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يف �إطار تنفيذ توجيهات �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، حتر�س �إد�رة �ل�صت�صار�ت �لقانونية بالإد�رة �لعامة 

لل�صوؤون �لقانونية يف وز�رة �لد�خلية، على �لإ�صهام يف حتقيق �لهدف �ل�صرت�تيجي 

�جلودة  معايري  وفق  كافة  �لإد�ري���ة  �خلدمات  تقدمي  ب�صمان  و�ملتمثل  للوز�رة 

�لقانونية  لل�صوؤون  �لعامة  �لإد�رة  ��صرت�تيجية  وتطبيق  و�ل�صفافية،  و�لكفاءة 

ملو�كبة �لتطور�ت �مل�صتمرة يف تقدمي �ل�صت�صار�ت �لقانونية، و�لعمل على �صمان 

�صالمة �لإجر�ء�ت و�لعمليات �لت�صغيلية و�خلدمات �ملقدمة من وز�رة �لد�خلية مبا 

يتفق و�لأحكام �لقانونية �ملرعية �لإجر�ء يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�لإ�صكاليات  يف  �لقانونية  �لآر�ء  باإبد�ء  �لقانونية  �ل�صت�صار�ت  �إد�رة  وتقوم 

�لد�خلية،  وز�رة  يف  �لتنظيمية  �لوحد�ت  جميع  من  ترد  �لتي  �ل�صتف�صار�ت  �أو 

و�ملر�جعة �لقانونية على �ل�صيا�صات و�ل�صر�كات �ملحلية �لتي تربمها �لوز�رة على 

�لت�صريعات  يف  �ل��و�ردة  �لقانونية  و�لأحكام  �لن�صو�س  وتف�صري  �لوطني،  �مل�صتوى 

�لقانونية �ملطبقة يف �لدولة. 

وقامت �لإد�رة ول تز�ل بعدد من �لتطوير�ت يف �ملجالني �لب�صري و�لتقني، وذلك 

بهدف �لقيام باملهمات �ملطلوبة منها على �أكمل وجه.

دورة تدريبية تخ�ص�صية مب�صمى  بعقد  �لإد�رة  �لب�صري، قامت  �ل�صعيد  فعلى   

»مهار�ت تقدمي �ل�صت�صارة �لقانونية و�إبد�ء �لر�أي �لقانوين«. كما �أطلقت »برنامج 

�لدبلوم �ملهني يف �لقانون« بالتن�صيق مع مركز �لتطوير �ملهني يف وز�رة �لد�خلية 

ومركز �لتعليم �مل�صتمر و�لتطوير �ملهني يف جامعة �ل�صارقة.

�صمن  �لقانونية  �ل�صت�صار�ت  خدمة  �لإد�رة  ��صتحدثت  �لتقني،  �ملجال  ويف 

للمنت�صبني  توفر  بحيث   ،MOI تطبيق  يف  �لد�خلية  وز�رة  تقدمها  �لتي  �خلدمات 

�إىل  بالإ�صافة  لديهم،  �لقانونية  و�ل�صتف�صار�ت  بالإ�صكاليات  يتعلق  مبا  �لدعم 

�ل�صعي نحو �لتحول �لرقمي و�لإلكرتوين يف عمل �لإد�رة.

�أحكام قانونية 

١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠

المجموع

ً
يا شر
ً
يا شر
ً
يا شر

١
١٠

١٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٩٫٢٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم اإلمارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا اإلجمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم اإلمارات)

لمعرفة المز يد، يرجى االتصال بالرقم ٢٦٢٦ ٥٦ ٦٠٠ أو إرسال ’MSA‘ في رسالة
adcbislamic.com إلى رقم ٢٦٢٦، أو تفضل بز يارة

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠
المجموع

كل ٦ أشر
ً
١٠ مرات سنويا

ً
يوميا

١ (يونيو وديسمبر)
١

٢٢ (في المتوسط)

٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٫٦٠٠٫٠٠٠
٧٫١٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم اإلمارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا اإلجمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم اإلمارات)

١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠

المجموع

ً
يا شر
ً
يا شر
ً
يا شر

١
١٠

١٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٩٫٢٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم اإلمارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا اإلجمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم اإلمارات)

لمعرفة المز يد، يرجى االتصال بالرقم ٢٦٢٦ ٥٦ ٦٠٠ أو إرسال ’MSA‘ في رسالة
adcbislamic.com إلى رقم ٢٦٢٦، أو تفضل بز يارة

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠
المجموع

كل ٦ أشر
ً
١٠ مرات سنويا

ً
يوميا

١ (يونيو وديسمبر)
١

٢٢ (في المتوسط)

٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٫٦٠٠٫٠٠٠
٧٫١٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم اإلمارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا اإلجمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم اإلمارات)

Ads Montage.indd   14 1/22/21   3:24 PMMOGTMAA -MAY-186-2022.indd   3MOGTMAA -MAY-186-2022.indd   3 27/04/2022   10:26 AM27/04/2022   10:26 AM



العدد 186 مايو 2022 4

العدد 186 - مايو 2022

ملحق �صهري ي�صدر عن جملة

�ملر��صالت:

وزارة الداخلية

�ص.ب: 38999

الإمارات العربية املتحدة - اأبوظبي

هاتف : 4028782 2 971+

magazine999@moi.gov.ae
الهاتف املجاين:

8009009

1212

3232

فريق �صرطة �أبوظبي للمغامر�ت

�إد�رة �ل�صت�صار�ت �لقانونية

»999« توقع �تفاقية مع هيئة »معاً«

 ن�صاطات يف وز�رة �لد�خلية

ح�صاد �إك�صبو 2020 دبي

1212
1010
88

1616
2020

    خليل د�وود بدر�ن

رئي�س جلنة تطوير �ملجلة

رئي�س �لتحرير:

�لعقيد عو�س �صالح �لكندي

مدير �لتحرير:

ع�صام �ل�صيخ

�صكرتريا �لتحرير:

با�صل ثريا

خالد �لظنحاين

�لإخر�ج و�لت�صميم:

مهند �صامل

MOGTMAA -MAY-186-2022.indd   4MOGTMAA -MAY-186-2022.indd   4 27/04/2022   10:26 AM27/04/2022   10:26 AM



5العدد 186 مايو 2022

2626

خال�صات معرفية

�لعملية وقيا�س �لإنتاج و�لإنتاجية

عبقرية �ملر�أة وحكايات �جلد�ت

�صانعة �لأجيال

فعاليات ريا�صية �صرطية

2828
2626
2222

3030
3232

املهمات  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
االستشارات  إدارة  بها  تقوم  التي 
بكل  الداخلية  وزارة  في  القانونية 
ــودة وشــفــافــيــة لــتــقــدمي الــدعــم  جـ
التنظيمية  الوحدات  القانوني ملختلف 

واملنتسبني.

1616

ملحق �صهري ي�صدر عن جملةالعدد /186/ مايو 2022

 »اال�شت�شارات القانونية« 

يف »الداخلية«..

 جودة و�شفافية

MOGTMAA -MAY-186-2022.indd   5MOGTMAA -MAY-186-2022.indd   5 27/04/2022   10:26 AM27/04/2022   10:26 AM



العدد 186 مايو 2022 6

المستشار  المهندس  اللواء  سعادة  أوضح 
المرور  مجلس  رئيس  الزفين  سيف  محمد 
القائد  ومساعد  الداخلية  وزارة  في  االتحادي 
أن  دبي  شرطة  في  العمليات  لشؤون  العام 
وزارة  استراتيجية  تجسد  المرورية  الحمالت 
لتعزيز  وكفاءة  بفاعلية  تعمل  التي  الداخلية 
جودة الحياة لمجتمع اإلمارات، من خالل تقديم 
وبيئة  ذكية  بطرق  والسالمة  األمن  خدمات 
محفزة لالبتكار، وتحقيق أعلى مستويات األمان 
في الطرقات الداخلية والخارجية، والحفاظ على 
المجتمعي  الوعي  وتعزيز  والممتلكات،  األرواح 

بأهمية االلتزام بقواعد السير والمرور لمجتمع 
أكثر أمناً، مشيراً إلى أن كل شخص منا مسؤول 
إذ  الطريق،  مستخدمي  وسالمة  سالمته  عن 
ينبغي توخي الحذر وااللتزام بالقواعد المرورية 
كافة، وعدم التهاون بها بأي شكل من األشكال.

المرورية  التوعوية  الحمالت  أن  وأضاف 
تهدف للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، 
حيث يتم تداولها عبر وسائل اإلعالم المختلفة 
البرامج  والمرئية، ونشر  والمسموعة  المقروءة 
التوعوية من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
يوتيوب(   – انستغرام   – تويتر   – )فيسبوك 

لالستفادة  ممكنة  شريحة  أكبر  إلى  للوصول 
مديريات  مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك  منها، 
وإدارات المرور والدوريات في الدولة، والعديد 
في  المرورية  بالسالمة  المعنية  الجهات  من 
الحلقات  عن  فضالً  والخاص،  العام  القطاعين 
التي  والمحاضرات  العمل  وورش  النقاشية 
االختصاص  وأصحاب  المسؤولين  تستضيف 
للرد على أسئلة الجمهور واستفساراتهم بشأن 
الحمالت وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية 
باللغات  إرشادية  لوحات  ونشر  آمن،  لمجتمع 

العربية واإلنجليزية واألوردو. 

ت
عا

اب
مت

متابعة: موزة احلمادي 

�ختتمت وز�رة �لد�خلية ممثلة مبجل�س �ملرور �لحتادي  �حلملة �ملرورية �لأوىل �ملوحدة على م�صتوى �لدولة لعام 

2022، و�لتي �أقيمت حتت �صعار »�صالمة �مل�صاة و�ل�صائقني من حو�دث �لده�س«.
 »جمتمع �ل�صرطة« تابع هذه �حلملة �لتي هدفت �إىل توعية م�صتخدمي �لطريق خ�صو�صًا �ل�صائقني و�مل�صاة.

»�لد�خلية« تختتم �حلملة �ملرورية �ملوحدة »�لد�خلية« تختتم �حلملة �ملرورية �ملوحدة 

»�سالمة �مل�ساة و�ل�سائقني من حو�دث �لده�س«
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سائقون 
ودعا العميد أحمد الصم النقبي رئيس فريق 
التوعية والسالمة المرورية في مجلس المرور 
المرور  إدارة  الداخلية ومدير  االتحادي بوزارة 
سائقي  الخيمة  رأس  شرطة  في  والدوريات 
والمرور  السير  بقانون  االلتزام  إلى  المركبات 

والئحته التنفيذية.
وشرح أن المادة رقم 5 تنص على التالي:

يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بما يأتي: 
• أن يهدئ من سرعته للغاية عند ممر المشاة 
الذي ال تنظمه إشارة مرور أو رجل شرطة أو 
عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر، 
وعليه أن يتوقف تماماً حتى يتم عبور المشاة 

الذين بدؤوا في عبور الطريق.
• أن يتيح الفرصة لعبور المشاة الذين بدؤوا 
عند  لهم  متاحاً  ذلك  كان  حيثما  بالعبور  فعالً 
الممر الذي به إشارة مرور أو رجل شرطة، وأال 
إخالء  يتم  المرور حتى  له  فتح  إذا  السير  يبدأ 

الممر من هؤالء المشاة.
يعرضوا  أال  المركبات  قائدي  على  يجب   •
للخطر المشاة الذين يسيرون على األرصفة أو 

على جوانب أو نهر الطريق.
من  يهدئ  أن  المركبة  قائد  على  يجب   •
محدد  مشاة  ممر  من  اقترابه  عند  سرعتها 
بعالمات على سطح الطريق وينظم المرور عنده 
بواسطة إشارات ضوئية أو رجل شرطة. فإذا 
أمامه، فعليه أن يتوقف قبل  المرور مغلقاً  كان 
الممر. وبعد فتح المرور له ال يبدأ السير حتى 
يتم إخالء الممر من المشاة الذين بدؤوا العبور. 
المرور  عنده  ينظم  ال  المشاة  ممر  كان  وإذا 
بإشارة ضوئية أو بواسطة رجل شرطة، فيجب 
على قائد المركبة عند اقترابه من الممر بسرعة 
أن يهدئ من سرعته للغاية وعدم إزعاج المشاة 
الذين بدؤوا في عبور الممر، وعليه التوقف تماماً 

حتى يتم عبور المشاة.
وأضاف أنه جاء في المادة 49 –رقم 2:

األماكن  في  )االنتظار(  الوقوف  يجوز  ال 
اآلتية: )األماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى 
األرصفة(. وفي المادة 55 رقم 5: يجب على قائد 

المركبة أال يقوم بأي عملية اجتياز في األحوال 
والمرتفعات  المنحنيات  )في  اآلتية:  واألماكن 
والمنحدرات والطرق الزلقة بالقرب من ممرات 
تكون  التي  الطرق  المشاة وفي مسارات  عبور 

محددة بخطوط طولية متصلة.

مشاة 
وعن التزامات المشاة بقواعد السير والمرور، 
أجاب العميد النقبي أن القانون ينص على التالي:

• ال يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إال من 
األماكن المخصصة لذلك، ويحذر عليهم الوقوف 
في نهر الطريق. وفي جميع األحوال، ال يجوز 
للمشاة عبور الطريق التي تزيد السرعة المقررة 

لها على 80 كيلومتراً في الساعة.
الطريق  نهر  خارج  بالسير  المشاة  يلتزم   •
أرصفة،  وجود  عدم  حالة  وفي  األرصفة.  على 
يجب عليهم السير في أقصى يسار جانب نهر 
الطريق المضاد التجاه سيرهم. ويجوز أن يكون 
سيرهم في أقصى يمين نهر الطريق في اتجاه 
لخطر  تعرضهم  عدم  من  التأكد  بعد  مسيرهم 

المركبات الالحقة لهم.
إذا  الطريق  • ال يجوز للمشاة استعمال نهر 
كانوا في مجموعات أو مواكب إال بتصريح من 
سلطة الترخيص. وعندئذ، عليهم السير أقصى 
المرور،  حركة  اتجاه  في  الطريق  نهر  حافة 
للتنبيه  المناسبة  اإلشارات  باستعمال  وااللتزام 

إلى وجود المجموعة أو الموكب.
• يجب على المشاة الذين يرغبون عبور نهر 
الطريق أن يستخدموا أقرب ممر عبور للمشاة 
في حالة جوده، ويتوخوا الحرص والحذر التام، 
ويتثبتوا من عدم وجود أي خطر أو إعاقة لحركة 
مرور المركبات. وال يجوز لهم الوقوف في نهر 

الطريق لغير ضرورة.
• يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق 
من الممر الخاص بهم والمحدد بعالمات إتباع 

اآلتي:
بإشارات ضوئية  الممر مجهزاً  إذا كان   1 -

خاصة بالمشاة فعليهم االلتزام بها.
- 2 إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية 

خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا 
الممر منظماً بإشارات ضوئية أو بواسطة أحد 
نهر  عبور  للمشاة  يجوز  فال  الشرطة،  أفراد 
الطريق طالما كانت اإلشارة الضوئية أو إشارة 

الشرطي تسمح للمركبات بالسير.

عقوبات 
وعن العقوبات التي تترتب على عدم االلتزام 
بالقانون، ذكر العميد النقبي أن القرار الوزاري 
رقم )178( 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط 

المروري ينص القانون على المواد التالية: 
في  للمشاة  األولوية  إعطاء  عدم   :69  – رقم 
األماكن المخصصة لعبورها )غرامة 500 درهم 

6 نقاط مرورية(
رقم – 89: أ – عدم التزام المشاة باإلشارات 

الضوئية )غرامة 400 درهم(.
األماكن  غير  للطريق من  المشاة  عبور   – ب 
 400 غرامة  وجدت(  )إن  لعبورها  المخصص 

درهماً. 

إشادة     
)موظف  الجعيدي  سليمان  حمد  وأشاد 
حكومي( بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود 
وحمالت توعوية تسهم في الحد من الحوادث 
بضرورة  المجتمع  أفراد  وتوعية  المرورية 
االلتزام بقوانين المرور لسالمة الجميع، مشيراً 
التواصل  مواقع  عبر  اإلرشادات  نشر  أن  إلى 
أفراد  إلى  الوصول  في  أكثر  يسهم  االجتماعي 

المجتمع كافة. 
ورأى حسن علي الحمادي )موظف حكومي( 
أن الحمالت التوعوية لوزارة الداخلية تساعد في 
تذكير مستخدمي الطريق والسائقين باإلجراءات 
التي يجب التقيد بها عند قيادتهم لمركباتهم أو 
سالمتهم،  ضمان  أجل  من  الطريق  عبور  عند 
بلغات  التوعوية جاءت  الالفتات  أن  إلى  مشيراً 
من  المجتمع  أفراد  توعية  في  يسهم  مما  عدة، 
مختلف الجنسيات، ومشيداً بالجهود التي تبذلها 
المرورية  التوعية  برامج  عبر  الداخلية  وزارة 

لينعم الجميع بأمان في الطرقات.

العميد أحمد النقبي  حسن احلماديحمد الجعيدياللواء محمد سيف الزفين
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هيئة   »999« مجلة  بين  االتفاقية  تنص 
تقديم  على  معـــــاً   - المجتمعية  المساهمات 
المبادرات  تدعم  سنوية  لمساهمات  المجلة 
اإليجابي  االجتماعي  األثر  ذات  والحمالت 
ووقع  »معاً«،  هيئة  تطلقها  التي  والمستدام 
االتفاقية سعادة خليل داوود بدران رئيس لجنة 
عجالن  سالمة  وسعادة   ،»999« مجلة  تطوير 
العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية 
تقنية  عبر  أقيم  احتفال  معـــــاً، وذلك خالل   -
اللقاء  خالل  جرى  حيث  المرئي،  االتصال 

االفتراضي إطالق الحملة. 

حرص 
توقيع  أن  بدران  داوود  خليل  سعادة  وأكد 
اتفاقية التعاون المشترك بين مجلة »999« وهيئة 
المساهمات المجتمعية - معـــــاً، جاء في إطار 
للفريق  السامية  التوجهات  تنفيذ  على  حرصنا 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
للمجلة،  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

في نشر الثقافة االجتماعية واألمنية بين جميع 
وتعزيز  ومقيمين،  مواطنين  من  المجتمع  فئات 
عالقتها مع مختلف الهيئات الرسمية والخاصة 
وتحقيق  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
رؤيتها وشعارها »مفهوم جديد لعالقة الشرطة 

بالمجتمع«.

استثمار 
الموارد  إدارة  مدير  الرميثي  خالد  وتوجه 
هيئة  من  االجتماعي  االستثمار  صندوق  في 
بالهيئة  ثقتها  على   »999« لمجلة  »معاً«بالشكر 
المؤسسات  تمكين  في  االجتماعي  وبدورها 
االجتماعية والمنشآت األهلية ومؤسسات النفع 
متعاون  مجتمع  بناء  في  المشاركة  من  العام 
والهيئة  المجلة  أن  إلى  مشيراً  نشط،  متماسك 
ستستثمران معاً هذه االتفاقيّة بما يعود بالنفع 
مواطنين  من  المجتمع  على  اإليجابي  واألثر 
والبذل  الجهد  كّل  يستحّق  والذي  ومقيمين، 

والعطاء.

تطوير  على  معاً«  »هيئة  تحرص  وأضاف: 
برامج وحمالت مبتكرة من شأنها تمكين مختلف 
الفعالة  المشاركة  من  أبوظبي  مجتمع  قطاعات 
األثر  إلحداث  الهادفة  البرامج  في  والمساهمة 
االجتماعية  األولويات  معالجة  عبر  االجتماعي 
إيجابي  بشكل  والتأثير  أبوظبي،  في  المحددة 
للمواطنين  النفع  لتحقيق  الكثيرين  حياة  على 

والمقيمين.
رئيس  الكندي  صالح  عوض  العقيد  وقال 
اتفاقية  من  الهدف  إن   »999« مجلة  تحرير 
أجل  من  الجهود  وتضافر  تفعيل  هو  التعاون 
تحت  تندرج  ومبادرة  حملة  من  أكثر  إطالق 
على  االجتماعي  االستثمار  صندوق  قطاع 
سبيل المثال ال الحصر: القضايا الصحية مثل 
السرطان،  لمرض  والعالج  التوعية  مشروع 
مشروعات دعم أصحاب الهمم، مشروعات دعم 
كبار المواطنين، وغيرها من المشاريع األخرى 
سوف يتم اإلعالن عنها تباعاً بهدف إحداث أثر 

اجتماعي إيجابي.

ت
عا

اب
مت

»»999999««  وهيئة »معاً« توقعان �تفاقية

 لدعم �ملبادر�ت وبر�مج �الأثر �الجتماعي 

العقيد عوض الكنديسالمة العميمي خليل داوود بدران

وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �صيف  �ل�صيخ  �صمو  للفريق  �ل�صامية  �لتوجهات  تنفيذ  �إطار  يف 

�لد�خلية بتعزيز �لعالقة مع خمتلف �لهيئات �لر�صمية و�خلا�صة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وقعت جملة 

هيئة  مع  م�صرتك  تعاون  �تفاقية  �لد�خلية  وز�رة  عن  �ل�صادرة  و�لأمنية  �لجتماعية  �لثقافة  جملة   »999«
�مل�صاهمات �ملجتمعية - مع�����ًا.

MOGTMAA -MAY-186-2022.indd   8MOGTMAA -MAY-186-2022.indd   8 27/04/2022   10:26 AM27/04/2022   10:26 AM



9العدد 186 مايو 2022

بنك دبي �الإ�سالمي يقدم مليوين

 درهم دعماً لـ»�سندوق �لفرج«

�لتابع  �لفرج  ل�صندوق  �لإن�صاين من خالل تربعه  للعمل  ز�يد  يوم  م�صاهمة جمتمعية يف  �لإ�صالمي  قدم بنك دبي 

لوز�رة �لد�خلية مببلغ مليوين درهم �صمن مبادرة »فرجت« �لتي �أطلقت بالتعاون بني �جلانبني، و�أ�صفرت عن �لإفر�ج 

�لفرحة  ور�صم  �لدولة،  م�صتوى  و�لإ�صالحية على  �لعقابية  �ملوؤ�ص�صات  ماليًا يف  �ملتعرثين  �لنزلء  من  نزياًل   58 عن 

كاأفر�د  حميدة  عودة  على  وم�صاعدتهم  �لإمار�تي  �لعطاء  �أيام  من  �ليوم  هذ�  يف  �أ�صرهم  وعلى  عليهم  و�لبت�صامة 

�صاحلني منتجني ملجتمعهم.

رئيس  بدران  داوود  خليل  سعادة  أعرب 
لوزارة  التابع  الفرج  صندوق  إدارة  مجلس 
اإلنسانية  المبادرة  لهذه  تقديره  عن  الداخلية 
والدعم المتواصل من بنك دبي اإلسالمي، هذا 
الصرح االقتصادي الوطني الذي يقدم في يوم 
زايد للعمل اإلنساني عطاًء خيراً، يضاف لمسيرة 
المنطقة  في  والريادية  الطيبة  اإلماراتي  العمل 

والعالم.
العطاء  رمز  من  جميعاً  تعلمنا  لقد  وأضاف 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس  القائد 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« معنى وأهمية 
العطاء بال حدود وبال تفرقة وبال مقابل، وفي 
اإلنساني«  للعمل  زايد  »يوم  اليوم  هذا  مثل 
نستذكر عطاء »زايد الخير« والبذل الذي أرسى 

اإلنساني  العطاء  نهج  ومبادئه  وعمله  بفكره 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  المستدام 
ومثاالً  والمودة  والتسامح  للخير  رمزاً  لتصبح 

يحتذى به في العمل الخيري واإلنساني.
وتابع أن مبادرات اإلمارات الخيرة متواصلة 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  برؤية 
الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وسيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
المسلحة. للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 

تعزيز  على  الحرص  اإلسالمي  دبي  بنك  وأكد 
الدور المجتمعي للمؤسسة المصرفية في إطار 

في  وجاء  الرشيدة،  القيادة  ورؤية  توجيهات 
اليوم بأن نسهم  له: نتشرف  تصريح صحفي 
في فك الضيق ومساعدة فئة من مجتمعنا تعثر 
بهم الحال مالياً ووجدوا أنفسهم كنزالء ابتعدوا 
عن تأدية واجباتهم المجتمعية، والمبادرة جاءت 
في يوم زايد للعمل اإلنساني ألنها ذكرى عظيمة 
تحثنا على االقتداء بنهج الراحل القائد المؤسس 

»طيب الله ثراه«.
من  فيه  والمشاركة  اليوم  بهذا  واالحتفاء 
بمثابة  هو  إنما  المجتمعية  المبادرات  خالل 
تخليد لجهود القائد المؤسس واستذكار لسيرته 
شعار  ورفع  والرحمة  الخير  نشر  في  العطرة 
اإلنسانية والتضامن مع المحتاجين في كل بقاع 

العالم.
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يو��صل »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف �لإد�ر�ت يف وز�رة �لد�خلية. وز�ر يف هذ� �لعدد �إد�رة �ل�صت�صار�ت 

�لقانونية بالإد�رة �لعامة لل�صوؤون �لقانونية يف وز�رة �لد�خلية، وذلك بهدف �لتعريف باملهمات و�خلدمات �لتي تقوم 

بها.

حتقيق: اأماين اليافعي 

ت
ءا

شا
�

اإ

آل  الله  الرحمن عبد  الدكتور عبد  المقدم  أكد 
علي مدير إدارة االستشارات القانونية باإلدارة 
الداخلية  وزارة  في  القانونية  للشؤون  العامة 
الفريق  سيدي  توجيهات  تنفيذ  على  الحرص 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
الهدف  وتحقيق  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
االستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل بضمان 
تقديم الخدمات اإلدارية كافة وفق معايير الجودة 
والكفاءة والشفافية، وتطبيق استراتيجية اإلدارة 
التطورات  لمواكبة  القانونية  للشؤون  العامة 
القانونية،  االستشارات  تقديم  في  المستمرة 
والعمل على ضمان سالمة اإلجراءات والعمليات 
التشغيلية والخدمات المقدمة من وزارة الداخلية 

بما يتفق وصحيح القانون.

دور مهم 
إدارة  أن  علي  آل  د.  المقدم  وأوضح 
تقديم  إلى  دائماً  تسعى  القانونية  االستشارات 
اآلراء  بإبداء  يتعلق  بما  الالزم  القانوني  الدعم 
التي  القانونية في اإلشكاليات أو االستفسارات 
وزارة  في  التنظيمية  الوحدات  جميع  من  ترد 
السياسات  على  القانونية  والمراجعة  الداخلية، 
على  الوزارة  تبرمها  التي  المحلية  والشراكات 
تطوير  طريق  عن  وذلك  الوطني،  المستوى 
اإلدارة  لمنتسبي  والعملية  العلمية  المهارات 
اإلنتاجية  زيادة  في  تسهم  عمل  بيئة  وتوفير 

والجودة في العمل.
قسم  من  تتكون  اإلدارة  أن  وأضاف 
السياسات  وقسم  القانونية،  االستشارات 

خاللهما  من  اإلدارة  تقوم  حيث  والشراكات، 
القانونية  المجاالت  في  القانوني  الدعم  بتقديم 
المختلفة، والتي تشتمل على إبداء الرأي القانوني 
والمراجعة  لإلدارة،  المحالة  الموضوعات  في 
القانونية على السياسات والشراكات المحلية التي 
تبرمها الوزارة على المستوى الوطني، وتفسير 
التشريعات  في  الواردة  واألحكام  النصوص 
قامت  واألعمال،  المهمات  هذه  ولتنفيذ  النفاذة. 
اإلدارة بإعداد األدلة التشغيلية لألقسام التابعة 
لها بحيث تم بيان اإلجراءات الصحيحة المتبعة 
إلنجاز المهمات واألعمال الموكلة إليها، والرجوع 
إلى التشريعات النافذة )القوانين وقرارات مجلس 
الوزراء والقرارات الوزارية والقرارات اإلدارية( 
في الدولة سواء أكانت تشريعات خاصة بوزارة 

�إد�رة �ال�ست�سار�ت �لقانونية يف وز�رة �لد�خلية 

�آل علي: نقدم �خلدمات بجودة وكفاءة و�سفافية
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وحيد رجبالمقدم د. عبد الرحمن آل علي

باختصاصات  ذات صلة  تشريعات  أو  الداخلية 
الوزارة.

يقع  الذي  المهم  الدور  يتبين  هنا  أنه  وتابع 
على عاتق اإلدارة كون إجراءات العمل الخاصة 
وضوحاً  أكثر  بطريقة  التعامل  تتطلب  بها 
يتطلب  حيث  إليها،  المحالة  الموضوعات  مع 
المناط  االستفسار  أو  اإلشكالية  معرفة  األمر 
والرجوع  فيه،  القانوني  الرأي  إبداء  باإلدارة 
والنظر  بالموضوع  الصلة  ذي  التشريع  إلى 
واختيار  فيه،  الواردة  والنصوص  األحكام  في 
من  تفسيرها  على  والعمل  الصلة  ذات  المادة 
أو  اإلشكالية  على  وتطبيقها  التشريعية  الناحية 
االستفسار للحصول على رأي قانوني صحيح.

ونوه إلى أن المهمات واألعمال المذكورة يقوم 
قانونين  أعضاء  بصفتهم  اإلدارة  منتسبو  بهما 
والتي  الداخلية،  وزارة  في  المشكلة  اللجان  في 
يمكن ذكر بعضها مثل: المجلس القانوني لوزارة 
لجنة  االتحادي،  المروري  المجلس  الداخلية، 
التظلمات الوظيفية في وزارة الداخلية، وغيرها..

قسم االستشارات 
القانونية  االستشارات  قسم  مهمات  وعن 
قسم  أن  علي  آل  د.  المقدم  أجاب  اإلدارة،  في 
القانونية في اإلدارة يستلم جميع  االستشارات 
تشتمل  اإلدارة، حيث  إلى  المحالة  الموضوعات 
طبيعتها على استفسارات أو إشكاليات تواجهها 
تطبيق  عند  الداخلية  وزارة  المعنية في  الجهات 
إجراءاتها وممارسة أعمالها المنبثقة من القوانين 
في  الجهات  هذه  ورغبة  واألنظمة،  والقرارات 
الرأي  إبداء  في  المتمثل  الدعم  على  الحصول 
وفقاً  اإلجراءات  تنفيذ  لضمان سالمة  القانوني 

للقانون. 
المالحظات  بإبداء  يقوم  القسم  أن  وأضاف 
لمسودة  والموضوعية  الشكلية  الصياغة  على 
القرارات الوزارية واإلدارية في وزارة الداخلية، 
على  األحيان  بعض  في  المالحظات  وإبداء 
العقود المبرمة من قبل الوزارة في حال تم بناء 
والخدمات  للمالية  العامة  اإلدارة  من  طلب  على 
التي  والعملية  العلمية  للخبرة  ونظراً  المساندة. 
ضباط  من  القسم  في  المنتسبون  اكتسبها 
على  القدرة  لديهم  أصبحت  قانونيين،  وباحثين 
)أمنية،  باختالفها  الموضوعات  مع  التعامل 
جنائية، مرورية، إدارية، استراتيجية(، مع القدرة 

على الرجوع إلى مختلف التشريعات النافذة.

سياسات وشراكات 
والشراكات  السياسات  قسم  مهمات  وعن 
أن  إلى  علي  آل  د.  المقدم  أشار  اإلدارة،  في 
يقوم  اإلدارة  في  والشراكات  السياسات  قسم 
القانونية على مسودة السياسات أو  بالمراجعة 
المعتمدة،  السياسات  المقترحة حيال  التعديالت 
عدم  من  والتأكد  الواردة  البنود  مراجعة  حيث 
البنود  هذه  وتفسير  فهم  في  اختالف  وجود 
وعدم وجود تعارض أو ازدواجية في إجراءات 

وعدم  للسياسات،  المنفذة  الجهات  بين  العمل 
في  الواردة  واألحكام  النصوص  مع  تعارضها 
القوانين واألنظمة والقرارات ذات الصلة، ويأتي 
هذا الدور بالتنسيق مع إدارة السياسات باإلدارة 
وزارة  في  األداء  وتطوير  لالستراتيجية  العامة 

الداخلية كونها الجهة المختصة في هذا الشأن.
الشراكات  القسم يقوم بمراجعة  أن  وأضاف 
تبرمها  التي  اتفاقيات(  أو  )مذكرات  المحلية 
حيث  الوطني،  المستوى  على  الداخلية  وزارة 
من  والتأكد  الشراكات  هذه  بنود  مراجعة  تتم 
بالتعاون  المتعلقة  والمجاالت  األهداف  صياغة 
بين الطرفين، والتأكد من صحة البنود األخرى 
وقابلية تطبيقها وتفسيرها بما يعود على المنفعة 
للطرفين، وعدم وجود أي التزامات تترتب على 

عاتق الوزارة عند إبرامها للشراكة.

أمور ضرورية 
وعن كيفية المراجعة القانونية على السياسات 
الدكتور  الرائد  شرح  المحلية،  والشراكات 
السياسات  قسم  رئيس  العيسائي  أحمد  سيف 
في  القانونية  االستشارات  بإدارة  والشراكات 
عاتق  على  يقع  الذي  الدور  أن  الداخلية  وزارة 
بقراءة  القيام  ضرورة  هو  القانوني  الموظف 
المسائل  تحديد  ثم  وتأن،  بدقة  الواردة  البنود 
إلى  والرجوع  بشأنها،  مالحظات  الموجودة 
المراجع ذات الصلة للتأكد من مالءمتها وصحيح 
زغلول  سعد  وحيد  المستشار  ولفت  القانون. 
االستشارات  بقسم  قانوني  )مستشار  رجب 
القانونية بإدارة االستشارات القانونية في وزارة 
القانوني  الموظف  تملك  إلى ضرورة  الداخلية( 
إبداء  التي تمكنه من  العلمية والعملية  للمهارات 
يدرسها،  التي  الموضوعات  في  القانونية  اآلراء 
طريق  عن  المكتسبة  المهارات  تنمية  وضرورة 
الدورات التخصصية في القانون واالطالع على 
المطبقة في هذا  والمقارنات  الممارسات  أفضل 
الشأن، وأن يكون على دراية تامة بالتشريعات 
النافذة في الدولة والتعديالت التي تطرأ بشأنها 

مستقبالً.

إنجاز وتطوير 
إدارة  في  والتطوير  اإلنجاز  مجالي  وعن 
االستشارات القانونية، أوضح المقدم د. آل علي 
أنه في إطار سعي اإلدارة نحو االرتقاء بجودة 
العمل والمخرجات، قامت بإعداد برامج وخطط 
القانوني  الدعم  تقديم  في  أسهمت  تطويرية 
الداخلية،  وزارة  في  التنظيمية  الوحدات  لجميع 
منتسبي  والخطط  البرامج  هذه  واستهدفت 
االستشارات  خدمة  استحداث  وتم  الوزارة، 
وزارة  تقدمها  التي  الخدمات  ضمن  القانونية 
الداخلية في تطبيق MOI، بحيث تتيح لمنتسبي 
يتعلق  بما  الالزم  الدعم  على  الحصول  الوزارة 
باإلشكاليات واالستفسارات لديهم، وبلغ مجموع 
األسئلة التي تم الرد عليها حتى اآلن من خالل 

هذه الخدمة 327 سؤاالً.
وتصميم  بإعداد  قامت  اإلدارة  أن  وأضاف 
دورة تخصصية في مجال االستشارات القانونية 
القانونية  االستشارة  تقديم  )مهارات  بمسمى 
وإبداء الرأي القانوني( بهدف إكساب المنتسبين 
الخبرات العلمية والعملية في مجال االستشارات 
التطوير  اعتمادها من قبل مركز  القانونية، وتم 
المهني في وزارة الداخلية، وبلغ عدد المنتسبين 
لهذه الدورة 67 منتسباً. كما تم عام 2021 إطالق 
برنامج الدبلوم المهني في القانون بالتنسيق مع 
مركز التطوير المهني في وزارة الداخلية ومركز 
جامعة  في  المهني  والتطوير  المستمر  التعليم 
للبرنامج  المنتسبين  تزويد  بهدف  الشارقة 
ألحدث  وفقاً  القانونية  والمهارات  بالمعارف 
الوسائل العلمية والعملية، وبلغ عدد المنتسبين 
اإلدارة  تقوم  وحالياً  منتسباً،   26 البرنامج  لهذا 
بهدف  الثانية  للمرة  الدبلوم  إلطالق  بالتحضير 
توسيع دائرة المستفيدين من الجهات القانونية 
في الوزارة، باإلضافة إلى حرص اإلدارة الدائم 
على تطوير منظومة العمل والسعي إلى التحول 

الرقمي واإللكتروني.
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ي�صتمر »جمتمع �ل�صرطة« يف �إ�صاء�ت على خمتلف �لأق�صام و�لفروع مبركز �لرتبية �لريا�صية �ل�صرطية �لتابع لقطاع 

�ملو�رد �لب�صرية يف �صرطة �أبوظبي. 

وز�ر يف هذ� �لعدد ق�صم �لتدريب وفرع �ملغامر�ت يف �ملركز، وذلك بهدف �لإ�صاءة على فريق �صرطة �أبوظبي للمغامر�ت 

�لذي جنح يف حتقيق �إجناز�ت عديدة حمليًا وعربيًا ودوليًا، و�لذي ل يز�ل يو��صل خو�س �لتحديات. 

حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي 
ت

ءا
شا
�

اإ

رئيسة  المزروعي  عنبر  آمنة  الرائد  أكدت 
قسم التدريب بمركز التربية الرياضية الشرطية 
أبوظبي  شرطة  فريق  أن  أبوظبي  شرطة  في 
الرياضية  التربية  لمركز  التابع  للمغامرات 
الرياضات  من  جديداً  نمطاً  يخوض  الشرطية، 
إطار  في  المصاعب  وتحدي  بالتشويق  يتسم 
أبوظبي  شرطة  مدربي  إشراف  وتحت  آمن، 
العامة  القيادة  اهتمام  ضمن  وذلك  المحترفين، 
الواحد  الفريق  روح  بتعزيز  أبوظبي  لشرطة 

وتحفيزهم  المنتسبين  مهارات  مستوى  ورفع 
رياضة  ضمنها  ومن  الرياضة،  ممارسة  على 
بالشجاعة  تتميز  التي  والمغامرة  التحدي 
والحماسة على اجتياز أصعب التحديات بنجاح.

إنجازات
وأشارت الرائد المزروعي إلى أن فريق شرطة 
إنجازات  إنشائه  منذ  حقق  للمغامرات  أبوظبي 
كليمنجاروا  جبل  صعود  كان  أبرزها  عديدة 

وهي  األفريقية  القارة  في  قمة  ألعلى  وصوالً 
قمة أوهوروا في تنزانيا بارتفاع 5895 متراً فوق 
مستوى سطح البحر، والتجديف بقوارب الكاياك 
المفتوح  البحر  في  السبع  الدولة  إمارات  حول 
أبوظبي  إمارة  ولغاية  الفجيرة  إمارة  من  ابتداء 
لمسافة 360 كيلومتراً خالل 6 أيام متتالية شملت 
التعايش مع الطبيعة واالعتماد على النفس أثناء 
المغامرة للعنصر الرجالي. كما شارك العنصر 
لمسافة  الكاياك  بقوارب  التجديف  في  النسائي 

فريق �سرطة �أبوظبي للمغامر�ت 

.. �إجناز�ت عديدة وحتديات متو��سلة 

MOGTMAA -MAY-186-2022.indd   12MOGTMAA -MAY-186-2022.indd   12 27/04/2022   10:26 AM27/04/2022   10:26 AM



13العدد 186 مايو 2022

110 كيلومترات خالل 3 أيام متتالية من منطقة 
المرفأ في منطقة الظفرة وحتى جزيرة أبوظبي، 
السبع  اإلمارات  قمم  صعود  في  شاركن  كما 
وجبل  جيس،  )جبل  العلم  يوم  مبادرة  خالل 
أم  وقمة  مبرح،  وجبل  الرابي،  وجبل  حفيت، 

النسور، ووادي شوكة(.

مهمات 
السنيدي  أحمد  سالم  أول  المالزم  وتحدث 
مدير فرع المغامرات بقسم التدريب في مركز 
التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي عن 
مهمات الفرع، فأوضح أن فرع المغامرات يقوم 
بمهمات عديدة يمكن تقسيمها إلى ثالثة محاور، 

وهي:
التحدي والمغامرات  < نشر ثقافة رياضات 
نشاطات  خالل  من  وتدريبهم  المنتسبين  بين 

المغامرات التثقيفية والميدانية.
أبوظبي  شرطة  فريق  وتدريب  تأهيل   >
العامة  القيادة  لسمعة  تعزيزاً  للمغامرات 
لشرطة أبوظبي في المحافل المحلية واإلقليمية 

والعالمية.
< إعداد وتنفيذ دورات تخصصية في مجال 
رياضة المغامرات بهدف تطوير وصقل مهارات 

الفريق والمنتسبين.

طبيعة 
يخوضها  التي  المغامرات  طبيعة  وعن 
الرائد  أجابت  للمغامرات،  أبوظبي  فريق شرطة 

المزروعي أن
الفريق يخوض مغامرات عدة، منها:

الجبلي،  المسير  مثل:  الجبلية،  المغامرات   >
وتسلق الجبال، وقيادة الدراجات الجبلية، ونزول 

المنحدرات.
التجديف  مثل:  البحرية،  المغامرات   >
بقوارب الكاياك، والغوص، واستكشاف الكهوف 

والمرجان.
الحر  القفز  مثل:  الجوية،  المغامرات   >

بالمظالت لتحقيق هدف معين.

عضوية 
أبوظبي  شرطة  فريق  في  العضوية  وعن 
أن  السنيدي  أول  المالزم  أجاب  للمغامرات، 
تغذيته  يتم  كما  دائمين،  أعضاء  يضم  الفريق 
الراغبين  أبوظبي  شرطة  منتسبي  خالل  من 

المغامرة، ويشترط النضمامهم  بالمشاركة في 
مستوى  وقياس  الطبية،  الفحوصات  اجتياز 
عدد  على  وتدريبهم  والذهنية،  البدنية  قدراتهم 
واستخدام  الطبيعة  مع  والتعايش  التمارين  من 
مهارات المغامرات، وتوفر مهارات محددة منها: 
المغامرة  مهارات  وامتالك  والصبر  االنضباط 
المرشح لها واللياقة البدنية واالستعداد للعطاء 

ونقل الخبرات المكتسبة الى اآلخرين.

إجراءات 
أبوظبي  شرطة  فريق  أعضاء  تدريب  وعن 
قبل  أنه  المزروعي  الرائد  أوضحت  للمغامرات، 
الفريق  منتسبي  إلحاق  يتم  بالمغامرة،  البدء 
للمغامرة  الخاصة  بالمعدات  التعريفية  بالورش 
المراد تنفيذها، وتدريبهم من خالل التعايش مع 
الطبيعة، ورفع مستوى اللياقة البدنية والذهنية 
تخصصية  تدريبية  لدورات  وتنسيبهم  لديهم، 
واإلسعافات  والمغامرات  التحدي  لمهارات 
وبرامج ونشاطات رياضات التحدي والمغامرات. 
وأضافت أن المشاركين ينقسمون إلى ثالثة 
مستويات )مبتدئ، متوسط، متقدم(، حيث ُتعقد 
تنفيذها  يتم  قبيل كل مغامرة  الميدانية  الورش 
ممارسين  أم  مبتدئين  أكانوا  للمشاركين سواء 
من  قدر  أكبر  لضخ  وذلك  المغامرة،  لرياضات 
المعلومات وتضمينها بعض المهارات التي تطبق 
الدورات  خالل  وكذلك  النشاطات،  تنفيذ  أثناء 

المتخصصة لمنتسبي الفريق.
الذين  األعضاء  اختيار  يتم  أنه  وتابعت 

�لر�ئد 

�آمنة �ملزروعي:

ت�صويق وحتد 

للم�صاعب يف �إطار �آمن

�ملالزم �أول 

�صامل �ل�صنيدي:للمغامرة 

فو�ئد �جتماعية 

ونف�صية وعلمية وبدنية 
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ويوضع  وتدريبية،  قيادية  مهارات  يملكون 
برنامج متكامل لتأهيلهم لقيادة الفرق وتدريب 
ويتم  المغامرات،  رياضات  على  المنتسبين 
ويتكون  تنفيذه،  يتم  برنامج  كل  بعد  تقييمهم 
ومدرب  ومشرف،  المغامرة،  )قائد  من  الفريق 

مغامرات، ومسعف(.
وذكرت أنه قبل البدء في تنفيذ المغامرة، يتم 
حيث  المغامرة،  الجتياز  بعناية  المكان  اختبار 
أبوظبي  شرطة  فريق  قبل  من  استكشافه  يتم 
المشاركين، ومدة  للمغامرات، وتحديد مستوى 
معايير  توفر  من  والتأكد  والمسافة  اجتيازه 
الصحة والسالمة، إلى جانب اختيار نقطة الراحة 

ووضع خطط بديلة.
من  تعتبر  والسالمة  الصحة  أن  وأكدت 
الفريق، لذلك وضعت معايير عدة يتم  أولويات 
أعضاء  جميع  سالمة  على  حفاظاً  بها  االلتزام 
الفريق، فعلى سبيل المثال في مغامرات المسير 
الجبلي يجب التأكد من جاهزية المشاركين من 
وضرورة  والذهنية،  والبدنية  الصحية  الناحية 
توفير حقيبة إسعافات أولية قبل تنفيذ المغامرة.

معدات 
المغامرات،  في  المستخدمة  المعدات  وعن 
المعدات  أن  السنيدي  أول  المالزم  شرح 
بحسب  تختلف  مغامرة  لكل  المستخدمة 
المقامة فيها والهدف  مكانها وزمانها واألجواء 

المغامرة  تتطلب  المثال،  سبيل  فعلى  منها. 
البحرية معدات أساسية تشمل )قارب الكاياك، 
اإلسعافات  وحقيبة  النجاة،  وسترة  والمجداف، 
األولية، وحقيبة التموين(. أما المغامرة الجبلية، 
فتتكون معداتها من )قبعة للحماية من الشمس، 
الجبلي بمواصفات  للمشي  ومالبس مخصصة 
على  تساعد  أرضية  ذي  جبلي  وحذاء  معينة، 
المشي والثبات أثناء المسير، وحقيبة المعدات، 
ومكان  فطبيعة  وغيرها(،  المساعدة،  وعصي 
المغامرة هي التي تحدد المعدات التي تستخدم. 

تحديات
عن التحديات التي تواجه فريق شرطة أبوظبي 
للمغامرات، أشار المالزم أول السنيدي إلى أن 
العوامل  ومنها:  عدة،  تحديات  يواجه  الفريق 
الطبيعية أثناء المغامرة، وينعكس ذلك على اتخاذ 
القرار المناسب للفريق من خالل القائد والفريق 
المغامرة، وذلك الختيار مواصلة  المشارك في 
المغامرة لتحقيق الهدف المراد تنفيذه أو العودة 

حفاظاً على سالمة الفريق.

فوائد 
المغامرات،  في  المشاركة  فوائد  وعن 
للمشاركة  أن  إلى  السنيدي  أول  المالزم  أشار 
ومنها  المشاركين،  على  تنعكس  عديدة  فوائد 
المنتسبين  مع  التواصل  خالل  من  االجتماعية 

اآلخرين والتعارف وتبادل المعلومات، والخروج 
بمقترحات تطويرية مهنية أثناء المغامرة، وطرح 
المشاركين  ِقبل  من  المغامرات  أثناء  الحلول 
منهم،  لكل  والمهنية  الثقافية  الخلفيات  بحسب 
والتحلي  بالنفس  الثقة  كتعزيز  نفسية  وفوائد 
والشجاعة  والصبر  الجماعي  العمل  بروح 
باالمتنان  والشعور  اليقظة  وتحسين  واإلقدام 
األوامر  واتباع  األزمات  وادارة  القرار  واتخاذ 

والتعليمات من قبل القياديين ونقلها لآلخرين.
المغامرات  في  المشاركين  أن  وأضاف 
جيولوجية  معلومات  باكتساب  يستفيدون 
حيث  بدنية  وفوائد  المغامرة،  بمكان  مرتبطة 
يرتفع مستوى اللياقة البدنية لهم وغيرها الكثير 
المشاركين  تكسب  فالمغامرات  الفوائد،  من 
وزيادة  والصحة  الجديدة  والمهارات  الخبرات 
لتغيير  تجارب جديدة  وتقّدم  النشاط،  مستوى 

الحياة والحصول على المتعة.

نصائح 
أوضح  يقدمها،  التي  العامة  النصائح  وعن 
يشاهد  من  أنصح  السنيدي:  أول  المالزم 
ليتعلم  بنفسه  التجربة  يخوض  أن  المغامرات 
قبل،  من  يفعله  لم  شيء  في  المتعة  ويكتسب 
وأال يتردد في بدء تجربة مثيرة وثرية لها فوائد 
عديدة، فكل مغامرة يتم خوضها تؤدي إلى قصة 

ممتعة يستمتع بها المغامر.
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ن�ساطات يف وز�رة �لد�خلية 

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  رعاية  حتت 
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  ــد  زاي
الداخلية  وزارة  مجلس  ناقش  الداخلية،  وزيــر 
العاملي«  التعليم  االفتراضي »مستقبل  الرمضاني 
ضمن الدورية »احلادية عشرة التي حملت شعار 
العاملية للمستقبل«، وذلك بتنظيم من  »التوجهات 

مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية.
شارك في املجلس احملاضر الياباني هيروشي 
اإلنسان  بني  التفاعل  عن  حتــدث  ــذي  ال إيشي 
فرانشيسكا  األمريكية  واألكادميية  واحلاسوب، 
واألكادميي  املبتكرة،  املواهب  تناولت  التي  جينو 
عن  حتدث  الذي  جونز  جون  السير  البريطاني 
حسني  معالي  بحضور  وذلك  التعليم،  مستقبل 
احلمادي وزير التربية والتعليم، وعدد من القيادات 
اإلعالمية  املجلس  وأدارت  والتعليمية،  الشرطية 

أميرة محمد.
متمثلة  الداخلية  وزارة  نظمت  ثانية،  جهة  من 
عمل  ورشة  واملراسم  للعالقات  العامة  بــاإلدارة 
والفعاليات  املؤمترات  تنظيم  »كيفية  عن  تدريبية 
الرسمية«، وشارك فيها عدد كبير  املناسبات  في 
واملدنيني  واألفــراد  الضباط  وصف  الضباط  من 
وزارة  قطاعات  مختلف  من  النسائي  والعنصر 
الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، وذلك 
بهدف رفع كفاءتهم، وتطوير قدراتهم، وتزويدهم 
باملعارف واملهارات الالزمة للتعرف على املفاهيم 
وأسس  واملعارض،  املؤمترات  لتنظيم  األساسية 
واملــعــارض  املــؤمتــرات  تنظيم  وبــروتــوكــوالت 
الرسمية، وأهمية التنسيق الفاعل إلجناح مثل هذه 

الفعاليات.
بنت  رنا  املعتمدة  واملدربة  وتطرقت احملاضرة 
عبدالله الدبيان مديرة ومؤسسة الغرفة التجارية 

الصناعية مبنطقة القصيم للقسم النسائي سابقاً 
باململكة العربية السعودية خالل الورشة املفاهيم 
األساسية ذات العالقة بعلم وفن تخطيط وإدارة 
الفعاليات  صناعة  وأهمية  واملؤمترات،  الفعاليات 
وكيفية  الفعاليات،  وأنواع  واملعارض،  واملؤمترات 
أي  تنظيم  إلى  املؤسسة  أو  املنظمة  حتديد حاجة 

مناسبة.
احلديثة  والعملية  العلمية  األساليب  وتناولت 
الفعاليات  أعمال  وإدارة  وتنظيم  تخطيط  في 
املختلفة، وتدريب املشاركني على مهارات التخطيط 
 – )قبل  واملعارض  للمؤمترات  الفعال  واإلعــداد 
أثناء – وبعد( االنعقاد، وكيفية التخطيط، ووضع 
وآليات  الناجحة،  والفعاليات  املؤمترات  أهــداف 
الفعاليات  التشغيلية لتنفيذ  العملية  وضع اخلطط 
العملية  والتطبيقات  واالجتــاهــات  واملــؤمتــرات، 
إدارة  مجال  في  اإلبداعية  واألساليب  الناجحة 

الفعاليات.
قامت  حيث  املناقشة  بــاب  فتح  اخلتام،  في 
واستفسارات  أسئلة  على  بــالــرد  احملــاضــرة 

املشاركني في الورشة.
بإدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  نظمت  ذلك،  إلى 
العامة  ــإلدارة  ل التابعة  األمنية  السيناريوهات 
مركز  مع  بالتعاون  االحتادية،  املركزية  للعمليات 
وزارة الداخلية حلماية الطفل التمرين االفتراضي 
األطفال  لبالغات  األول »رعاية« حول االستجابة 
العمليات  مركز  في  وذلك  معها،  التعامل  وطرق 

مبقر الوزارة.
بني  املشترك  التنسيق  إطار  في  التمرين  وجاء 
اإلدارة العامة للعمليات املركزية االحتادية، ومكتب 
وواجبات  التنسيق  آلية  لتحديد  الدولية،  الشؤون 
املتعلقة  للبالغات  باالستجابة  املعنيني  الشركاء 

بحماية الطفل وحتديد املهمات والواجبات وتقييم 
منظومة البالغات لرفع مستوى اخلدمة للجمهور، 
القرار، وضمان االستعداد  اتخاذ  وحتقيق سرعة 
الداخلية  وزارة  وحـــدات  جلميع  واجلــاهــزيــة 

وشركائها االستراتيجيني. 
شارك في التمرين ممثلون عن مختلف قطاعات 
وزارة الداخلية والنيابة العامة في أبوظبي، وعدد 

من الشركاء االستراتيجيني.
عدد  ومناقشة  استعراض  التمرين  خالل  ومت 
من السيناريوهات األمنية احملتملة التي من املمكن 
بالسرعة  معها  التعامل  وآلية  لألطفال،  أن حتدث 
املمكنة لضمان حماية األطفال من التعرض للخطر.
وأكد العقيد عبدالله احلر السويدي مدير إدارة 
السيناريوهات األمنية في وزارة الداخلية أن هذا 
التمرين جاء في إطار حرص واهتمام املسؤولني 
ورفع  مهارات  صقل  وضــرورة  الطفل،  بحماية 
لضمان  وذلك  حمايته،  مجال  في  العاملني  كفاءة 
احلوادث  مع  التعامل  في  واجلاهزية  االستعداد 

التي قد يتعرض لها األطفال.
وأضاف أن التمرين هدف إلى قياس استجابة 
التعامل مع  العمليات في  وتنسيق مراكز وغرف 
األدوار  وحتديد  الطفل،  بحماية  املتعلقة  البالغات 
االعتداءات  بالغات  مع  التعامل  في  واملسؤوليات 
وجاهزية  كفاءة  وتقييم  األطفال،  على  الواقعة 
إجراءات العمل اخلاصة بالتعامل مع هذه البالغات.
في  العاملني  استهدف  التمرين  أن  إلى  وأشار 
وغرف  الساخن«  »اخلــط  الطفل  حماية  مراكز 
املعنية  الداخلية  وزارة  قطاعات  في  العمليات 
على  الواقعة  االعــتــداءات  بالغات  مع  بالتعامل 
االجتماعي  الدعم  مراكز  في  والعاملني  األطفال، 

ومراكز الشرطة.

..ومشاركون في تمرين »رعاية«مشاركون في مجلس »مستقبل التعليم العالمي« 
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�ملزروعي: �لكو�در �لب�سرية دعامة �أ�سا�سية لالأمن

خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  أكد 
الكوادر  أن  أبوظبي  عام شرطة  قائد  املزروعي 
البشرية الشرطية ُتشكل الدعامة األساسية في 
تعزيز األمن واألمان، مثمناً جهودها وحرصها 
على أداء الواجب باحترافية، ومشيداً بتوجيهات 
القيادة الرشيدة ودعمها املستمر لتعزيز الريادة 
األمنية، والتي جعلت أبوظبي في صدارة أفضل 

املدن العاملية وأكثرها أماناً.
جاء ذلك خالل تكرمي معاليه عدداً من الكوادر 
أبوظبي،  املتميزة في شرطة  واألمنية  الشرطية 
الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة  بحضور 
مدير عام شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء محمد 
سهيل الراشدي مدير قطاع األمن اجلنائي في 

شرطة أبوظبي، وعدد من الضباط.
ودعا معاليه إلى ضرورة متابعة املستجدات 
في مجاالت العمل، وتبادل اخلبرات مع املنظمات 
التطورات  ومواكبة  العاملية،  األمنية  والفرق 
الدولية في مكافحة اجلرمية.وهنأ سعادة اللواء 
املتميزة  جهودها  على  األمنية  الفرق  الشريفي 

الريادية في العمل األمني، مؤكداً أهمية مواصلة 
مبسيرة  لالرتقاء  والتطوير  التحسني  جهود 

�سرطة �أبوظبي تو��سل برنامج »بالدنا �أمانة«

برنامج  خالل  أبوظبي  شرطة  استعرضت 
ومبادراتها خالل شهر  أمانة« حمالتها  »بالدنا 
ضمن  واألمنية  املجتمعية  املــبــارك  رمــضــان 
وإسعاد  والسالمة  األمن  لتعزيز  استراتيجيتها 

املجتمع بتوفير أرقى اخلدمات. 
رئيس  الساعدي  عبدالله  ناصر  املقدم  وأكد 
في  األمني  اإلعالم  بإدارة  األمني  اإلعالم  قسم 
الداعم  لتكون  اإلدارة تسعى  أن  أبوظبي  شرطة 
مواكبة  و  ــالم  االع وسائل  ملختلف  اإلعالمي 
إلى أبرز  األحداث األمنية وسرعة نقلها، مشيراً 
ومواقع  احمللية  القنوات  مع  بالتعاون  املبادرات 
شرطة  وشركاء  الرسمية  االجتماعي  التواصل 
بشكل  توعوي  برنامج  بث  خالل  من  أبوظبي 
حتت  الكرمي  الشهر  خالل  عدة  ملرات  و  يومي 
مسمى) شهرنا طاعة والتزام( ويتضمن نصائح 
واملجتمعية  املــروريــة  النصائح  مثل  توعوية 
مراكز  في  باخلدمات  والتعريف   ، والسلوكية 
الذكي  التطبيق  أو  اإللكتروني  املوقع  أو  اخلدمة 

لشرطة أبوظبي.
هذه  من  تهدف  أبوظبي  شرطة  أن  وأضاف 
واجتماعياً،  أمنياً  املجتمع  توعية  إلى  املبادرة 
ومتكني املرأة اإلماراتية في العمل األمني، وزيادة 

ثقة املجتمع في اخلدمات املقدمة من قبل شرطة 
أبوظبي، حيث تبث في األوقات األكثر مشاهدة 
اإلفطار  مدفع  انطالق  قبل  التلفزيون  حملطات 
وأوقات املسلسالت األكثر مشاهدة عبر القنوات.

ولفت املقدم الساعدي إلى أن اإلدارة اختارت 
بهدف  املبادرة  هذه  لتقدمي  النسائي  العنصر 
تشجيع املرأة اإلماراتية على التواجد في السلك 
املجتمع،  يتجزأ من  ال  باعتبارها جزءاً  الشرطي 
املجتمع،  هذا  أجيال  توعية  في  ريادي  ودورها 
فالنصيحة  وبالتالي  والبنت،  واألخت  األم  فهي 
أفراد  قبل  من  الواسع  االهتمام  ستجد  منها 
اجلابري  علي  سيف  املقدم  وحتــدث  املجتمع. 
الشرطة  بــإدارة  املجتمع  توعية  قسم  رئيس 
املجتمعية في شرطة أبوظبي عن حملة النصب 
تركز  والتي  حذر(،  )خلك  شعار  الهاتفي حتت 
على التوعية بأخطار احملتالني مع كثرة أساليبهم 
وتنوعها، وعن مبادرة للتوعية  بظاهرة التسول 
مع انتشارها خالل شهر رمضان املبارك ، داعياً 
إلى التبرع للجهات اخليرية بدالً من دفع األموال 

للمتسولني.
املجتمعية  املجالس  مــبــادرة  ــى  إل وتــطــرق 
بالتعاون مع ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، ومن 

أبرز موضوعاتها أمن األسرة، والنصب الهاتفي 
املخدرات،  ومكافحة  اإللكترونية،  واجلــرائــم 
املرورية، وإلى مبادرة توعية وإرشاد  والتوعية 
العمالة بالتجمع في األماكن اخلاصة بهم، وحملة  
أمن األسرة بالتعاون مع مراكز الدعم االجتماعي 
والشركاء  ــداث  األحـ وتوعية  رعاية  ومركز 
وحماية  األســري  الترابط  بهدف  اخلارجيني 
إفطار  مبادرة  وإلى  الرقمي،  العالم  في  األبناء 

صائم بالتعاون مع اجلمعيات اخليرية.
البلوشي  إبــراهــيــم  ــوزة  مـ واســتــعــرضــت 
املؤسسات  مديرية  من  النفسية  األخصاصية 
العقابية واإلصالحية في شرطة أبوظبي املبادرات 
الرمضانية بالتعاون مع الشركاء الداعمني لتوفير 

الدعم املالي للنزالء وأسرهم. 
التابع  الــفــرج  لصندوق  الشكر  وقــدمــت 
االلتزامات  سداد  في  جلهوده  الداخلية  لوزارة 
بن  خليفة  ومؤسسة  املعسرين،  للنزالء  املالية 
املير  بتوزيع  تكفلت  التي  اخليرية  لألعمال  زايد 
النزالء احملتاجة، ومبادرة  أسر  الرمضاني على 
أسر  برعاية  املختصة  الالحقة  للرعاية  حياة 
النزالء املفرج عنهم .وأشادت بالتعاون املستمر 
مع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي على مدار العام. 

العمل الشرطي واألمني وفق أفضل املمارسات 
وتقدمي اخلدمات املتميزة.
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�ساحي خلفان متيم يطلع على در��سة �سرطية 

�ملري ي�سيد بفرق �إك�سبو 2020 دبي

أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة املري قائد 
عام شرطة دبي بجهود فرق العمل في إكسبو 
األولى  اللحظة  منذ  عملت  والتي  دبي،   2020
لفوز دولة اإلمارات العربية املتحدة باستضافة 
العاملي بكل جد واخالص وتعاون،  هذا احلدث 
تطلعات  لتحقيق  الواحد  الفريق  بروح  والعمل 

قيادتنا الرشيدة.
األمن  وادارة  املتطوعني،  إدارة  معاليه  وكرم 
اخلاص، وفريق الوصل، وفريق التنقل، وفريق 
اليوبيل،  وفريق  الفرص،  وفريق  االستدامة، 
والطوق  التفتيش  وفريق  الفرسان،  وفريق 
اخلارجي، وفريق غرف التحكم، والفريق التقني، 
واالستثنائية  املتميزة  جلهودهم  تقديراً  وذلك 
الزائرين،  واسعاد  ــان  واألم األمــن  تعزيز  في 
دولة  سمعة  عكست  التي  العالية  واحلرفية 
الفعاليات  اإلمارات في القدرة على تنظيم أكبر 
على مستوى العالم، والتميز في العمل من أجل 
تعزيز أمن وأمان الناس، وحرصهم على إسعاد 

املاليني من الزائرين.
خبير  اللواء  سعادة  من:  كل  التكرمي  حضر 
العام  القائد  مساعد  املنصوري  إبراهيم  خليل 

لشؤون البحث اجلنائي، وسعادة اللواء عبدالله 
الهيئات  ألمن  العامة  اإلدارة  مدير  الغيثي  علي 
مهير  سيف  والعميد  ــطــوارئ،  وال واملنشآت 
وعدد  للمرور،  العامة  اإلدارة  مدير  املزروعي 
من الضباط ومنسقي القطاعات األمنية، وراشد 

في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  نائب  الهاشمي 
احلوسني  جاسم  وعبير  دبــي،   2020 إكسبو 
إكسبو،  في  املتطوعني  برنامج  إدارة  مديرة 
وسعيد الشقصي مدير أول برنامج املتطوعني، 

وعدد من مسؤولي الفرق.

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان متيم نائب 
العام في دبي بالدراسة  رئيس الشرطة واألمن 
سعادة  برئاسة  العمل  فريق  عرضها  التي 
الشامسي، قائد عام شرطة  الزري  اللواء سيف 
األمنية  التحديات  من  عدداً  وتتضمن  الشارقة، 
املستقبلية ومجموعة احللول املقترحة ملواجهتها، 
وذلك بحضور سعادة اللواء أحمد عتيق املقعودي 
الشرطة  نائب رئيس  العامة ملكتب  اإلدارة  مدير 

واألمن العام في دبي، وعدد من الضباط.
املستقبل  استشراف  حول  الدراسة  وتركزت 
املتعاطني،  وتأهيل  املخدرات  مكافحة  مجال  في 
وذلك من خالل استخدام أدوات ومراحل ممنهجة 
وعلمية الستشراف املستقبل بالتعاون مع جامعة 
هيوسنت األمريكية، والتي كان من أبرز نتائجها 
مختبر استشراف املستقبل في شرطة الشارقة 
الذي انطلق خالل احتفاالت الدولة بعام اخلمسني 
بالتزامن مع اليوم العاملي للمستقبل والذي اعتمد 

ألول مرة في الثاني من ديسمبر عام 2021.
وشملت الدراسة التعريف مبنهجية هيوسنت، 
أهــداف  حتقيق  في  منها  االستفادة  وكيفية 
املستقبل،  الستشراف  االمــارات  استراتيجية 
من  الثقافة  ونشر  القدرات  بناء  في  واملتمثلة 
وعقد  املستقبل،  استشراف  مادة  تدريس  خالل 

الشراكات الدولية والتي أثمرت عن مشروع أول 
مع  بالتعاون  املستقبلية  للدراسات  عاملية  جائزة 
واقليمياً  محلياً  واملستقبلية  البحثية  املؤسسات 

ودولياً.
مت  التي  للمجاالت  شــرحــاً  اللقاء  وتــنــاول 
والتي  االستشراف،  مختبر  في  استشرافها 
واجلرائم  السيبراني،  األمــن  مستقبل  شملت: 
املستقبلية في مجال تعاطي ومكافحة املخدرات، 
ومستقبل  ــوال،  األم وغسيل  املدمنني،  وتأهيل 
املؤسسات العقابية واإلصالحية وتأهيل النزالء، 
وأنظمة العمل، ومراحل التخطيط والتأثير، وتقييم 

واألساليب  اإلدمـــان  حلــاالت  احلالي  الوضع 
املختلفة املستحدثة في ترويج املخدرات وأنواعها 
قد  التي  املختلفة  والقوانني  واألنظمة  والظروف 
احللول  من  وعدد   ، للتعاطي  االجتاه  إلى  تؤدي 
استخدام  فــي  ــدراســة  ال إليها  توصلت  التي 
للنظير  النظير  نظام  الذكاء االصطناعي وتطبيق 
ملواجهة جرائم املخدرات واجلرائم املالية كغسيل 
املشبوهة،  التحويالت  ورصد  ومتابعة  األموال، 
توظيف  ميكن  التي  املستقبلية  والسيناريوهات 
أنواع  جلميع  للتصدي  فيها  االصطناعي  الذكاء 

اجلرائم.
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فعاليات �سرطية يف �ل�سارقة و»�ل�سمالية«

 
الزري  سيف  اللواء  سعادة  ترأس   >
الشارقة االجتماع  قائد عام شرطة  الشامسي 
سعادة  نتائج  بمناقشة  الخاص  السنوي 

المتعاملين بالخدمات المقدمة.
االستباقية  الخدمات  االجتماع  وناقش 
المتعاملين  استخدام  الشارقة، ونسبة  لشرطة 
السري  المتعامل  ونتائج  الرقمية،  للقنوات 
والموقع  المتعاملين،  سعادة  لمراكز  الداخلي 
االتصال  ومركز  الذكي  والتطبيق  االلكتروني 
نظام  ونتائج  الرأي،  استطالعات  ونتائج   ،901

إدارة زيارة المتعاملين.
وأكد سعادة اللواء الشامسي حرص شرطة 
الشارقة المستمر على تطوير خدماتها الرقمية 
المعمول  الممارسات  أفضل  وفق  للمتعاملين 
بها عالمياً، وصوالً إلى الريادة في مجال تقديم 
االستمرارية  إلى  الموظفين  موجهاً  الخدمات، 
في تطبيق أفضل المعايير العالمية التي تضمن 
ومشيداً  ووقت،  جهد  بأقل  اإلنجاز  سرعة 
بجهودهم المبذولة التي تسهم في تعزيز جودة 
والخدمات  خالل  من  المجتمع  ألفراد  الحياة 

المقدمة لهم.
بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  افتتح   >
عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مركز 
»فاست« لفحص وتسجيل المركبات في منطقة 
الخدمات  دعم  هيئة  تديره  والذي  الجرف، 

األمنية برئاسة سعادته. 
إنشاء  أن  النعيمي  اللواء  سعادة  وأوضح 
المركز جاء ضمن جهود تعزيز جودة الخدمات 
وتسجيل  فحص  مجال  في  للجمهور  المقدمة 
نوعية  خدمات  تقديم  خالل  من  المركبات، 
ومتميزة من أجل إسعاد المتعاملين، وتجسيداً 
لاللتزام المتواصل بتطبيق أفضل الممارسات 
من  للمزيد  وتحقيقاً  المجال،  هذا  في  العالمية 

السعادة لجميع المتعاملين.
مرافق  في  تفقدية  بجولة  سعادته  وقام 
سير  على  خاللها  اطلع  المختلفة  المركز 
فحص  وآلية  المتعاملين،  خدمة  في  العمل 
أهمية  المستخدمة، مؤكداً  المركبات واألجهزة 
إسعاد  على  والتركيز  المقدمة  الخدمة  جودة 

المتعاملين، وتقليل زمن تقديم الخدمة.
بن  الله  عبد  علي  اللواء  سعادة  دشن   >
الخيمة  رأس  عام شرطة  قائد  النعيمي  علوان 
مبادرة »إفطارك مع مسؤول« في مركز شرطة 
المدينة الشامل، وبالتعاون مع فريق السعادة 
جميع  على  بتعميمها  ُموجهاً  الحياة،  وجودة 

مراكز الشرطة في اإلمارة.
الخيمة  وأكد سعادة قائد عام شرطة رأس 
أواصر  تعزيز  في  المبادرات  هذه  أهمية 
الترابط بين المنتسبين ورفع مستوى السعادة 

المسؤولين  بين  القائمة  العالقات  وتوطيد  بينهم، 
روح  تعزيز  على  بدوره  ينعكس  مما  والمنتسبين، 
الوالء واالنتماء للقيادة العامة للشرطة، وتوفير بيئة 
عرى  وتوثيق  إنتاجية،  وأكثر  جاذبة  إيجابية  عمل 

التعاون بين مختلف اإلدارات الشرطية.
ورأى سعادته أن اللقاءات الودية مع المنتسبين 
تسهم في تبادل األفكار، وتتيح المجال لالستماع 
المنتسب  ارتباط  تزيد من  النظر بصورة  لوجهات 
إيجابية  أجواء  وتوفر  للشرطة،  العامة  بالقيادة 
عن  بعيداً  العمل  في  والمرؤوسين  الرؤساء  بين 
الوظيفية،  والحواجز  الرسمية  العمل  بروتوكوالت 
بين  والتراحم  التسامح  روح  تعزيز  وبالتالي 

منتسبي شرطة رأس الخيمة.
< أطلقت شرطة الفجيرة متمثلة بإدارة مكافحة 
حملة  العامة  والعالقات  اإلعالم  وقسم  المخدرات 
»ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة«، والتي تستهدف 
الشباب وأولياء األمور واألسر والمجتمع المحلي، 
وتسعى إلى تعزيز وعي المجتمع باألسباب واآلثار 
لتعاطيها  الوخيمة  والنتائج  للمخدرات  السلبية 

وآثارها على صحة المدمن.
مدير  نائب  السعدي  راشد  خالد  المقدم  وأشار 

الفجيرة  شرطة  في  المخدرات  مكافحة  إدارة 
إلى تعزيز األمن  الحملة يهدف  إلى أن إطالق 
بأخطار  األمنية  التوعية  خالل  من  واألمان 
انتشارها  من  والحد  ومسبباتها  المخدرات 
وطرق الوقاية منها، وتوعية الجمهور بالجوانب 
تعاون  وأهمية  والتربوية  والجزائية  القانونية 
األمنية  األجهزة  مع  المجتمع  وأفراد  األسرة 
في اإلبالغ عن المتعاطي لتأهيله للعالج بسرية 
تامة. وحث النقيب محمد حسن البصري رئيس 
شرطة  في  العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم 
الفجيرة الجمهور وأولياء األمور واألسر على 
متابعة سلوكيات أبنائهم حفاظاً عليهم من رفاق 
أوقات  في  المنزل  إلى  العودة  عدم  و  السوء، 
قنوات  سلبيات  مع  التجاوب  وعدم  متأخرة، 
الترويج  في  المستغلة  االجتماعي  التواصل 
للمخدرات، واالستثمار األمثل لفترة اإلجازات 
إلى  مشيراً  المفيدة،  والهوايات  بالممارسات 
تنفذ عبر وسائل  الحملة  أن نشاطات وبرامج 
التوعوية  والمحاضرات  االجتماعي  التواصل 
االحترازات  مع  تماشياً  والتلفزيون  واإلذاعة 

الوقائية للحد من انتشار وباء »كورونا«. 

الشامسي يترأس االجتماع

النعيمي يفتتح المركز
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ح�ساد معر�س �إك�سبو 2020 دبي

العميد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة وقيادتها 
الرشيدة ملحمة وطنية وإرثاً متميزاً سوف تتناقله 
األجيال، يؤكد قدرة هذه الدولة بالتالحم مع جميع 
فئات المجتمع في تقديم صورة مبهرة للعالم، بعد 
النجاح المتميز الذي حققته دورة معرض إكسبو 
ظل  في  جاءت  التي  الدورة  وأنها  خاصة   ،2020
معاناة العالم من النتائج المترتبة على اإلجراءات 

االحترازية للوقاية من جائحة »كوفيد- 19«.

مالمح المستقبل
الحدث  هو  دبي   »2020 »إكسبو  معرض 
األوسط  الشرق  منطقة  في  يقام  الذي  األضخم 
مساحة  على  أقيم  حيث  آسيا،  وجنوب  وأفريقيا 
وبمشاركة  مربع  كيلومتر   4.38 تبلغ  إجمالية 
أكثر من 192 دولة، واستمر على مدى 173 يوماً 
بداية من أكتوبر 2021 واستمر حتى نهاية مارس 
2022، حيث ضم بين أروقته معروضات ولقاءات 
مالمح  إلى  تشير  واستثمارية  تجارية  واتفاقات 
السابقة  المعرض  المستقبل، خاصة وأن دورات 
في  مؤثًرا  مازال  فريداً  ابتكاراً   40 للعالم  قدمت 
مسيرة البشرية حتى اآلن، ولهذا يمكن القول إن 
إكسبو دبي قدم للعالم مالمح المستقبل انطالقاً 

من هذه األرض الطيبة. 

شرطة أبوظبي
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  قامت  ولقد 
المعرض،  للمساهمة في مسيرة  بجهود متكاملة 
فعاليات  انطالق  قبل  بدأت  التي  الجهود  وهي 

الدورة، حيث تم تنظيم ورش تعريفية بالمعرض 
لتكامل  العمل  وكيفية  أهميته  لبيان  لمنتسبيها 
العربية  اإلمارات  لدولة  المشرقة  الصورة 
المتحدة وقدرتها على تنظيم مثل هذه المعارض 
الضخمة، إضافة إلى عرض ثالثة مشاريع ذكية 
شؤون  بقطاع  والمتفجرات  األسلحة  إلدارة 
األمن والمنافذ، والتي تمثلت في مشروع العربة 
وإضافة  الشركاء،  مع  تطويرها  تم  التي  الذكية 
متخذي  لدعم  ُبعد،  عن  تعمل  أمنية  تقنيات  عدة 
القرار، مثل تقنية كشف المواد المتفجرة والخطرة 
والمشعة، ومشروع العربة الذكية لتغطية عمليات 
مع  الضيقة  األماكن  وتفتيش  الميداني،  المسح 
خاصية نقل الصورة والصوت بجودة عالية، أما 
الثالث فقد تمثل في أجهزة ذكية تعمل بنظام شم 
األبخرة من الهواء والمسح المخبري، لدعم الفرق 
المشبوهة،  األجسام  أو  العينات  بنتائج  الميدانية 
ومن ثم تقوم بإرسال النتائج إلى غرفة العمليات 

أو نقطة التحكم.

زيارات منتسبي الشرطة
بدون شك وجود الشباب بخط التطوع األول 
مسيرة  عن  جليّة  حقيقة  يؤكد   2020 إكسبو  في 
ويؤكد  اإلمارات،  بدولة  المجتمعي  العمل  وتميز 
اإلماراتية،  والحكومة  المجتمع  بين  العالقة  عمق 
إضافة إلى أن وجود كوكبة من آالف المتطوعين 
الكبير،  الحدث  هذا  لخدمة  مختلفة  جنسيات  من 
أعلى  في  اإلنسانية  المبادئ  مفهوم  يعزز 
اإلمارات  مجتمع  ومبادئ  قيم  ليؤكد  مستوياته، 

حيث  المشترك،  والتعايش  التسامح  في  الممثلة 
على  القدرة  في  مثاالً   2020 إكسبو  كان معرض 
 30 من  أكثر  بين  التطوعي  العمل  مسيرة  إدارة 
ألف متطوع يمثلون أكثر من 135 جنسية، تعكس 
دولة  مجتمع  به  يتسم  الذي  الثقافي  التنوع 

اإلمارات.
وفي ظل هذا المناخ اإليجابي أسهمت القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي في تنظيم زيارات للمعرض 
للمنتسبين أو ألكثر من 2000 عضو بمبادرة »كلنا 
مسيرة  على  التعرف  بهدف  وعوائلهم  شرطة« 
المعرض وبيان ما يتم تقديمه للعالم انطالقاً من 
وإداراتها  الشرطة  أسهمت  كما  اإلمارات.  أرض 
المجتمعية  الشرطة  إدارة  بينها  ومن  المختلفة، 
بتنظيم عدد من المجالس الثقافية التي تناولت قيم 
مجتمع اإلمارات واستشراف المستقبل والتالحم 
وكيفية المساهمة ودعم مسيرة األمن واالستقرار 

في ربوع الدولة اإلماراتية.

المستقبل من أرض اإلمارات
دولة  نجحت  معرضاً  يكن  لم  إكسبو2020 
ومشاركة  تنظيمه  في  المتحدة  العربية  اإلمارات 
العالم به، وإنما دلياًل على قدرة الدولة وقيادتها 
االستشرافية  الرؤية  على  والمجتمع  الرشيدة 
رسم  في  المساهمة  على  والقدرة  للمستقبل، 
للغد  تخطط  قيادة  بفضل  فيه،  والتأثير  مالمحه 
الدولة  وتالحم  المشرق،  الحاضر  من  انطالًقا 
وبحق  جعلها  مما  المجتمع  مع  أجهزتها  بجميع 

أرضاً لألحالم.
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فاطمة املزروعي

 اأديبة اإماراتية 

التاريخ  المرأة في  أن حضور  يعتقد بعضهم 
أو  الرجل  مساعدة  في  محصوراً  كان  البشري 
في  دور  لها  يكن  لم  أنه  بمعنى  معه،  الوقوف 

مجمل الظروف والمهمات التي تتطلبها الحياة.
ألن  تماماً،  للصواب  تفتقد  النظرة  هذه  ومثل 
تقوم بمهمات وأعمال ال تقل  المرأة كانت دوماً 
أهمية وحيوية عن الرجل، فقد كانت مشاركة في 
حين ومبدعة ومبتكرة في حين آخر، وليس في 

مجال من دون اآلخر، بل بشكل عام.
وأثبت العصر الحديث الكثير من قدرات المرأة 
تقلدت  عندما  الرجل  شقيقها  عن  تقل  ال  التي 

مناصب متنوعة ومراكز قيادية مختلفة.
ضاعت  بالبشرية  مرت  حالة  وبسبب 
الفصل  الكلمة  وباتت  اإلنسانية  الحقوق  فيها 
لألقوى، فقد كثير من اإلرث النسوي الفاعل في 
األمور  يعيد  اليوم  ما نشهده  المجتمعات. ولكن 
في  بدأت  المتنوعة  العالم  ومجتمعات  لنصابها، 
لدور  اإلدراك  وزيادة  الوعي  تنامي  من  حالة 
واالجتماعية  االقتصادية  النواحي  من  المرأة 

والثقافية والعلمية وغيرها...
للمكتبة  وبث  إيلين  ماري  المؤلفة  قدمت 
المعرفية كتاباً قيماً حمل عنوان: »تاريخ النساء 
والروماني«،  اليوناني  العصرين  في  الفالسفة 
وهما عصران ضاربا العمق في الزمن، وتحدثت 
المؤلفة عن عدد من الشخصيات النسائية الالتي 
العميقة  بالمعرفة  ومنجزاتهن  آراؤهن  تميزت 

عبقرية �ملر�أة وحكايات �جلد�ت

هذه  أنواع  مختلف  على  النظريات  وابتكار 
المعارف، وتقول المؤلفة: »إن المصادر القديمة 
لعبن  وأنهن  نشيطات  كن  النساء  أن  إلى  تشير 
إذ  المبكرة  الفلسفة  تطور  في  جوهرياً  دوراً 
يخبرنا ديوجين اليرتوس بأن أرسطو كان دوماً 
من  كبيراً  جزءاً  استقى  قد  فيثاغورث  أن  يؤكد 

آرائه األخالقية من السيدة ثيميستوكليا«. 
لثيانو  السيدة  عن  المؤلفة  تحدثت  كما 
ألكروتونية والتي كانت تلميذة لفيثاغورث، والتي 
عرف عنها تميزها بالعمق الفلسفي النسائي، ومن 
أقوالها المعروفة: »الحب الرومانسي ليس أكثر 

من الميل الطبيعي إلى نفس طاهرة«. 
وإذا كان للمرأة كل هذا الوهج في تلك الحقبة 
العصور  في  الحال  هو  فكيف  الغابرة،  الزمنية 
الزمنية التالية؟ فلو قمنا بالمزيد من البحث في 
بحثية  كتب  تأليف  تبني  تم  لو  أو  الحقل،  هذا 
فإننا  بأسرها،  للبشرية  المرأة  قدمته  ما  تتناول 
سنجد كنزاً معرفياً يظهر هذه العقلية ومدى أثرها 
في الحياة، وسنجد في نهاية المطاف أن المرأة 
هذا  الرجل،  عن  األحوال  من  حال  بأي  تقل  لم 
الحياتية  المجاالت  إذا لم تتفوق عليه في بعض 
يتواكب  التميز  وهذا  والمعارف.  العلوم  وبعض 
مع ما أثبته العلم الحديث من أن السمات الفردية 
آخر،  إلى  شخص  من  تختلف  وللرجل  للمرأة 
فهناك العباقرة والمبدعون من النساء والرجال، 
أهو  العقل  بجنس  علمياً  لها  دخل  ال  والعبقرية 

لرجل أم المرأة.
ولكن ومن دون شك حدث خلل وسبب أدى 
لمثل هذا التسطيح لدور المرأة ليس في مجتمع 
بعينه وإنما في المجتمعات كافة منذ القدم وحتى 
عصرنا الحالي، حيث ال تزال توجد بعض األرجاء 
من العالم لم تتطور فيها حقوق اإلنسان بصفة 

عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.
في كتاب قيم من تأليف الكاتبة ديل سبيندر، 
الرجال«  صنع  من  »لغة  عنوان:  حمل  والذي 
تناولت الكاتبة بكثير من الشرح والتفصيل سبب 
هذا الخلل المتعلق بالقصور تجاه المرأة وتقدير 
وتستحضر  نوعه،  كان  أياً  اإلنساني  منجزها 
الكاتبة بذكاء بالغ نقطة جوهرية تثبت غمط وظلم 
المعاني  ورثنا  »بينما  قالت:  عندما  المرأة  ذكاء 
المتراكمة للتجربة الذكورية، فإن معاني وتجارب 

جداتنا غالباً ما اختفت من على وجه األرض«.
التركيز عليها عند  وهذه نقطة جوهرية يجب 
النظر لحال المرأة خصوصاً من جانبه المعرفي، 
فمن الذي علم الجدات سرد الحكايات؟ ومن الذي 
غذى عقولهن بكل هذه التفاصيل في حكاياتهن 
الملهمة؟ أال يسمى هذا باإلبداع؟ وإذا لم يكن مثل 

هذا إبداع فما عسانا نسميه؟.
ولألسف، فإن هذا اإلرث المعرفي العظيم الذي 
جاء على ألسنة الجدات لم يحتف به ولم ينشر 
على نطاق واسع حتى اآلن على الرغم من أنها 

حالة متواجدة في كل المجتمعات. 
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مرمي حممد الأحمدي

 م�ست�سارة حقوقية

للصحة  ومدمرة  خطيرة  آفة  التدخين 
والمجتمع، ومن يدخن يعرض نفسه ومن حوله 

للضرر.
قيادة  أثناء  هي  التدخين  عادات  وأخطر 
المركبات وبوجود طفل، حيث تتسبب في فقدان 
قدرة السائق على التركيز بسبب كثافة الدخان 
في  معه  من  وتعريض  السجائر،  من  المنبعث 
المركبة خصوصاً األطفال لخطر التدخين السلبي 
أي أنهم يدخنون مثله بالضبط ويتعرضون في 
الوقت نفسه لألخطار التي يسببها لنفسه. فهل 
يعقل أن نؤذي أطفالنا بالتدخين ونحن ندري؟!.

تجريم  على  اإلماراتي  القانون  حرص  وقد 
طفل  بوجود  المركبة  قيادة  أثناء  التدخين 
خصوصاً وأنه يؤدي إلى انشغال قائد المركبة 
أو  مرورية،  مخالفات  في  فيقع  الطريق،  عن 
يتسبب بحادث سير يلحق أضراراً في مركبته 
أو  العامة  األمالك  وفي  اآلخرين  ومركبات 
أو  إعاقات  أو  بجروح  يصاب  قد  أو  الخاصة، 
حتى وفاة، أو قد يصيب من في مركبته أو في 
المركبات األخرى أو المشاة بجروح أو إعاقات 

أو حتى وفاة. 
أو  الوالعة  استخدام  تسبب سوء  حال  وفي 
يؤدي  قد  المركبة،  في  بحريق صغير  الكبريت 
بشرية  أضرار  أو  سير  حادث  وقوع  إلى  ذلك 

ومادية.
 15 رقم  اإلماراتي  االتحادي  للقانون  ووفقاً 
لسنة   24 رقم  التنفيذية  والالئحة   2009 لسنة 
النقل  وسائل  في  ممنوع  التدخين  فإن   ،2013
أطفال  بوجود  خصوصاً  والخاصة  العامة 
المخالفة  12 سنة، ومن يرتكب هذه  تحت عمر 
يعاقب بغرامة مالية 500 درهم، وفي حال تكرار 
المخالفة مرة ثانية 3000 درهم، و10000 في حال 
القيادات  ثالثة، وقد كلفت  المخالفة لمرة  تكرار 
السائقين  بمراقبة  الدولة  في  للشرطة  العامة 

المدخنين ومخالفتهم.
إذا  المركبة  انفجار  إلى  التدخين  يؤدي  وقد 
كان هناك تسرب للوقود أو الغاز من المركبة، 
لالنفجار  قابلة  مواد  تحمل  المركبة  كانت  أو 
واالشتعال مثل أنبوبة غاز منزلي مثالً، وحدث 
وصل  ثم  الكبريت  أو  الوالعة  بسبب  حريق 

القابلة  المواد  أو  الغاز  أو  الوقود  إلى  الحريق 
لالشتعال. 

العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة  وتقوم 
العام  النفع  وجمعيات  الدولة  في  للشرطة 
فئات  جميع  تحذير  بهدف  توعية  بحمالت 
وأجانب  عرب  ومقيمين  مواطنين  من  المجتمع 
من التدخين في وسائل النقل وأخطاره الصحية 

والمرورية والقانونية. 
الجهود  من  المزيد  لبذل  ضرورة  وهناك 
والتوعية بأخطار التدخين في وسائل النقل من 
خالل المبادرات التطوعية أو الفعاليات الثقافية 
والتوعوية، والتي ال بد وأن تتكامل في دورها 
به  تقوم  الذي  الدور  مع  تخطيطها  وأسلوب 
في  فالمتضرر  األخرى،  الرسمية  المؤسسات 
النهاية هو المجتمع واألسرة والمستقبل ممثالً 

في األبناء.
وعلينا أن نؤكد للمدخنين داخل وسائل النقل 
سلبية  عادة  من  يمارسونه  ما  أن  وخارجها 
وأسرهم  ألوالدهم  مباشر  وإيذاء  كارثة  هو 

والمجتمع.

منع �لتدخني يف و�سائل �لنقل 
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اإبراهيم خ�سر العبادي 

باحث يف اجلودة والتميز 

ال شك أن مفهوم العملية واستيعاب عناصرها 
النظر  وتطبيقها في المؤسسة مهم جداً، بغض 
عما إذا كانت المؤسسة ربحية أم غير ربحية أو 
حكومية أم خاصة، في تحقيق أهداف المؤسسة 
التشغيلية واالستراتيجية. ومفهوم العملية يّسهل 
وإنتاجها،  المؤسسة  إنتاجية  قياس  شك  بال 

ويضمن السعي نحو التحسين والتطوير.
إدارة  لنظام  القياسية  المواصفة  عرَّفت  وقد 
اإلرشادية(  )المواصفة   9000 آيــزو  الجودة 
العملية بأنها »مجموعة من النشاطات المتداخلة 
إلى  المدخالت  والمتفاعلة، والتي تقوم بتحويل 
وهيكل  التعريف  هذا  خالل  ومن  مخرجات«. 
يمكننا   ،9001:2015 آيزو  الجودة  إدارة  نظام 
تسليط الضوء على ما اشتمل عليه من عناصر 

مهمة، وذلك على النحو اآلتي: 

مصادر المدخالت
وهي المصادر التي تزود المؤسسة لتحقيق 
والشركاء  الموردين  مثل  المتعاملين  متطلبات 
واحتياجات الجهة المهتمة )أصحاب المصلحة(. 

المدخالت
الموارد  على  تشتمل  التي  العناصر  وهي 
البشرية والتكنولوجية ومصادر الطاقة وغيرها، 
المؤسسة في توفير  والتي يعتمد عليها نشاط 

القيمة )المخرجات(.. 

تحويل المدخالت 
المؤسسة،  في  المترابطة  النشاطات  وهي 
المدخالت  تحويل  في  بدورها  تقوم  والتي 
المؤسسات  في  يعرف  ما  وهو  مخرجات،  إلى 

بإجراءات العمل )البداية والنهاية لكل إجراء(. 

المخرجات
توفرها  التي  الخدمات  أو  المنتجات  وهي 

المؤسسة. 

المتعاملون
وهم المستخدمون والمستفيدون من المنتج 
أو مؤسسات. وهنا تكمن  الخدمة أشخاصاً  أو 

فوارق التمييز ما بين المتعامل والمستهلك. 

التغذية الراجعة
للخطط  المؤسسة  تحقيق  مدى  قياس  وهي 
والمستهدفات الموضوعة مسبقاً مع األخذ بعين 
االستجابة  بمدى  تتعلق  التي  األسئلة  االعتبار 
البيئي  والتحليل  المهتمة،  الجهات  لمتطلبات 
)القضايا الداخلية والخارجية للمؤسسة(، والتي 

تعتبر إحدى مدخالت التحسين والتطوير. 
ومن خالل عناصر مبدأ العملية، فإن ضوابط 
وضمان الجودة تكون مبنية على أسس سليمة 
مثل  أخرى  مواصفات  أي  مع  للتعامل  وقابلة 
نظام إدارة البيئة، ونظام إدارة الصحة والسالمة 
إلى  العملية  مفهوم  أيضاً  ويقودنا  المهنية. 
التفكير النقدي المبني على الحقائق للتعامل مع 
المشكالت التي قد تواجه المؤسسة أو العاملين 

فيها أو المتعاملين معها. 
المؤسسة  العملية في تعزيز  ويسهم مفهوم 
لقياس اإلنتاج واإلنتاجية، مع وجوب التمييز بين 
هذين المفهومين، فاإلنتاجية هي عالقة ما بين 
المخرجات والمدخالت، أي أن المخرجات تقسم 

على المدخالت رياضياً. 
وعليه، فإن المؤسسة التي تستوعب وتوضح 
أخطار  تكون  ومخرجاتها،  عملياتها  مدخالت 
اإلنتاج،  أما  أقل خطورة.  فيها  اإلنتاجية  تحليل 

فهو قياس المخرجات فقط. 
ونالحظ خلطاً عند قياس اإلنتاجية ألن بعض 
دون  من  فقط  المخرجات  تقيس  المؤسسات 

ربطها كعالقة مع المدخالت بصيغة رياضية. 
تكون  المؤسسات  فإن  اإلدارة  أدبيات  وفي 

على ثالث صور في قياس اإلنتاجية: 

تدني اإلنتاجية
من  أكبر  المدخالت  تكون  عندما  وصورته   

المخرجات.  
.

ثبات اإلنتاجية 
تساوي  المدخالت  تكون  عندما  وصورته 

المخرجات. 

 ارتفاع اإلنتاجية
من  أقل  المدخالت  تكون  عندما  وصورته   
المخرجات. وعليه، فإن مفهوم العملية يسهم في 
استراتيجية تحسين وتطوير إنتاجية المؤسسة 
بقاء  مع  مخرجاتها  زيــادة  إلى  تسعى  عندما 
المدخالت أو تقليلها ومع بقاء المخرجات، وذلك 
واألسواق  البيئية  المتغيرات  تحليل  خالل  من 
استراتيجياً،  والطلب وربطها  العرض  من حيث 
التكلفة  االعتبار تحديد وقياس  بعين  األخذ  مع 
والتي  المؤسسة،  لنشاطات  والمتغيرة  الثابتة 
واتخاذ  اإلنتاجية  قياس  في  رئيساً  دوراً  تلعب 
الثابتة  التكلفة  ترابط  بأن  علماً  بشأنها.  القرار 

والمتغيرة شرحها علماء االقتصاد الجزئي. 
على  يكون  قد  المدخالت  اعتماد  أن  يذكر 
عنصرين  أو  المدخالت  عناصر  من  عنصر 
لقياس  المؤسسة  تراه  ما  وفق  وذلك  أكثر،  أو 

إنتاجيتها.

�أهمية مفهوم �لعملية 

يف تعزيز قيا�س �الإنتاج و�الإنتاجية

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.

تأمني تعتمد عليه لألفراد والرشكات. adnic.ae | 800 8040 |      +971 2 4080 900 
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في  االصطناعي  الذكاء  على  المعتمدة  والتقنيات  األنظمة  دفعت 
المجال الشرطي إلى تطور غير مسبوق في السنوات األخيرة، حيث 
استخدمت أدوات رقمية وبرمجيات عالية الدقة الستنباط معلومات، 
ساعدت في التحريات وتخصيص الموارد وتوفير التكاليف وتسريع 

وتيرة العمل وتحفيز الشرطة واستباق وقوع الجرائم. 
الذكاء  وتطبيقات  تقنيات  من  مجموعة  المؤلفان  يستعرض 
االصطناعي التي تستخدم في المجال الشرطي، ومزايا الخوارزميات 
والبيانات الضخمة المستخدمة في هذه التقنيات، والتي تمّكن رجال 
المناطق  وتوقع  للمجرمين،  السلوكية  األنماط  تحليل  من  الشرطة 
الشديدة الخطورة، وبالتالي التعامل االستباقي مع الجريمة المحتملة. 

 �ل�سرطة �لتنبوؤية

 و�لذكاء �ال�سطناعي

تاأليف: جون ماكد�نيال وكني بيز

       ر�بط حتميل �خلال�سة

 

 

 

 

 

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

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

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

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

  متكني �لطالع على �لكتب �لعاملية يف دقائق.

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

  تر�صيخ ثقافة �لبتكار �ملوؤ�ص�صي من خالل �لقر�ءة و�لتعلم.
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على الرغم من تعدد نظريات وأساليب القيادة، إال أنه لم يتم تحديد أسلوب 
معين يناسب الجميع.

ومن السهل أن يعتقد المرء أنه قائد ناجح، إال أن ترجمة األفكار واألساليب 
القيادية ليست بالمهمة اليسيرة.  

وال يقتصر موضوع القيادة على معرفة المفاهيم القيادية فقط، بل ال بد 
فالقيادة  المختلفة،  التواصل  ومهارات  االستراتيجية  األسس  استيعاب  من 

مسؤولية أكثر منها امتيازاً. 
يلقي المؤلف الضوء على مجموعة من االستراتيجيات القيادية والتكتيكات 
من  عدداً  طرحه  خالل  من  وذلك  القادة،  وصناعة  القيادة  لمبادئ  الذكية 
أو  فريقه  إدارة  من  القائد  تمّكن  التي  والمهارات  والممارسات  المفاهيم 

مؤسسته التي ينتمي إليها.

 ��سرت�تيجية �لقيادة و�أ�ساليبها »دليل ميد�ين«

جيو�س بال جنود

»�الأ�سلحة �لذكية وم�ستقبل �حلروب«          

تاأليف: جوكو ويلنيك 

تاأليف: بول �ساري

ر�بط حتميل �خلال�سة

ر�بط حتميل �خلال�سة

 

 

 

 

   

 

 

 

في  والتطورات خصوصاً  التغييرات  من  العديد  العالم  شهد 
السنوات القليلة الماضية. وأصبح استخدام الذكاء االصطناعي 
أو  تكنولوجية  منظومة  أي  تطوير  في  الجوهرية  األسس  من 
االستثمار  أدى  حيث  عسكرية،  حتى  أو  تعليمية  أو  صناعية 
في هذا الجانب إلى تغييرات غير مسبوقة السيما تطوير اآللة 
الحربية. كما أدى االستثمار في تطوير األسلحة إلى ظهور أنواع 

جديدة منها لم يسبق لها مثيل. 
التطور  ظل  في  الحروب خصوصاً  مستقبل  الكاتب  يتناول 
السريع في تصنيع األسلحة الذكية، وما قد ينتج عنه من آثار 
األسلحة  توظيف  وكيفية  وإنسانية،  أخالقية  وتبعات  سياسية 
الذكية في الدفاع من دون اإلخالل بالمبادئ القانونية واألخالقية.   
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�سانعة �الأجيال 

والمتميزة،  الخلوقة  بالمرأة  يوم  كل  نحتفل 
ترضع  والتي  األجيال،  وصانعة  النشء  مربية 
والقرآن  الحنيف  اإلسالمي  الدين  عشق  أبناءها 
الكريم وسنة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(، 
واالنتماء لألوطان، واإلخالص والتميز في العطاء 

في كل مكان وزمان.
هي المرأة الجدة واألم واألخت واالبنة والحفيدة 

وابنة األخت وابنة األخ والزوجة و..
بحجابها  اإلسالم  كرمها  التي  المرأة  هي 

وحشمتها، وأعطاها حقوقها منذ آالف السنين.
هي المرأة التي حملت على عاتقها مسؤوليات 
عظيمة وتقلدت وظائف ومهمات جسيمة، فكانت 
وال تزال وستبقى أهالً للقيام بها على أكمل وجه 

وفي الصف األول.
وها هي اليوم وغداً وبعد غٍد وللمستقبل تضع 
الخارجي،  الفضاء  إلى  بها  بصمات جلية وصلت 

فقد قادت الطائرات، وحققت االنتصارات جنباً إلى 
جنب مع شريكها الرجل، يتقاسمان المهمات بفخر 

واعتزاز لرفعة شأنهما وشأن أوطانهما.
واالعتزاز  الفخر  تحية  نقدم  حب،  وبكل  لذا 
الحكيمة وحكومة اإلمارات  البالد  لقيادة  والشكر 
الرشيدة التي دعمت المرأة، وحققت لها، بفضل من 
الله سبحانه وتعالى، أحالمها التي تصبو وترنو 

إليها، ووصلت بها إلى العالم أجمع.
وبكل حب، نقدم تحية الفخر واالعتزاز والشكر 
إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة  العام  النسائي 
والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية 
»أم اإلمارات« األنموذج المتفرد للمرأة، حفظها الله 
سبحانه وتعالى، وحفظ سبحانه وتعالى  النساء، 
يعبق  زاكياً  للعطاء  شافياً، وشذاً  بلسماً  وجعلهن 

شذاه الطيب في كل زمان ومكان.
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 فعاليات ريا�سية �سرطية

سيف  بن  حمد  بن  أحمد  الشيخ  بحضور 
إمارة  في  الدوائر  مديري  من  وعدد  الشرقي 
»البادل  بطولة  الفجيرة  شرطة  اختتمت  الفجيرة، 
نادي  في  أقيمت  التي  األولى  نسختها  في  تنس« 
بها  وفاز  العباً،   40 فيها  وشارك  للتنس،  الفجيرة 
الثنائي عبدالله خالد آل علي وإبراهيم علي العبدولي 

بالمركز األول. 
وأشاد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي 
المجتمعية  بالمكاسب  الفجيرة  شرطة  عام  قائد 
لبطولة  األولى  النسخة  حققتها  التي  والرياضية 
الفعال  وبالتواصل  تنس،  للبادل  الفجيرة  شرطة 
الفجيرة مع مختلف  والمتميز الذي حققته شرطة 

فئات المجتمع من خالل هذه البطولة .
دعم  على  الدائم  الفجيرة  شرطة  حرص  وأكد 
في  سيما  ال  كافة  المجاالت  في  المجتمع  أبناء 
جميع  في  الرياضة  دعم  وعلى  الرياضي،  المجال 
المجاالت وبما يسهم في تحقيق النفع والفائدة على 

المستوى المجتمعي والفردي.
وأثنى على جهود مجلس شباب شرطة الفجيرة 
التنظيم  حسن  وعلى  البطولة،  تنظيم  فكرة  بتبني 
بالتعاون مع اللجنة المنظمة ونادي الفجيرة للتنس. 
وأشار النقيب محمد علي داد مدير البطولة إلى 
أن المنافسات أظهرت بشكل مميز الشعبية الكبيرة 
التي تتمتع بها لعبة »البادل تنس«، وإلى مساهمة 
في  للتنس  الفجيرة  لنادي  المميزة  التحتية  البنية 
التي  األهداف  تحقيق  يعكس  بما  البطولة،  إنجاح 
أقيمت من أجلها، مشيداً بجهود من أسهم في إنجاح 

البطولة من لجنة تنظيمية وإداريين.
الكعبي  اللواء  سعادة  التقى  ثانية،  جهة  من 
فريق شرطة الفجيرة الفائز بدرع بطولة الشرطة 
لأللعاب التراثية التي نظمتها وزارة الداخلية تحت 
وزارة  احتفاالت  يجمعنا« ضمن  »موروثنا  شعار 
الداخلية باليوبيل الذهبي لتأسيسها، والتي أقيمت 

في مهرجان التراث البحري بكورنيش أبوظبي.
والفوز  بالمشاركة  »سررنا  سعادته:  وقال 
بالنسخة األولى من البطولة، والتي أقيمت بالتزامن 
التي  بالمبادئ  متمسكين  الذهبي،  اليوبيل  مع 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  رسخها 
ننطلق منها لجميع  قاعدة  ثراه(  الله  نهيان )طيب 
والذي  الدولة  في  بموروثنا  يتعلق  وما  الفعاليات، 
يعد قاسماً مشتركاً يجمع بين الماضي والحاضر«.
لحصوله  الفجيرة  شرطة  فريق  سعادته  وهنأ 
لالعبي  الجيد  باألداء  مشيداً  البطولة،  لقب  على 
الفرق المشاركة في البطولة، وبجهود الجميع في 

إنجاح المسابقة وتطويرها. 

عام  فعالية  أبوظبي  شرطة  نفذت  ذلك،  إلى 
قاموا  منتسباً   50 بمشاركة  الرياضية،  الخمسين 
لقطع  يوماً   50 مدى  على  واالستعداد  بالتدريب 
المشي،  أو  بالجري  سواء  كيلومتراً   50 مسافة 
الخمسين،  بعام  الدولة  احتفاالت  مع  تزامناً  وذلك 
وبما يجسد روح الفريق الواحد في دعم النشاطات 
بإنجازات  وتفتخر  االنتماء  تعزز  التي  الوطنية 

اإلمارات الريادية على مدى 50 عاماً.
وأشاد العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز 

أبوظبي  شرطة  في  الشرطية  الرياضية  التربية 
باهتمام ودعم القيادة الرشيدة لممارسة النشاطات 

الرياضية.
 ولفت إلى أن الفعالية والمبادرات الوطنية تحفز 
مدربي  وتدعم  الرياضة  ممارسة  على  المنتسبين 
اللياقة البدنية، وإلى أن ممارسة الرياضة تنعكس 

العمل  ضغوطات  وتخفيف  تحفيز  في  إيجابياً 
وتسهم في تعزيز الثقة لدى المنتسبين وتعزز من 

زيادة انتاجية العمل  وتشجع الروح الجماعية.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع �لريا�صة �ل�صرطية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عددً� من �لفعاليات �لريا�صية خالل �ل�صهر �ملا�صي.

الكعبي خالل لقائه الفريق الفائز

من فعالية عام الخمسين الرياضية
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إعداد: موزة الحمادي 

لمكافحة  العامة  باإلدارة  الدولي  حماية  مركز  نظم 
الكندية  الجامعة  بالتعاون مع  المخدرات في شرطة دبي، 
القراءة«،  »عباقرة  عنوان  تحت  القرائي  الملتقى  دبي،  في 
والذي تضمن جلسة حوارية وورش عمل لتعريف عدد من 

طالب المدارس بأهمية القراءة.

كرم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد 
عام شرطة عجمان المساعد أول نورة علي حسن من مركز 
المهمات  أداء  في  لتميزها  تقديراً  الشامل  النعيمية  شرطة 

الموكلة إليها.

زارت الوفود الكشفية العربية المشاركة في »منتدى السالمة 
العربي«، والذي نظمته جمعية  الرقمية للشباب  الحياة  وجودة 

اإلمارات للكشافة، متحف شرطة دبي.

قائد عام شرطة  الشامسي  الزري  اللواء سيف  هنأ سعادة 
الشارقة الضباط المترقين الذين شملتهم مكرمة صاحب السمو 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
العطاء  من  مزيداً  لهم  وتمنى  الشارقة،  حاكم  لالتحاد  األعلى 

وبذل الجهد.

نظمت شرطة أبوظبي مبادرة الستقبال وتوعية السياح في محطة 
أبوظبي، شارك فيها قسم الشرطة  السياحية بميناء زايد في  السفن 
ودوريات  الشرطة،  موسيقى  وفرقة  السعادة،  ودورية  السياحية، 

الشرطة القديمة. 

وزعت دورية السعادة في شرطة أبوظبي هدايا وشهادات 
 2020 وإكسبو  خليفة  برج  لزائري  سعادة  عبارات  تضمنت 
دبي ومتحف المستقبل، وذلك خالل جولة قامت بها في دبي 

للتعريف بمهماتها.

ت
با

�ش
نا

م
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اختتم منتدى الفن واإلبداع المغربي دورته السابعة من المهرجان الدولي للشباب المبدع، الذي 
أقيم في مدينة مكناس بالمملكة المغربية، تحت شعار: »من أجل تعزيز األخوة اإلنسانية والسلم 
المهرجان  إدارة  السطور وهذا تقدير كبير من  الدورة اسم كاتب هذه  العالمي«. وقد حملت هذه 

المغربي ونشكرهم على هذه المبادرة الرائعة.
وفي هذه الدورة أيضاً، حلت دولة اإلمارات العربية المتحدة ضيف شرف على المهرجان، حيث 
الثقافي واألدبي بين  التواصل  التي تعزز سبل  الثقافية  الفعاليات  اإلماراتي في تقديم  الوفد  شارك 
الثقافة اإلماراتية، فقد قدمت أوراق عمل  العام بتوسعه وانفتاحه على  المهرجان هذا  البلدين، وتميز 
وقصائد وموسيقى من دولة اإلمارات، شارك فيها أعضاء الوفد الذي حضر إلى المغرب وهم الروائية 
الدكتورة وفاء أحمد العنتلي، واألكاديمية هدى الدهماني، والفنان سيل المطر، والباحث سعيد الدهماني، 

والشاعر عمر بن قاللة العامري، والناشط الرياضي سالم الكربي والشاعرة دالل جويد.
بدأت فعاليات المهرجان بحفل تكريم كاتب السطور لجهوده في دعم التواصل الثقافي واألدبي على 
المستويين العربي والدولي، حيث قدمت الشاعرة المغربية سميرة جودي كلمة تضمنت قراءة في تجربة 
الكاتب ومسيرته اإلبداعية، تال ذلك أمسية شعرية وموسيقية مميزة شارك فيها عدة شعراء، وهم: دالل 

جويد وعمر بن قاللة وسعيد الدهماني.
أما اليوم الثاني للمهرجان، فقد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة »الّرخ« اإلماراتية للنشر ومنتدى الفن 
واإلبداع المغربي، تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي في المجاالت الثقافية المتعلقة بالتراث الثقافي واألدبي، 

والفني، والصناعات الثقافية واإلبداعية ودعم الشباب والموهوبين في القطاع الثقافي. 
واختتمت الفعاليات بتقديم أمسية ثرية عن الثقافة اإلماراتية ودورها في التواصل الثقافي مع بلدان العالم، 
كون دولة اإلمارات من الدول المرحبة بمختلف الجاليات، حيث يعيش على أرضها أكثر من مئتي جنسية مختلفة. 
تالها حفل موسيقي أحياه الفنان اإلماراتي سيل المطر الذي قدم مجموعة مميزة من أغنياته.. كما تم تقديم 

الدروع واألوسمة التقديرية للمشاركين في الفعاليات.
وهنا أعرج على تاريخ العالقات بين دولة اإلمارات والمملكة المغربية، والتي تعود إلى عقود مضت وضع قواعدها 
الراسخة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« والملك الراحل الحسن الثاني لتتطور هذه 
العالقات األخوية المتينة بشكل مستمر في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« وجاللة الملك محمد السادس وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
كما إن العالقات الثقافية بين اإلمارات والمغرب تتميز بتقارب المظاهر التراثية ووجود الكثير من القواسم المشتركة 
بينهما، ونحن من خالل مشاركاتنا الثقافية نعمل على تفعيل التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الثقافية 
بما ينعكس على النهوض بالعالقات اإلبداعية ورفع آفاق التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين إلى مستويات أكبر من 
الشراكة. ذلك أن التواصل الثقافي بين المفكرين واألدباء والشعراء في اإلمارات والمغرب يشكل مظهراً مهماً إلبراز المنجز 

الثقافي وتكريس التواصل بين البلدين الشقيقين، لما تمتلكه الثقافة من القدرة على التقريب بين الدول والشعوب.

�لثقافة �لإمار�تية.. ج�صر �إىل �لعامل

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com
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