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الثامنة  ال�صنوية  بالذكرى  وال�صعبية  وال�صرطية  الر�صمية  االحتفاالت  تتميز 

واالأربعني لتاأ�صي�س دولة االإمارات العربية املتحدة )اليوم الوطني الـ 48(، بتزامنها مع 

اختتام مبادرة عام الت�صامح 2019، والتي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« اقتداء بنهج املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 

نهيان »طيب اهلل ثراه« موؤ�ص�س الدولة ورائد الت�صامح فيها، وذلك بهدف تر�صيخ دولة 

االإمارات عا�صمة عاملية للت�صامح، وتاأكيد قيمة الت�صامح التي اآمن وعمل بها »طيب اهلل 

ثراه« والقيادة الر�صيدة من بعده، باعتبارها عمالً موؤ�ص�صياً م�صتداماً من خالل جمموعة 

االآخر  وتقبل  واحلــوار  الت�صامح  قيم  تعميق  اإىل  الهادفة  وال�صيا�صات  الت�صريعات  من 

اآثاره  واالنفتاح على الثقافات املختلفة، خ�صو�صاً لدى االأجيال اجلديدة، مبا تنعك�س 

االإيجابية على املجتمع والدولة.

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  توجيهات  ظل  ويف 

الوزراء وزير الداخلية لوزارة الداخلية بامل�صاركة املتجددة والفعالة يف جميع املبادرات 

واالحتفاالت الوطنية، حر�صت جملة »999« على الرتكيز يف ملحقها »جمتمع ال�صرطة« 

والتي  الدولة،  يف  لل�صرطة  العامة  القيادات  وخمتلف  الداخلية  وزارة  فعاليات  على 

خ�ص�صت الإحياء عام الت�صامح واليوم الوطني، و�صرع »جمتمع ال�صرطة« �صفحاته لن�صر 

مقاالت ودرا�صات وق�صائد لعدد من منت�صبي وزارة الداخلية و ال�صرطة و لعدد من اأفراد 

املجتمع، ت�صيد بدور املغفور له ال�صيخ زايد »طيب اهلل ثراه« والقيادة الر�صيدة من بعده 

يف بناء وتطوير الدولة يف جميع املجاالت، ويف تر�صيخ الت�صامح بني اأبناء خمتلف االأديان 

واجلن�صيات والثقافات املوجودين يف الدولة. كما ت�صيد بدور وزارة الداخلية بقيادة 

نهيان يف حفظ م�صرية االأمن واالأمــان وال�صالمة  اآل  زايد  ال�صيخ �صيف بن  �صمو  الفريق 

والر�صا وال�صعادة والت�صامح يف الدولة، والتي ينعم بها كل مواطن ومقيم و�صائح.

48، نتوجه باأ�صمى  الـ  2019 وحلول اليوم الوطني  ومبنا�صبة اختتام عام الت�صامح 

عبارات التهاين والتربيكات اإىل قيادة البالد احلكيمة واحلكومة االحتادية الر�صيدة، 

ووزارة الداخلية قيادة و�صباطاً و�صف �صباط واأفراداً ومدنيني، واأفراد املجتمع مواطنني 

ومقيمني، متمنني للجميع دوام االأمن واالأمان وال�صالمة والر�صا وال�صعادة والت�صامح على 

اأر�س االإمارات.

االحتاد والت�سامح
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المنصوري  حامد  هاشم  البروفيسور  قال 
الزاهرة  )كاتب ومستشار(: »إن دولة اإلمارات 
هي مظلة لما يزيد على 200 جنسية من الناس، 
مشربهم،  فيها  وعرفوا  ضالتهم،  فيها  وجدوا 
بازدهارها  العصرية  الحضارة  زهرة  وهي 
منطلقات  من  تنطلق  الراسخ،  وعطائها  الفريد، 
غزيرة، منها الحرية الموجهة المنضبطة الضامنة 
االستقالل  جانب  إلى  قاطبة،  اإلنسان  لحقوق 

حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي 

المطلق لكل قاطن فيها من حيث العيش الكريم«. 
الذي  االتحاد  بميالد  الكل سعد  أن  وأضاف: 
ننعم بمميزاته، وبفضل من الله سبحانه وتعالى 
اإلمارات  أهل  اإلنسان، وحظي  انتعشت سعادة 
والتوحيد،  االتحاد  وهي  أال  ربانية،  بنعمة 
واالتحاد أشرق في عهد المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، فما أنبله 
في  يدانيه  ذا  ومن  وبانيه،  لالتحاد  زعيم  من 

رحى  وأبدع  التوحيد،  قافلة  قاد  وقد  الفخر، 
وئام االتحاد وأدارها باليانع من الثمار، وهو 
الحصن الذي وحد الجماعة بعد تفرقها، وهو 
قائد استراتيجي شيد االتحاد ليبقى ويرقى، ال 
يضاهيه مثيله، وال ند له وال شبيه في خضم 
ما كان قائماً. وتابع: أن الشيخ زايد »طيب الله 
ثراه« اتخذ أرقى العوامل الحضارية التي قامت 
والحضارات  النيرة  القديمة  الحضارات  عليها 

حتتفل دولة االإمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة و�صعباً ومقيمني باليوم الوطني الـ »48« يف ظل م�صرية االأمن 

واالأمان وال�صالمة والر�صا وال�صعادة التي ينعم بها اجلميع، والتي تزداد ر�صوخًا يف ظل دعم قيادة البالد احلكيمة 

واحلكومة االحتادية الر�صيدة للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية يف هذا املجال بتوجيهات ومتابعة من الفريق 

�صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

للقيادة  و�صكرها  الوطني،  باليوم  فرحتها  عن  عربت  التي  املجتمعية  الفعاليات  من  بعدد  التقى  ال�صرطة«  »جمتمع 

الر�صيدة ولوزارة الداخلية على حفظ هذه امل�صرية املباركة.

فعاليات جمتمعية ت�سيد بجهود وزارة

الداخلية يف حفظ الأمن والأمان 

مبنا�سبة اليوم الوطني الـ»مبنا�سبة اليوم الوطني الـ»4848« « 

ت
عا

اب
مت
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العوامل:  هذه  رأس  وعلى  المعاصرة،  العصرية 
العلم، والعمل، واإلتقان، واألخالق.

القيادة الرشيدة،  إلى أن هذا هو دأب  وأشار 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رأسها  وعلى 
في  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
واألمان  المتين  واألمن  الكريم  العيش  تحقيق 
بتسخير كل محير ومستحيل،  لرعاياها  المكين 
وكل صعب وسهل، وكل عسير ويسير، وكل غال 
الدول  مصاف  إلى  اإلمارات  فصارت  ونفيس، 

القالئل جّداً في السلم واألمان.

أمن الوطن 
المنصوري  البروفيسور هاشم حامد  وأشاد 
بسياسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وبمواقفه في ترسيخ األمن واألمان ضد كل من 
قد توسوس له نفسه أن يعكر صفو أمن الوطن 

ومواطنيه وواطئيه.
أنصع  إلى  أدت  سموه  سياسة  أن  وأوضح 
أمن وأمان، وألمع راحة بال، يمتزجها رغد عيش 
واطمئنان بإسالم معتدل وسطي، وإيمان سمح، 
الكفاءات  أكفأ  استقطاب  على  عمل سموه  حيث 
الداخلية،  وزارة  في  للعمل  المؤهلة  الوطنية 
وسخر لها أحدث التقنيات المتخصصة، مواكباً 
لتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق أمن البالد 

والعباد.

مستويات عالمية 
)مدربة  الماجد  أمينة  الدكتورة  وتوجهت 
ومستشارة أسرية( بأسمى التهاني والتبريكات 
االتحادية  والحكومة  الحكيمة  البالد  قيادة  إلى 
48، مشيدة  الـ  الوطني  اليوم  بمناسبة  الرشيدة 

برعايتهم لمسيرة األمن واألمان في الدولة.
ومتابعة  توجيهات  ظل  في  أنه  وأضافت: 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
كل  صار  الداخلية،  لوزارة  ودائم  كبير  بشكل 
من يعيش على أرض اإلمارات أو يزورها يعيش 
فالحقوق  فيها،  واألمان  لألمن  العالي  المستوى 
أو  زائراً  أو  مقيماً  أو  مواطناً  للجميع  محفوظة 

سائحاً، وحقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين 
مضمونة بقوانين محلية تنافس القوانين الدولية 
متوافرة،  الحديثة  المرورية  واألنظمة  المماثلة، 
المحتاجين  إلى  والوصول  االستجابة  وسرعة 
عالمية،  مستويات  إلى  وصلت  الحوادث  في 
والتطبيقات الذكية تستخدم في مهمات وخدمات 
وزارة الداخلية، والتحديث مستمر والتطوير دائم 
كل  الدولة،  في  الشرطية  المجاالت  جميع  في 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وراءها  األمور  هذه 
بن زايد آل نهيان صاحب الذكاء الخارق وملهم 
ومستشرف المستقبل، والذي هدفه األساس أمن 
العالمية في جميع أنظمة  الوطن والوصول إلى 
ذلك  لينعكس  الداخلية  وزارة  ولوائح  وقوانين 

على أمن واستقرار أرض اإلمارات.

فخر واعتزاز 
»إن  وشاعر(:  )فنان  التميمي  علي  وقال 
لدولة  تاريخي  يوم  هو   48 الـ  الوطني  اليوم 
اإلماراتي  والشعب  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
يوم  قلبه،  على  الغالي  اليوم  بهذا  ويعتز  يفتخر 
المغفور  بجهود  الدولة  إمارات  جميع  توحيد 
الله  له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
ثراه« والقادة المؤسسين الذين بنوا هذه الدولة 
في  المباركة، والتي تزداد وحدة وبناء وتطوراً 
ظل قيادة البالد الرشيدة، وعلى رأسها صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

الدولة »حفظه الله«.
وأضاف: أنه في هذه المناسبة الوطنية المهمة، 
ال بد لي من اإلشادة بالدور الكبير للفريق سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبجهوده العظيمة 
سبيل  في  الداخلية  وزارة  على  اإلشراف  في 
المحافظة على أمن وأمان الدولة، واالهتمام بأمن 
المرافق الحيوية فيها، وحفظ أمن وأمان  جميع 
هذه  أرض  على  والسياح  والمقيمين  المواطنين 
السمو  صاحب  بقيادة  والكريمة  الطيبة  الدولة 

رئيس الدولة »حفظه الله«.

وطن السعادة
وأكدت نوال راشد الشويهي )مدربة معتمدة 

العربية  اإلمارات  أن دولة  البشرية(  التنمية  في 
المتحدة تحظى باحترام وبمكانة دولية مرموقة 
القانون  لقواعد  واحترامها  سياستها  بفضل 
الدولي، وحرصها على تحقيق األمن واالستقرار 

في العالم.
وأوضحت أننا في دولة اإلمارات، ولله سبحانه 
وتعالى الحمد، نعيش حياة آمنة ومستقرة تحت 
آل  الشيخ خليفة بن زايد  السمو  قيادة صاحب 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وإخوانه أعضاء 
المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، والذين 
الكريمة  الحياة  توفير  عاتقهم  على  يحملون 

والمطمئنة ألبناء وبنات اإلمارات.
وأضافت: أنه حين يتبادر إلى مسامعنا وفي 
مخرجات أحاديثنا وجود األمن واألمان في دولة 
الجهود  نستذكر  فإننا  السعادة،  وطن  اإلمارات 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  للفريق سمو  الكبيرة 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
المخلصين  الداخلية  وزارة  منتسبي  وجهود 
والكفاءات  اإلمكانيات  من  لديهم  ما  بمختلف 
واألجهزة في الحفاظ على أمن واستقرار وطننا 
كل  أعناق  في  المحملة  األمانة  وهي  الحبيب، 
الدولة  منافذ  منفذ من  مواطن ومقيم، وفي كل 
البرية والجوية والبحرية، وفي كل شبر فيها تجد 
رجال األمن متأهبين وواقفين يداً واحدة ضد كل 

من قد تسول له نفسه العبث بأمننا.
وختمت الشويهي: تستحضرني كلمة للفريق 
تزال  نهيان ال  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  سمو 
العالمية  القمة  في  قالها  ذاكرتي  في  عالقة 
للحكومات، وهي »من الحكمة التوازن بين بناء 
قوتك الدفاعية لحماية أمنك وأمن جيرانك وبين 
والتعايش  التسامح  مبادى  على  دولتك  بناء 
السلمي«، وهذا يدل على أن الحكمة هي أساس 
مختلف  مع  وأمان  أمن  في  السلمي  للتعايش 
دولتنا  في  والديانات  والثقافات  الجنسيات 
أولوياتها،  األمن واألمان من  يعد  التي  الحبيبة 
وهو شعور جميل أن تتحرك بحرية من دون 
خوف، وفي ظل أمن مستقر في بيتك وعملك، 
واألمن هو ثمار لرؤية قيادة حكيمة، وقد نالت 
األكثر  المدينة  لقب  أبوظبي  الحبيبة  عاصمتنا 

أماناً من بين مدن العالم.

نوال الشويهي علي التميميهاشم المنصوري أمينة الماجد
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مخصصة لعبور المشاة.
بقيادة  للمراهقين  األهالي  بعض  سماح   -  8

السيارات من دون الحصول على رخصة القيادة.
9 - عدم االلتزام باللوائح المرورية لدى بعضهم 

من الحاصلين على رخصة قيادة حديثاً.
عدم  أو  األحياء  بعض  في  الخافتة  اإلنارة   -  10

وجودها.
11 - عدم توافر أماكن مخصصة لتحميل وتنزيل 

الطالب في الحرم المدرسي.
12 - اإلهمال وعدم اإلشراف المباشر على عملية 

صعود ونزول الطالب في الحرم المدرسي.
13 - وجود سلوكيات متهورة في أماكن المدارس 

وبخاصة في وقت صعود ونزول الطالب.

الوقاية من إصابات الطرق )الدهس(
خصوصاً  واألهالي  عموماً  المجتمع  توعية   -  1

بااللتزام باألنظمة والقوانين المعمول بها.
الطالب  ونزول  على صعود  التام  اإلشراف   -  2
والسيارات  المدرسية  الحافالت  من  يومي  بشكل 

الخاصة.
3 - وضع حساسات لجميع أنواع السيارات.

4 - االلتزام بالسرعات المحددة للمركبات داخل 
األحياء الشعبية وحول المدارس واألماكن العامة.

قبل  من  المركبات  قيادة  بخطورة  التوعية   -  5
الشباب من دون رخصة قيادة.

6 - التوعية بأهمية االلتزام بطرق وعبور المشاة.
الطرقات  في  اللعب  بخطورة  األطفال  توعية   -  7

وأماكن تجمع السيارات.
من  الطالب  وتنزيل  تحميل  أماكن  تحديد   -  8
لضمان  الخاصة  والسيارات  المدرسية  الحافالت 

سالمة األطفال.

التعامل اإلسعافي مع إصابات الطرق )الدهس(
1 - تحديد نوعية اإلصابة.

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

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

المصاب لحين وصول اإلسعاف.

5 - تحديد مستوى الوعي للمصاب.
6 - فتح مجرى الهواء.

7 - التأكد من أن المصاب يتنفس.

8 - مالحظة أي نزيف من الجسم.
9 - تثبيت المصاب وعدم تحريكه لحين وصول 

اإلسعاف.
10 - منع التجمهر وتطمين المصاب إن كان واعياً.

11 - مراعاة عدم تحريك المصاب إال إذا كان هناك 
خطر يهدد حياته مثل الدخان أو نار أو وقود...، وذلك 

لضمان عدم مضاعفة اإلصابة.

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

الرائد سيف الكعبي
مديرية الطوارئ والسالمة العامة 
شرطة أبوظبي

مبادرة الوقاية من اإ�سابات الأطفال 2
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يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف االإدارات واالأق�صام والفروع يف وزارة الداخلية. وزار يف هذا العدد اإدارة 

»الرعاية واملتابعة ال�صرطية  االحتادية«،  التابعة لالإدارة العامة حلماية املجتمع والوقاية من اجلرمية، وذلك لالإ�صاءة 

واالأمان  االأمن  م�صرية  بتعزيز  الداخلية  وزارة  اأهــداف  حتقيق  يف  ت�صهم  والتي  االإدارة،  هذه  بها  تقوم  التي  املهمات  على 

وال�صالمة والر�صا وال�صعادة يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

حتقيق: الرا الظرا�سي - ت�سوير: حممد علي 

الشامسي  عبدالعزيز  الدكتور  العقيد  أوضح 
مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية االتحادية 
إعداد  تتولى  اإلدارة  أن  الداخلية  وزارة  في 
كجزء  لها  السنوية  والخطة  االستراتيجية 
لحماية  العامة  اإلدارة  وخطة  استراتيجية  من 
وزارة  في  الجريمة  من  والوقاية  المجتمع 
وأسس  اإلدارة  سياسات  ووضع  الداخلية، 
واقتراح  تنفيذها،  ومتابعة  فيها  العمل  وقواعد 
والتدابير  الشرطية  المراقبة  وآلية  قواعد 
االحترازية وتقييمها وتحدثيها وفقاً للمستجدات 
اإلمارات  دولة  في  والقوانين  والتشريعات 
الشرطية  باألعمال  والمتعلقة  المتحدة،  العربية 
والمجتمعية، واإلشراف على تطبيق قواعد وآلية 
للشرطة  العامة  القيادات  في  الشرطية  المراقبة 
في الدولة، ومتابعة تنفيذها على مستوى الدولة.

برامج تأهيلية 
الرعاية  إدارة  أن  الشامسي  العقيد  وذكر 

بإعداد  تقوم  االتحادية  الشرطية  والمتابعة 
عنهم  للمفرج  الالحقة  الرعاية  وبرامج  خطط 
وفق  العقوبة  انقضاء  بعد  الدولة  على مستوى 
أفضل الممارسات العالمية، ومتابعة األشخاص 
المشمولين بقواعد المراقبة الشرطية للتأكد من 

التزامهم بتطبيق نظام المراقبة الشرطية.
إعداد برامج  اإلدارة تعمل على  أن  وأضاف: 
التدريب والتأهيل لفئة المشمولين بنظام المراقبة 
ومتابعة تنفيذها على مستوى الدولة، وتشرف 
للمشمولين  الالحقة  الرعاية  أعمال  تنظيم  على 
انقضاء  بعد  وتفعيلها  الشرطية  المراقبة  بنظام 
الدولة،  مستوى  على  المقررة  العقوبة  فترة 
وورش  والندوات  المؤتمرات  في  والمشاركة 
العمل واالطالع على أفضل الممارسات المعنية 
مع  بالتنسيق  وخارجياً  داخلياً  اإلدارة  بنشاط 
الجهات ذات العالقة لالستفادة منها في مجال 
العمل، وتهيئة اإلحصائيات وإعداد قاعدة بيانات 
وإعداد  وتحديثها،  اإلدارة  نشاط  عن  متكاملة 

ت
ءا

ضا
�

اإ

اإلدارة  أداء  عن  واالستثنائية  الدورية  التقارير 
باعتماد معايير قياس األداء المؤسسي، وتحديد 
التطويرية  والحلول  البدائل  واقتراح  المشكالت 

لها.

أقسام 
وأشار العقيد الشامسي إلى أن إدارة الرعاية 
والمتابعة الشرطية االتحادية  تتكون من ثالثة 
المتابعة  شؤون  قسم  وهي:  أساسية،  أقسام 
وقسم  المجتمعية،  الخدمة  وقسم  الشرطية، 
نائب  مكتب  إلى  باإلضافة  المرورية،  النقاط 

المدير، والسكرتارية. 
نائب  الزعابي  علي  الدكتور  المقدم  وتحدث 
مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية االتحادية 
عن مهماته، فأوضح أنها تتضمن: مساعدة مدير 
اإلدارة في اإلشراف على سير العمل في اإلدارة 
وما يمكن أن ُيفوض به، والقيام بجميع مهمات 
مدير اإلدارة أثناء غيابه أو خلو منصبه ألي سبب 

             اإدارة »الرعاية واملتابعة ال�سرطية الحتادية«     

                                    يف وزارة الداخلية
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بسير  المتعلقة  التقارير  ودراسة  األسباب،  من 
العمل في اإلدارة وبيان رأيه فيها، واقتراح كل 
ما يلزم في إطار الحرص على تطوير وتحسين 
العمل في اإلدارة، واإلشراف على إعداد التقرير 

السنوي ألداء اإلدارة. 
وتناول الرائد علي النعيمي رئيس قسم شؤون 
القسم،  مهمات  اإلدارة  في  الشرطية  المتابعة 
وآلية  قواعد  وتنفيذ  متابعة  تتضمن  أنها  فذكر 
في  تطبيقها  على  واإلشراف  الشرطية  المراقبة 
القيادات العامة للشرطة بالدولة، ووضع الخطط 
الذين  المحكومين  األشخاص  بمتابعة  المتعلقة 
من الممكن أن تنطبق عليهم الشروط القانونية 
الخاصة بالمراقبة الشرطية وتنفيذها، والتنسيق 
المراقبة  نظام  تطبيق  يخص  بما  الشركاء  مع 
الشرطية، وإعداد برامج التدريب والتأهيل لفئة 
ومتابعة  الشرطية  المراقبة  بنظام  المشمولين 

تنفيذها مع الجهات المعنية.
المتابعة الشرطية  وأضاف: أن قسم شؤون 
يقوم بدراسة ملفات المشمولين بنظام المراقبة 
والبدء  اإلحالة،  من شروط  والتحقق  الشرطية، 
مع  بالتنسيق  والتأهيل  المراقبة  برامج  بتنفيذ 
المؤسسات العقابية واإلصالحية، وإعداد برامج 
وجدولة المراقبة الشرطية وفقاً لقواعد المراقبة 
الشرطية، والقيام بالزيارات الميدانية والمراقبة 
وفق  الشرطية  المراقبة  بنظام  المشمولين  على 
تقارير  ورفع  المعتمدة  واإلجراءات  البرامج 

بشأنها.
وتابع أن القسم يقوم أيضاً بمراجعة التقارير 
بتنفيذ  المعنية  الجهات  من  الصادرة  الدورية 
المراقبة  بنظام  للمشمولين  التأهيل  برامج 
البرامج  بتنفيذ  التزامهم  من  والتأكد  الشرطية، 
مرحلية  خطة  وإعداد  حيالها،  الالزم  وإجراء 
للمشمولين بنظام المراقبة الشرطية بعد انقضاء 
مدة العقوبة بما يؤهلهم لالستقرار في المجتمع، 
ومتابعتهم وتقديم المساعدة الالزمة لهم وتذليل 
العقبات والمشكالت التي قد يعانون منها سواء 
في المحيط االجتماعي أو جهة العمل، ومتابعة 
في  الشرطية  المراقبة  بنظام  المشمولين  تقييم 
وحل  لمساعدتهم  ومجتمعاتهم  عملهم  أماكن 
تطبيق  نتائج  وتقييم  ومتابعة  مشكالتهم، 
المراقبة الشرطية على مستوى الدولة، وتقديم 
في  أسرهم  ومساعدة  لهم،  االجتماعي  الدعم 
الجهات  الممكنة من  المساعدات  الحصول على 

المختصة.
يقوم  القسم  أن  إلى  النعيمي  الرائد  وأشار 
بتنفيذ أنشطته بما ينسجم ومعايير قياس األداء 
بشأنها  الدورية  التقارير  ورفع  المؤسسي، 
طلبات  ودراسة  االختصاص،  ذات  الجهات  إلى 
بالمراقبة  المشمولين  من  االستثنائية  الحاالت 
الشرطية التخاذ القرارات المعتمدة التي تتوافق 
على  واإلشراف  الشرطية،  المراقبة  قواعد  مع 
من  والتأكد  الشرطية،  المراقبة  عمليات  غرفة 
التزام المشمولين ببرامج المراقبة على مستوى 
خرق  حاالت  ورصد  المراقبة  بقواعد  الدولة 

الرائد  التقارير بشأنهم. وتحدث  القواعد ورفع 
سعيد المحرمي رئيس قسم الخدمة المجتمعية 
أنها  فأوضح  القسم،  مهمات  عن  اإلدارة  في 
تتضمن إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ 
أعمال الخدمة المجتمعية وفق المعايير والشروط 
تطبيق  ومتابعة  الدولة،  مستوى  على  القانونية 
وتنفيذ أعمال الخدمة المجتمعية بناء على الخطط 
وتقييم  ووضعها،  اعتمادها  تم  التي  والبرامج 
المقارنات  التقارير اإلحصائية وعمل  ومراجعة 
الالزمة وإجراء التحسينات بشكل دوري، وتنفيذ 
أنشطة القسم بما ينسجم ومعايير قياس األداء 

المؤسسي ورفع التقارير الدورية بشأن ذلك.

نقاط مرورية 
في  المرورية  النقاط  برنامج  قسم  ويتولى 
االتحادية   الشرطية  والمتابعة  الرعاية  إدارة 
المهمات التالية: تطوير برامج التأهيل المشمولين 
وفقاً  وتقييمها  المرورية  النقاط  ببرنامج 
بالتنسيق  تنفيذها  ومتابعة  المعتمد،  للتصنيف 
مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، ووضع 
الخطط التطويرية، واإلشراف على متابعة تنفيذ 
على  تنفيذها  ومتابعة  المرورية  النقاط  برنامج 
طلبات  وتسجيل  واالستعالم  الدولة،  مستوى 
مخالفي قانون النقاط المرورية وتدقيق البيانات 
االنضمام  شروط  مع  ومطابقتها  بهم  الخاصة 
الدولة،  على مستوى  المرورية  النقاط  لبرنامج 

واستالم كشوفات الملتحقين بالبرامج التدريبية 
وتوزيع  وتحديد  ودراستها،  دوري  بشكل 
لبرنامج  وفقاً  التدريبية  بالبرامج  الملحقين 
النقاط المرورية، والتنسيق مع ضباط االرتباط 
الموقع  صالحيات  لمنح  الدولة  مستوى  على 
اإللكتروني الخاص بالنقاط المرورية، والتدقيق 
النقاط  ببرنامج  الخاصة  المؤشرات  على 

المرورية.
 

سكرتارية 
الرعاية  إدارة  في  السكرتارية  قسم  ويقوم 
التالية:  والمتابعة الشرطية االتحادية بالمهمات 
القيام بأعمال أمانة السر الخاصة بمكتب مدير 
اإلدارة، وتنظيم مواعيد المقابالت واالجتماعات 
اإلدارة،  بمدير  الخاصة  والزيارات  واللقاءات 
إلى مدير اإلدارة،  الواردة  المراسالت  واستالم 
ومتابعة  المعنية  الجهات  الى  التعليمات  وتبليغ 
العالقات  أنشطة  ومتابعة  وتنسيق  تنفيذها، 
وإعداد  وتحرير  اإلعالمية،  واألنشطة  العامة 
بعد  اإلدارة  مدير  بمكتب  الخاصة  المراسالت 
عليها،  الرد  ومتابعة  وإصدارها  عليه  عرضها 
متطلبات  وتوفير  وتنسيق  األرشيف،  وتنظيم 
الخدمات المساندة ومنظومة االتصال والخدمات 
اإللكترونية في المكتب، وإعداد التقارير الدورية 
عن أداء المكتب وتحديد معوقاته واقتراح البدائل 

التطويرية المناسبة لها.

ال�صام�صي: برامج 

لتدريب وتاأهيل 

امل�صمولني

 بنظام املراقبة على 

م�صتوى الدولة

الزعابي: حر�س

 على تطوير 

وحت�صني العمل

 يف االإدارة
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»الداخلية« تكرم اجلهات ال�سرطية احلا�سلة على موا�سفات اجلودة

»999« ت�سارك يف فعاليات �سرطية 

كّرم الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة 
واإلدارات  الشرطية  والقيادات  القطاعات  الداخلية 
على  والحاصلة  الداخلية  لوزارة  التابعة  العامة 
باليوم  االحتفال  خالل  وذلك  الجودة،  مواصفات 
التابعة  الجودة  إدارة  نظمته  الذي  للجودة  العالمي 

لإلدارة العامة لالستراتيجية وتطوير األداء.
نائب  الذخري  راشد  الدكتور  العقيد  وأكد 
مفهوم  أن  األداء  وتطوير  االستراتيجية  عام  مدير 
الجودة والتميز أصبح لدى وزارة الداخلية والكثير 
تكرس  ملموساً  واقعاً  والمؤسسات  الهيئات  من 
المواصفات  جميع  تطبيق  على  العمل  خالله  من 

والمقاييس المحلية والعالمية..
على  الحاصلة  الشرطية  الجهات  أن  يذكر 
مواصفات الجودة هي: شرطة الشارقة )مواصفة 
المهنية(،  والسالمة  والصحة  والبيئة  الجودة 
وشرطة رأس الخيمة )مواصفة نظام إدارة الجودة(، 
وشرطة عجمان )مواصفة الجودة والبيئة والصحة 
استمرارية  إدارة  ومواصفة  المهنية  والسالمة 
األعمال ومواصفة إدارة االبتكار ومواصفة معالجة 
األصول  إدارة  ومواصفة  المتعاملين  شكاوى 
ومواصفة  التدريب  إدارة  ومواصفة  والممتلكات 
إدارة المخاطر ومواصفة إدارة الحوكمة(، وشرطة 

الفجيرة )مواصفة نظام إدارة الجودة(، وشرطة أم 
واإلدارة  الجودة(،  إدارة  نظام  )مواصفة  القيوين 
الجودة  )مواصفة  والمراسم  للعالقات  العامة 
والبيئة والصحة والسالمة المهنية(، واإلدارة العامة 
للموارد البشرية )مواصفة الجودة والبيئة والصحة 
والتعيين  االختيار  ومواصفة  المهنية  والسالمة 
ومواصفة  البشرية  الموارد  تخطيط  ومواصفة 
ومواصفة  التعليم  إدارة  ومواصفة  التحفيز  إدارة 
إدارة التدريب ومواصفة إدارة المخاطر(، واإلدارة 
العامة للمالية والخدمات المساندة )مواصفة الجودة 
إدارة  ونظام  المهنية  والسالمة  والصحة  والبيئة 

والممتلكات ونظام  إدارة األصول  الحوكمة ونظام 
إدارة المخاطر(، واإلدارة العامة للعمليات المركزية 
والسالمة  والصحة  والبيئة  الجودة  )مواصفة 
المهنية(، واإلدارة العامة لشؤون الوزارة )مواصفة 
للشؤون  العامة  واإلدارة  الجودة(،  إدارة  نظام 
واإلدارة  الجودة(،  إدارة  نظام  )مواصفة  القانونية 
العامة للخدمات اإللكترونية واالتصاالت )مواصفة 
المهنية ونظام  والبيئة والصحة والسالمة  الجودة 
الجودة  الشرطة )مواصفة  المخاطر(، وكلية  إدارة 
والبيئة والصحة والسالمة المهنية(، ومركز وزارة 

الداخلية لالبتكار )مواصفة إدارة االبتكار(.

الوطني  المهرجان  في   »999« مجلة  شاركت 
للتسامح واألخوة اإلنسانية  الذي أقيم بحديقة 
وزارة  جناح  أبوظبي ضمن  في  اإلمارات«  »أم 
بتوزيع نسخ مجانية من  الداخلية، حيث قامت 
»أطفال  ومجلة  واإلنجليزية  العربية  إصداراتها 
والمالحق  الشرطة«  »مجتمع  وملحق   »999

الوطنية والتوعوية األخرى.
في   »999« مجلة  شاركت  ثانية،  جهة  من 
اإلعالم  إدارة  نظمتها  التي  الحوارية  الندوة 

تحت  الشارقة،  شرطة  في  العامة  والعالقات 
عنوان: »أثر اإلعالم واإلعالم األمني في تغيير 
سلوكيات أفراد المجتمع«، وذلك خالل معرض 
الزميل  2019، بحضور  للكتاب  الدولي  الشارقة 

خالد الظنحاني ممثالً عن المجلة.
وكرم العميد عارف حسن هديب مدير إدارة 
الشارقة،  شرطة  في  العامة  والعالقات  اإلعالم 
الوعي  تعزيز  في  لدورها  تقديراً   »999« مجلة 
والمشكالت  الظواهر  ومعالجة  المجتمعي، 

السلبية.
القائمين  قبل  من  المبذولة  بالجهود  وأشاد 
على المجلة برئاسة سعادة خليل داوود بدران 
رئيس لجنة تطوير مجلة »999«، والعقيد عوض 
ورئيس  التطوير  لجنة  عضو  سعيد  صالح 
تحقيق  في  التحريري،  العمل  وفريق  التحرير، 
دولة  تكون  أن  في  الداخلية  وزارة  تطلعات 
اإلمارات من أفضل دول العالم في تحقيق األمن 

واألمان والسالمة والرضا والسعادة.
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نظم قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي 
والظفرة  والعين  أبوظبي  في  التسامح«  »برزة 
بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان 
صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وذلك ضمن 

أسبوع التسامح الدولي لعام 2019. 
وعقدت »برزة التسامح« في مجلس المشرف 
بأبوظبي بعنوان: »مبادئ وقيم التسامح وأثرها 
اللواء  معالي  والمجتمع«، وحضرها  الفرد  على 
عام  قائد  المزروعي  خلف  فارس  طيار  ركن 
خميس  مغير  الدكتور  ومعالي  أبوظبي،  شرطة 
الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، 
اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام  وسعادة 
شرطة أبوظبي، ومديرو قطاعات شرطة أبوظبي.

وتحدث  العامري،  حسين  اإلعالمي  وأدارها 

فيها الدكتور خليفة جمعة المطوع رئيس قسم 
للثقافة  زايد  دار  المكتبة والترجمة والنشر في 
اإلسالمية عن منظومة قيم التسامح وانعكاسها 

على الفرد والجماعة. 
واستعرضت برزة التسامح في مجلس منازف 
بمنطقة العين »مبادئ وقيم التسامح وأثرها على 
الفرد والمجتمع« في محاضرة أدارها اإلعالمي 
سالم الجحوشي، وتحدث فيها سعادة الدكتور 
العامري عضو سابق  بن حم  بن مسلم  محمد 
في المجلس الوطني االتحادي، والذي أشار إلى 
نهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« في التسامح 

والتعايش المجتمعي اإلماراتي األصيل.
الكعبي  العميد محمد سعيد  الجلسة  وحضر 

محمد  والعقيد  والتعيين،  االختيار  إدارة  مدير 
شرطة  مديرية  مدير  نائب  المنظري  حمدان 
منطقة العين للشؤون اإلدارية والعمليات، وعدد 

من الضباط.
مدينة  بمجلس  التسامح  برزة  وعقدت 
محاضرة  وتضمنت  الظفرة،  منطقة  في  زايد 
على  وأثرها  التسامح  وقيم  »مبادئ  بعنوان: 
بن  عبدالله  اإلعالمي  أدارها  والمجتمع«  الفرد 
دفنا، وتحدث فيها سعيد رصاص المنصوري، 
ذكر  والذي  اإلماراتي،  التسامح  مفهوم  عن 
بأن التسامح صفة كريمة في مجتمعنا وخص 
بها المولى عز وجل البشر وجعل بينهم مودة 
ورحمة في تعامالتهم مع بعضهم بعضاً لتترك 

أثرها في حياتهم وسلوكهم اليومي.

اختتام حملة »لأماناتهم راعون«

اختتمت شرطة أبوظبي حملتها التوعوية 
والتي  راعون«،  »ألماناتهم  شعار:  تحت 
توجهت إلى العديد من المؤسسات والهيئات 
استراتيجية  ضمن  وذلك  المحلية،  والدوائر 
شرطة أبوظبي الرامية للمشاركة المجتمعية 
الجهات  مع  والتعاون  للفساد،  التصدي  في 
المتكاملة  المنظومة  إلى  للوصول  المختصة 

نحو مجتمع آمن ومستقر.
المهيري  معضد  مطر  العقيد  وأوضح 
شرطة  في  الفساد  مكافحة  إدارة  مدير 
أبوظبي أن هذه الحملة التوعوية هدفت إلى 
المجتمع  وشرائح  الجهات  جميع  تكاتف 
النزاهة  مفهوم  ترسيخ  على  معاً  للعمل 

�سرطة اأبوظبي تنظم »برزة الت�سامح«

شخصاً،   16583 منها  استفاد  حيث  الوظيفية، 
وتضمنت محاضرات وورش عمل، ومطويات تم 
توزيعها ونشرها عبر وسائل اإلعالم المختلفة، 
ومحاضرات في مجالس ديوان صاحب السمو 

ولي عهد أبوظبي.
بأخطار  المجتمع  أفراد  تثقيف  على  وركزت 
التجاوزات القانونية، وتعزيز المفاهيم األخالقية 
المتطلبات  مع  يتوافق  بما  الوظيفية،  للنزاهة 

الدولية.
الشركاء  جميع  إلى  بالشكر  وتقدم 
وجميع  أبوظبي  لشرطة  االستراتيجيين 
المشاركين من شرطة أبوظبي في هذه الحملة 

على جهودهم البنّاءة. 

وإلى صاحب السمو الشيخ

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

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

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم
بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين



وإلى صاحب السمو الشيخ

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

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

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم
بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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املري يرتاأ�س اجتماعاً تقييمياً لـ»التحريات«

�ساحي خلفان يطلع على منظومة البتكار يف »الداخلية«

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس 
منظومة  على  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة 
االبتكار في وزارة الداخلية، ووجه معاليه بضرورة 
الوزارة،  مستوى  على  ابتكار  حاضنات  إيجاد 
يقدمها  التي  واالبتكارات  االبداعية  األفكار  تجمع 
حسب  وكل  المجاالت  مختلف  في  المنتسبون 

اختصاصه.
المقدم  قدمه  الذي  العرض  خالل  ذلك  جاء 

محمد إسماعيل الهرمودي مدير مركز االبتكار في 
وزارة الداخلية، وشمل الهيكل التنظيمي واألقسام 
االقتراحات  نظام  عمل  وآلية  للمركز،  المختلفة 
منها  يستفاد  إبداعية  أفكار  إلى  تحويلها  وكيفية 
الفكرية  الملكية  نشر  وأساليب  العمل،  مجال  في 
واآلليات المتبعة في تسجيل واستخراج الملكيات 
ومشاريع  المبتكرين،  رعاية  وطرق  بها،  الخاصة 
االبتكارات التي تم إنجازها والعمل بها، والمشاريع 

الجديدة قيد اإلنجاز.
مدير  المقعودي  أحمد  العميد  االجتماع  حضر 
مكتب نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، 
إدارة  عام  مدير  المناعي  وليد  المهندس  والعميد 
التطوير واالبتكار في المكتب ونائبه العقيد مروان 
ناصر، والعقيد الدكتور راشد الذخري رئيس اللجنة 
الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، والمقدم مبارك 

بوسمرة مدير مركز تحليل المعلومات األمنية.

ثمن سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد 
العام لشرطة دبي الجهود التي تقوم بها فرق العمل 
الجنائية  والمباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة  في 
األمن واألمان، وبذل كل  بشرطة دبي في حفظ 
ما هو غاٍل ونفيس، وتأدية الرسالة األمنية على 
أكمل وجه، ما أدى إلى خفض البالغات الجنائية 
في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
المري  اللواء  سعادة  ترؤس  خالل  ذلك  جاء 
للتحريات  العامة  اإلدارة  أداء  تقييم  اجتماع 
العام  الثالث من  الربع  الجنائية خالل  والمباحث 
خليل  خبير  اللواء  سعادة  بحضور  الجاري، 
العام لشؤون  القائد  المنصوري مساعد  إبراهيم 
البحث الجنائي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد عيد 
الجنائية  لألدلة  العامة  اإلدارة  مدير  المنصوري 
الجالف  سالم  جمال  والعميد  الجريمة،  وعلم 
مدير اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، 
وعدد من مديري اإلدارات العامة ومراكز الشرطة 
للتحريات  العامة  اإلدارة  في  الفرعية  واإلدارات 

والمباحث الجنائية.
الفالسي  ظبوي  بن  راشد  العقيد  واستعرض 

العامة  اإلدارة  في  الجنائية  الرقابة  إدارة  مدير 
االجتماع  خالل  الجنائية،  والمباحث  للتحريات 
تنفيذ  في  العامة  اإلدارة  حققتها  التي  النتائج 
الخطط التطويرية واالستراتيجية لتحقيق األهداف 
معدالت  خفض  في  المنشودة  والمؤشرات 
البالغات،  المقلقة، والتعامل السريع مع  الجريمة 
وخطط تقييم أداء اإلدارة العامة ومراكز الشرطة، 

مناطق  في  الجرائم  تقليل  عملها، وخطط  وآليات 
االختصاص، وتشكيل فرق عمل فعالة.

الذي  التقييم  أن  إلى  الجالف  العميد  وأشار 
يقوم به سعادة القائد العام لشرطة دبي أو من 
ينوب عنه يسهم في رفع كفاءة العاملين، ووضع 
تتخلل  أن  يمكن  التي  للعقبات  المناسبة  الحلول 

العمل.
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فعاليات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

بن   سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  حضر   >
عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد 
لمشروع  اإللكتروني  الموقع  تدشين  حفل 
أطلقته  والذي  التعليمية«،  للمؤسسات  »جاهز 
واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة 
والكوارث بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، 
الطوارئ  مع  التعامل  ثقافة  نشر  إلى  ويهدف 
التعليمية  المؤسسات  في  والكوارث  واألزمات 
الناشئة  األجيال  في  وترسيخها  والمجتمعية، 
األمور  وأولياء  الطلبة  من  الجمهور  وأفراد 
راشد  عبيد  سعادة  ودشن  التعليمية.  والكوادر 
الوطنية  الهيئة  عام  مدير  الشامسي  الحصان 
الموقع  والكوارث  واألزمات  الطوارئ  إلدارة 
اإللكتروني لمشروع »جاهز«، والذي يهدف إلى 
الحكومية  التعليمية  المؤسسات  بين  التعاون 
والخاصة والمؤسسات المجتمعية واألهلية ذات 
أمورهم  وأولياء  المدارس  طلبة  لتوعية  الصلة، 
الطارئة  الظروف  عن  الناجمة  األخطار  حول 
والكوارث واألزمات، من خالل موقع إلكتروني 
jahez.ae، بحيث  بعنوان:  الغاية  لهذه  مخصص 
والبيت  المدرسة  في  المنصات  جميع  تستطيع 
من الوصول إليه لضمان إشراك الطلبة وأولياء 
المدارس  في  التعليمية  الكوادر  مع  أمورهم 
وستتيح  المتكاملة.  التوعوية  العملية  في 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المنصات 
المواد المعرفية باللغتين العربية اإلنجليزية في 
والثقافة  والقراءة  والتصوير  الرسم  مجاالت 
أفالم  المعرفية  المواد  تشمل  كما  العامة، 
وثالثية  ثنائية  )الكرتون(  المتحركة  الرسوم 
عبر  الدورية  التوعوية  والرسائل  األبعاد، 
الدليل  على  عالوًة  االجتماعي،  التواصل  قنوات 
وعملياً  نظرياً  دليالً  يعتبر  الذي  اإلرشادي 
بلغة  العشرة  األخطار  بالتفصيل  يتناول  شامالً 

المستهدفة. الفئات  مبسطة ومفهومة لجميع 
بن  راشد  الشيخ  اللواء  سعادة  حضر   >
أحمد المعال قائد عام شرطة أم القيوين تخريج 
أعمال  مواجهة  دورة  هي  تخصصية  دورات   4
مدربي  إعداد  ودورة   ،21،22،23 رقم  الشغب 
الثانية،  النظام  وحفظ  الشغب  أعمال  مواجهة 
األمن  قوات  بقيادة  التدريب  قرية  في  وذلك 

الخاصة في الذيد.
هالل  محمد  الدكتور  العميد  التخريج  حضر 
باإلنابة،  الخاصة  األمن  قوات  قائد  غابش  بن 

وقادة الوحدات األمنية، وعدد من الضباط.
دولة  أن  المعال  اللواء  سعادة  وأكد 
لألمن  واحة  ستبقى  المتحدة  العربية  اإلمارات 
واالستقرار لكل المتواجدين على أرضها بفضل 
الشرطة  ألجهزة  الحكيمة  قيادتها  ورعاية  دعم 

واألمن.

علوان  بن  الله  عبد  علي  اللواء  افتتح سعادة   >
معرض  الخيمة  رأس  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
وزارة  نظمته  الذي  المرورية  والسالمة  التوعية 
المروري  للتنسيق  العامة  باإلدارة  ممثلة  الداخلية 
الدولة،  المرور والدوريات في  ومديريات وإدارات 

وذلك في مركز »المنار مول« برأس الخيمة. 
الداخلية  وزارة  أن  النعيمي  اللواء  سعادة  وأكد 
دولة  رؤية  لتحقيق  تسعى  الشرطية  والقيادات 
اإلمارات بأن تكون من أفضل دول العالم في األمن 
على  الدؤوب  العمل  خالل  من  وذلك  والسالمة، 
أكثر  الطرق  بـ»جعل  االستراتيجي  الهدف  إنجاز 
أماناً«، وبلوغ المؤشر الوطني الذي وضع لخفض 

الوفيات على الطرق بشكل ملموس.
غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة  التقى   >
الفائزين  الضباط  الفجيرة  قائد عام شرطة  الكعبي 
عالمياً، وهم: المقدم سعيد عبيد الكندي نائب مدير 
رؤية  في  القيادة  بجائزة  الفائز  التحريات  إدارة 
درويش  مريم  والنقيب  الترخيص،  لوحة  وراء  ما 
بجائزة  الفائزة  الجودة  قسم  رئيسة  الهاشمي 
والنقيب  األربعين،  سن  تحت  مؤثر  قائد  أفضل 
اإلعالم والعالقات  البصري من قسم  محمد حسن 
على  للسالمة  بيكر  ستانارد  بجائزة  الفائز  العامة 
الطرق السريعة، وذلك ضمن جوائز الرابطة الدولية 
السنوي  مؤتمرها  في   »IACP« الشرطة  لرؤساء 

بمدينة شيكاغو األمريكية. وأعرب سعادة اللواء 
بما حققه  واعتزازه  وفخره  عن سعادته  الكعبي 
لصاحب  اإلنجاز  هذا  مهدياً  الفائزون،  الضباط 
عضو  الشرقي  محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو 
الفجيرة،  إمارة  حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس 
حمد  بن  محمد  الشيخ  سمو  عهده  ولي  وإلى 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وإلى  الشرقي، 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
لمنتسبي  وتشجيعهم  دعمهم  مثمناً  الداخلية، 

الفجيرة. شرطة 
توعويـة  حملة  الشارقة  شرطـة  أطلقت   >
من  اإلنشاء  قيد  المساكن  حماية  بشأن 
الشريك  مع  بالتعاون  وذلك  السرقة،  جرائم 
َكشف  أن  بعد  الشارقة،  بلدية  االستراتيجي 
عن  الشارقة  شرطة  في  اإلحصائي  التحليل 
والتي  النوع،  هذا  من  الجرائم  من  عدد  وجود 
وأوضح  مسبباتها.  أبرز  أحد  اإلهمال  يشكل 
العمليات  عام  مدير  بيات  راشد  محمد  العميد 
الحملة  هذه  أن  الشارقة  شرطة  في  الشرطية 
لوزارة  االستراتيجية  الخطة  إطار  في  تأتي 
الداخلية الرامية إلى تعزيز األمن واألمان، ورفع 
تعزيز  خالل  من  وذلك  باألمن،  الشعور  نسبة 
واإلسهام  السلبية،  بالظواهر  المجتمعي  الوعي 

الفعال في الحد منها، ودرء أخطارها.

اللواء املعال يحضر التخريج

 اللواء الكعبي يلتقي الضباط الفائزين
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الت�سامح والأمن املجتمعي

العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

تحمل  عظيمة  إنسانية  وقيمة  مبدأ  التسامح 
بالرحمة  الشعور  تعزز  نبيلة  معاني  ثناياها  في 
التسامح  ويعد  الناس،  بين  والتعاطف  والمودة 
األفراد  مصالح  لتحقيق  حتمية  ضرورة 
الفعال  وأثره  العظيم  لدوره  ككل  والمجتمعات 
في حياة البشر بخاصة في ظل ما يواجهه العالم 
من أزمات وحروب انعكست آثارها السلبية على 
تبني  إلى  الحاجة  بأمس  وجعلتنا  أجمع،  العالم 
مفاهيم التسامح بكل ما تحمله الكلمة من معنى 

والعمل على تطبيقه قوالً وفعالً، 
بناء  في  األساس  حجر  التسامح  ويمثل 
المجتمعات اآلمنة التي تسعى إلى تعزيز التعايش 
والتواصل بين األفراد لبناء مستقبل مشرق يقوم 
ومنفعة  واحترام  إيجابية  إنسانية  عالقات  على 
مختلف  بين  البناء  الحوار  دعم  عبر  متبادلة 
احترام  وتأكيد  واألديان،  والثقافات  الحضارات 

المبادئ األساسية للعدالة وحقوق اإلنسان

التسامح.. أهمية مجتمعية
على  وقيمته  التَّسامح  أهميَّة  تتوَقّف  ال 
العالقات  وأنماط  البسيطة  الفردَيّة  المعامالت 
ةٌ  بين األفراد، بل إَنّ التَّسامح حاجةٌ مجتمعيَّة ُملَحّ
ُة،  كاَفّ البشرَيّة  المجتمعات  عليه  تقوُم  وأساسٌ 
تنعكس  للتَّسامح  والواقعيَّة  األخالقيَّة  فالصورة 
على جميع أنظمة المجتمعات وتقُدّمها وتطّورها، 
وعلى فرض انتفاء هذه القيمة المجتمعية ستنتشر 
ل  فتتعَطّ والتطّرف،  ب  والتعُصّ العنف  مفاهيم 

عوامل  وتتزعزع  الحضارات  وتنهدم  المصالح، 
النَّاس  بين  التَّسامح  فتحقيق  واستقرارها،  أمنها 
وقانونياً  تأكيداً دستورياً  بينهم يتطلَّب  وتعميمه 

مه، ويضمُن ترتيبه واستحقاقه. يرعاه، وُينِظّ

التسامح في المواثيق العالمية 
إلى  المتحدة يرمز  األمم  التسامح في مواثيق 
وبالحريات  لإلنسان  العالمية  بالحقوق  التسليم 
بتنوعها،  الشعوب  وتتميز  للغير،  األساسية 
والتسامح هو وحده الذي يضمن بقاء المجتمعات 

الممتزجة في كل منطقة من مناطق العالم.
فالتسامح حسب إعالن المبادئ بشأن التسامح 
الذي اعتمدته اليونسكو عام 1995 يعني »االحترام 
عالمنا  لثقافات  الثري  للتنوع  والتقدير  والقبول 

وألشكال التعبير وللصفات اإلنسانية لدينا«.
التسامح  تدعيم  في  المتحدة  األمم  وتلتزم 
الثقافات  بين  المتبادل  التفاهم  تعزيز  خالل  من 
جوهر  في  الضرورة  هذه  وتكمن  والشعوب، 
ميثاق األمم المتحدة وكذلك في اإلعالن العالمي 
أي  من  اآلن  أهمية  أكثر  وهي  اإلنسان،  لحقوق 
وقت مضى خصوصاً في هذه الحقبة التي تشهد 
التي  الصراعات  واتساع  العنيف  التطرف  زيادة 

تتميز بتجاهل أساسي للحياة البشرية.
لألمم  العامة  الجمعية  دعت   1996 عام  وفي 
باليوم  االحتفال  إلى  األعضاء  الدول  المتحدة 
الدولي للتسامح في 16 نوفمبر من كل عام، من 
القيام بأنشطة مالئمة توجه نحو كل من  خالل 

المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور.

في  واجتماعي  تشريعي  منهج  التسامح 
الدولة 

صعيد  على  متميزاً  أنموذجاً  اإلمارات  تمثل 
استراتيجية  باعتمادها  عالمياً،  اإلنسان  حقوق 
متكاملة بهدف حفظ كرامة اإلنسان وحقوقه كما 
الداخلي  الصعيد  وعلى  الدولية،  المواثيق  أقرتها 
أشكال  كل  لمنع  قانونية  بنية  الدولة  وضعت 
تجلياتها إصدار  أهم  كان  والتمييز وقد  التطرف 
عرف  الذي  والكراهية  التمييز  مكافحة  قانون 
خطاب الكراهية بأنه كل قول أو عمل من شأنه 
األفراد  بين  التمييز  أو  النعرات  أو  الفتنة  إثارة 
من  مجموعة  على  العقوبات  وغلظ  الجماعات  أو 
التي تعزز هذا الخطاب السلبي في هذا  الجرائم 
شأنه  من  فعل  كارتكاب  المتسامح  المجتمع 
إثارة  أو  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  إحداث 
خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام 
 5 من  السجن  وعقوبته  الوسائل  من  وسيلة  أي 
سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة التي ال تقل عن 
خمسمائة ألف درهم وال تزيد على مليون درهم، 
إلى  أشهر  ستة  من  بالحبس  القانون  عاقب  كما 
ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين 
ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على جريمة 
في  الوسائل،  أو  التعبير  طرق  إحدى  استخدام 
إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية 

بين األفراد والجماعات.
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ق�سم ال�سوؤون الطبية والعالجية يف »اخلدمات الطبية«ق�سم ال�سوؤون الطبية والعالجية يف »اخلدمات الطبية«

  النقبي : نعمل كفريق عمل واحد لتقدمي الأف�سل  النقبي : نعمل كفريق عمل واحد لتقدمي الأف�سل

يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على اإدارة اخلدمات الطبية يف وزارة الداخلية، واالأق�صام والفروع والوحدات 

والعيادات التابعة لها يف خمتلف اأنحاء دولة االإمارات العربية املتحدة، وذلك للتعريف باخلدمات ال�صحية والعالجية 

يف  ولالإ�صهام  اأ�صرهم،  واأفراد  الدولة  يف  لل�صرطة  العامة  القيادات  من  وعدد  الداخلية  وزارة  ملنت�صبي  تقدمها  التي 

احلمالت التوعوية  التي تتوجه بها االإدارة اإىل املنت�صبني واأفراد اأ�صرهم وبقية فئات املجتمع.

وتوجه »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد اإىل اإمارة ال�صارقة، وزار ق�صم ال�صوؤون الطبية والعالجية باإدارة اخلدمات 

الطبية يف وزارة الداخلية، حيث حتدثت املقدم الدكتورة مرمي �صعيد النقبي ا�صت�صارية اأمرا�س باطنية ورئي�صة 

ق�صم ال�صوؤون الطبية والعالجية عن املهمات التي يقوم بها هذا الق�صم، موؤكدة اأن جميع العاملني يف الق�صم يعملون 

كفريق عمل واحد لتقدمي اأف�صل اخلدمات ملنت�صبي وزارة الداخلية واأفراد اأ�صرهم.

لقاء: اأماين اليافعي- ت�سوير: حممد علي

يعتبر قسم الشؤون الطبية والعالجية التابع 
إلدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية قسماً 
مهماً لجميع منتسبي الداخلية، من ضباط وصف 
ضباط وأفراد ومدنيين، ولجميع أفراد أسرهم، 
الحيوي  العصب  بمثابة  هو  القسم  هذا  ألن 
لإلدارة، وهو يشمل أربعة فروع تابعة له، ولكل 
من هذه الفروع مهمات وظيفية محددة، يقوم بها 
في سبيل تقديم أفضل الخدمات لمنتسبي وزارة 

الداخلية وأفراد أسرهم.
النقبي  مريم سعيد  الدكتورة  المقدم  وأكدت 
استشارية أمراض باطنية ورئيسة قسم الشؤون 
في  الطبية  الخدمات  بإدارة  والعالجية  الطبية 
تحقيق  في  تسهم  اإلدارة  أن  الداخلية،  وزارة 
تقديم  خالل  من  الداخلية  وزارة  استراتيجية 
الخدمات الصحية والعالجية والتوعية الصحية 
لجميع منتسبي وزارة الداخلية وأفراد أسرهم، 

وبذلك تسهم في تحقيق األجندة الوطنية لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

خدمات متكاملة 
وأوضحت المقدم د. النقبي أن قسم الشؤون 
الموجودة  األقسام  أحد  هو  والعالجية  الطبية 
فروع،  أربعة  ويشمل  بالشارقة،  اإلدارة  في 
»األطباء«،  المركزية  العيادات  فرع  وهي: 
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»وفرع  الصيدلة«،  و»فرع  التمريض«،  »وفرع 
هذا  ويعتبر  واألشعة«،  المخبرية  الفحوصات 

القسم العصب الحيوي لإلدارة.
الخدمات  بتوفير  يقوم  القسم  أن  وأضافت: 
وزارة  لمنتسبي  المتكاملة  والعالجية  الصحية 
الخدمات  وتقديم  أسرهم،  وأفراد  الداخلية 
المؤسسات  لنزالء  والعالجية  الصحية 
الفحوصات  وإجراء  والعقابية،  اإلصالحية 
الالزمة للتعيين والمنتسبين للدورات العسكرية 
ودورات اللياقة، ومنح اعتماد اإلجازات المرضية 
واإلعفاءات الطبية والتقارير الطبية، والمشاركة 

في دورات الرماية والعمليات الوهمية.
وأكدت أن جميع العاملين في القسم يعملون 
الخدمات  أفضل  لتقديم  واحد  عمل  كفريق 

لمنتسبي وزارة الداخلية وأفراد أسرهم.

تخصصات
وعن التخصصات الطبية الموجودة في قسم 
الشؤون الطبية والعالجية بإدارة الخدمات الطبية 
النقبي:  د.  المقدم  أجابت  الداخلية،  وزارة  في 
يعمل الزمالء والزميالت في القسم بتخصصات 
طبية عدة ومختلفة، وهي كالتالي: الطب البشري، 
وطب األطفال، والتمريض، والصيدلة، واألشعة، 

والمختبرات الطبية، والعالج الطبيعي.
طب  يشمل:  الطب  تخصص  أن  وأضافت: 
الطب  تخصص  أما  العام،  والطب  األسنان 
وطب  والقلب  الباطنية  فيشمل:  التخصصي 
والنفسية  والعظام  والعيون  والجراحة  األسرة 

والجلدية.

دورات تدريبية 
وعن أهم الدورات التدريبية التي يخضع لها 
والعالجية،  الطبية  الشؤون  قسم  في  العاملون 
ذكرت المقدم د. النقبي أن العاملين في القسم 

حيث  من  الداخلية  وزارة  لمنهاج  يخضعون 
واللياقة  والرماية  والعسكرية  اإلدارية  الدورات 
التخصص  وبحكم  منهم  الفنيون  أما  البدنية، 
من  التخصصي  للتدريب  فيخضعون  الطبي 
المعتمدة حسب  الساعات  الحصول على  خالل 
كل تخصص طبي، وذلك عبر حضور المؤتمرات 

والورش الطبية والتدريب في المستشفيات.
يقومون  القسم  في  العاملين  أن  وأضافت: 
المميزة  والعالجية  الصحية  الخدمات  بتقديم 
منتسبي  من  سنوياً  مراجع  ألف   45 من  ألكثر 
هذه  وتشمل  أسرهم،  وأفراد  الداخلية  وزارة 
والخدمات  الطبية،  االستشارات  الخدمات: 
واألشعة،  المخبرية  والفحوصات  التمريضية، 
الحادة  لألمراض  الدواء  توفير  إلى  باإلضافة 

والمزمنة.
الطبية  الشؤون  قسم  أن  إلى  وأشارت 
والعالجية يعمل كفريق عمل واحد مع العاملين 
وبمعاونة  المباشر  المسؤول  ومع  اآلخرين 
الخدمات  بإدارة  العالقة  ذات  األخرى  األقسام 
قسم  أن  وإلى  الداخلية،  وزارة  في  الطبية 

تجاوز  على  يعمل  والعالجية  الطبية  الشؤون 
أي صعوبات تعرقل سير العمل فيه، وذلك عبر 
التعاون والمواجهة بحيث يمكننا التغلب على كل 

العقبات والصعوبات ومواجهة أي تحد.
ورأت أنه ال بد ألي مؤسسة من أن تواجه على 
الدوام عقبات تتعلق بالطاقم البشري أو الجانب 
المناسبة  الحلول  وضع  يتم  بحيث  المادي، 
إجراءات  بعض  بتعديل  سواء  العقبات  لهذه 
العمل أو عبر التعاون مع الجهات ذات العالقة، 
لضمان  وقتها  في  تنفيذها  يجب  الحلول  وأن 

استمرارية تقديم الخدمة وتفادي انقطاعها.

خطط مستقبلية
الشؤون  قسم  في  المستقبلية  الخطط  وعن 
في  الطبية  الخدمات  بإدارة  والعالجية  الطبية 
النقبي سعيها  المقدم د.  الداخلية، أكدت  وزارة 
مع جميع الزمالء والزميالت في القسم لتطوير 
المقدمة  والعالجية  الصحية  الخدمات  وتحديث 
من  أسرهم  وأفراد  الداخلية  وزارة  لمنتسبي 
وأمان  وسالمة  اإلجراءات،  تبسيط  خالل 
الخدمات المقدمة لتكون أكثر شمولية ونوعية، 
تخصصات  إضافة  إلى  دائماً  تطلعاً  هناك  وأن 
وتمكين  وتدريب  جديدة،  وفحوصات  طبية 
كفاءات بشرية مواطنة جديدة لضمان استمرارية 
د.  المقدم  المقدمة. ونصحت  الخدمات  وجودة 
النقبي جميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط 
على  بالحفاظ  ومدنيين  وأفراد  ضباط  وصف 
الصحة واللياقة البدنية المناسبة لعمر كل منهم 
هذه  في  أنه  كما  األساس،  المطلب  هو  والذي 
البيئة المشجعة على اإلبداع واالبتكار وفي ظل 
التقدم الهائل في التقنية، ال بد من التوجه إلى 
باالبتكارات  الداخلية  وزارة  وإثراء  التخصص 
التي تخدم العمل األمني والشرطي بشكل عام 

والصحي بشكل خاص.

المقدم د. مريم النقبي
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، 
يقوم على النظام  كان العالم يأخذ مساراً جديداً 
التي  الكبرى  الدول  وبدأت  الدوليين،  والقانون 
كانت مستعمرة في الجالء ومغادرة األوطان التي 
أثقلت كاهلها لعقود طويلة، وبدأت حركات التحرر، 
واالستقالل،  التحرر  البلدان  من  الكثير  وأعلنت 
أتون معارك  البلدان دخلت في  تلك  ولكن معظم 
نظاماً  لها  تضع  ولم  أهلية،  وحروب  داخلية 
سياسياً واحداً، بل إن بعضاً من هذه البلدان والتي 

عرفت بأنها أرض واحدة حدث فيها انقسام.
الفوضى كانت سائدة حينها في معظم أرجاء 
العالم، وعلى الرغم من أن الحرب العالمية الثانية 
انتهت عام 1945، إال أن ظاللها وثقل تركتها  قد 
كان  نتائجها  من  واحداً  أن  ويكفي  ماثلين،  بقيا 
الوعي  أن  إال  االحتاللية،  والهجمة  االستعمار 
الدول  أدركت  حتى  وصعد  تنامى  الوطني 

المستعمرة أن التحرر الوطني آت ال محالة.. 
ووطننا العربي لم يكن في معزل عن مثل هذه 
الفوضى وعن االحتالل وتأثير المستعمر، وبعد 
في  العربية  البلدان  تباينت  واالستقالل  التحرر 
معالجة همومها وأولوياتها، واإلمارات لم تكن في 
معزل عن مثل هذه الحالة في التطلع لليوم الذي 
األرض  إنسان هذه  فيه ويؤسس  تنهض وتقوم 

دولته على ثرى ترابه. 

م�سوؤوليتنا يف ذكرى احتاد بالدنا

عزو  الله  أراد  التاريخية،  المرحلة  هذه  في 
بالقائد  رزقنا  عندما  خير،  كل  وألجيالنا  لنا  جل 
الموحد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
الله ثراه«، والذي أخذ مع أخيه  آل نهيان »طيب 
مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  له  المغفور 
»رحمه الله« وأصحاب السمو حكام اإلمارات، هم 
الوحدة واالتحاد، وعملوا على تأسيس هذا الوطن 
القوي والمتماسك والناهض نحو مصاف التطور 

والتقدم.
كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب الله ثراه« يحمل هاجس الوحدة واالتحاد، 
هذه  لتحقيق  االتصاالت  وبدأت  مبكر  وقت  منذ 
تم  حتى  المتواصلة،  االجتماعات  وعقدت  الغاية 
دولة  قيام  إعالن   1971 ديسمبر  من  الثاني  في 
على  ظهرت  حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
تقوم  متحدة  دولة جديدة  األرضية  الكرة  سطح 
التعصب  ونبذ  والتقبل  والمحبة  التسامح  على 
العالم،  خريطة  على  مكاناً  وأخذت  والكراهية، 
وحصدت االعتراف الدولي مباشرة.. وفي ذكرى 
التي لم تكمل  أن بالدنا  اليوم، ندرك جميعاً  هذا 
وقصيرة  موجزة  فترة  وهي  الخمسة،  العقود 
جداً في عمر الدول والحضارات، إال أن منجزاتها 
في  فارقة  عالمة  ونهوضها  وتقدمها  مبتكرة 
مسيرة أمم األرض، فقد سبقت اإلمارات كثيراً من 

وأثبت  البشرية،  تاريخ  في  العمق  الدول ضاربة 
المستقبل  نحو  متوجه  أنه  األرض  هذه  إنسان 

والبناء والتقدم.
بواسطته  تم  الذي  العظيم  األساس  كان  لقد 
ترسيخ االتحاد ال مثيل له، فقد تم بناء هذا االتحاد 
الروح  والتفاهم والمحبة وسيادة  الطيبة  بالكلمة 
الصادقة والنقية التي تريد خدمة الناس والشعب 

بكل صفاء ونية طيبة.
هذا االتحاد كان عظيماً ألنه رأى النور من دون 
وعويل، سوى  وبكاء  وألم  وقسوة  عنف وحرب 
دموع من الفرح واالستبشار والسعادة والحبور.
الفضاء، وبمعدالت عالية  واليوم نحتفل بغزو 
في  شعب  أسعد  لقب  نلنا  حتى  السعادة،  من 
العالم، ويعيش في بالدنا أكثر من مائتي جنسية 
في وئام وتفاهم من دون عصبية وال خلل أمني 
والكلمة  السيادة  للقانون  عنف،  وال  جرائم  وال 
وأرقام  ونمو،  ثبات  في  التنمية  ومعدالت  العليا، 
االقتصاد تنم عن القوة واالزدهار، لقد أصبحت 
اإلمارات أرض األحالم ليس ألبناء وطننا العربي 
ينشدون  ممن  الناس  من  للكثير  وإنما  وحسب، 

األمن والرخاء والسعادة.
ومسؤوليتنا في ذكرى اتحاد بالدنا، أن نعمل 
النعمة  تصون  وقوية،  مزدهرة  بالدنا  لتبقى 

وتعمل من أجل اإلنسانية.

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

رئيس الدولة
«حفظه ا�»

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

حاكم دبي «رعاه ا�»
وإلى صاحب السمو الشيخ

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

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

وإلى شعب دولة ا�مارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني الثامن وا�ربعين
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقاالت متخ�ص�صة اإ�صهاماً منه يف ن�صر الثقافة القانونية 

بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد االأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

بالعدالة  يتسم  مناخ  في  والوالء  والثقة  التالحم 
القيم التي شيدت من  والتسامح أمور تمثل جوهر 
مسيرتها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  خاللها 
دولة  مسيرة  انطالق  مع  عاماً   48 منذ  المتميزة 
االتحاد، وهي القيم التي تم العمل عليها في الداخل 

والخارج على حد سواء.
السبع  الوحدة بين اإلمارات  فقد رسخت جذور 
وفقاً لهذه القيم التي جعلت الوحدة بينها هي األنجح 
واألبرز على اإلطالق على المستوى العالمي، وذلك 
القيادات  بين  والتناغم  لالنسجام  طبيعية  نتيجة 
وبين  بينها  المتبادل  والحب  والوالء  السياسية 

مواطنيها. 
وعملت اإلمارات على تطبيق سياسة واضحة على 
والدولي،  واإلسالمي  والعربي  الخليجي  المستوى 
تمثلت في توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها 
في دول الخليج العربي ودعم كل الخطوات للتنسيق 
معها، لتسهم بدور ريادي في إنشاء مجلس التعاون 
أول  أبوظبي  احتضنت  العربية، حيث  الخليج  لدول 
تم   1981 عام  مايو   25 في  األعلى  للمجلس  مؤتمر 

خالله إعالن قيام مجلس التعاون.
لتحقيق  السعي  في  مماثل  دور  لإلمارات  وكان 
تواجه  التي  للتحديات  والتصدي  العربي  التضامن 

األمتين العربية واإلسالمية.

اإلنسان
المؤسسون  اآلباء  به  قام  مما  الرغم  وعلى 
لإلمارات من جهود متواصلة النطالق دولة االتحاد 
وترسيخ مبادئها وبناء اإلنسان القادر في المستقبل 
على اإلسهام في بناء الدولة، إال أن اإلمارات لم تبتعد 
عن دعم ورعاية وتقديم يد المساعدة لإلنسان في 
المجتمعات األخرى، فكانت للدولة ورموزها الوطنية 
أياد بيضاء في العديد من الدول سواء على المستوى 
المساعدات  قدمت  حيث  الدولي،  أو  اإلقليمي 
المتكاملة.  المجتمعات  اإلنسانية، وأسهمت في بناء 
وإذا عانت أي من هذه المجتمعات من أي صراعات 
على مسارين،  اإلمارات  تعمل  داخلية،  أو مشكالت 
مسار دبلوماسي يستهدف الوساطة إليجاد حلول 
بتقديم  إنساني  ومسار  الصراعات،  إلنهاء  كفيلة 
ما  بلغت  والتي  اإلنسانية،  المساعدات  من  العديد 

الماضية،  العقود  خالل  درهم  مليار   173 يقارب 
وتوزعت على 21 قطاعاً بهدف تحسين حياة البشر.

واهتمت  اإلمارات  عليها  قامت  التي  الرؤية  هذه 
إقليمياً  أو  الواقع سواء محلياً  أرض  بتطبيقها على 
بين  والوحدة  اإلنسان،  لدعم  تهدف  دولياً  أو 
مناخ  إلى  والوصول   ، الصراعات  ونبذ  المجتمعات 
البناء،  اآلخر، وتسريع  والعدالة وقبول  السالم  من 
وتحقيق الرفاهية لإلنسان الذي هو الهدف األسمى 
لإلمارات منذ 48 عاماً من العمل المستمر لإلنسان 
وصون حياته وكرامته وأمنه ، فكانت اإلمارات وال 
تزال وستبقى »تمثل العالم في دولة« وفقاً لمقولة 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه الله«.

األمم المتحدة
الوحدة  فكر  على  تقوم  دولة  اإلمارات  وألن 
والعمل المشترك، انضمت إلى منظمة األمم المتحدة 
منها  إيماناً  أنشطتها  دعم  على  وعملت   ،1971 عام 
واألعراف  والقوانين  المتحدة  األمم  ميثاق  بتعزيز 
الدولية، ولقناعتها بدور المنظمة الدولية في تعزيز 
المستدامة.  التنمية  وتحقيق  الدولية،  العالقات 

في  عضويتها  تعزيز  على  اإلمارات  وَحَرصت 
المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، مثل: 
الصحة العالمية، والعمل الدولية، واألغذية والزراعة، 
والطفولة  »اليونسكو«،  والثقافة  والعلوم  والتربية 
»اليونيسف«، وقدمت العون لمختلف الهيئات التابعة 
لألمم المتحدة. ففي عام 2018 قدمت اإلمارات، وفي 
إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع اإلنساني في 
اليمن، 1.84 مليار درهم، لدعم خطة األمم المتحدة 

لالستجابة اإلنسانية في اليمن. 
دوالر  مليون   50 بـ  نفسه  العام  في  وتبرعت 
الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  لدعم  أمريكي 

الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة »األونروا«.

دولة قانون
اإلمارات  الماضية، رسخت دولة  العقود  وخالل 
جمعيات  ورعاية  ودعم  والمساواة،  العدالة  قيم 
النفع العام وسن العديد من التشريعات والقرارات 
والتمكين  بالمساواة  تتعلق  التي  سواء  والمراسيم 
للمرأة، أو المتعلقة بحقوق الطفل، أو بكبار المواطنين، 
التي  اإلجراءات  وهي  بالرعاية،  األولَى  بالفئات  أو 
تخدم وتحمي اإلنسان، وتدعم المناخ المالئم لحياة 

آمنة له.

العدالة والوحدة والتالحم

اأ�س�س دولة الإمارات )1 - 2(
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فور وصول ضابط مسرح الجريمة إلى موقع الحادث، يجب عليه إخالء المكان من المدنيين والمارة، وفصل الشهود، وتطويق مكان الحادث ألبعد 
منطقة ممكنة حول مسرح الجريمة، بهدف عدم تلويث اآلثار المتروكة، وعدم دمج آثار مركبات أخرى مع آثار المركبة المستخدمة من قبل المجرم، 
وتعتبر آثار طبعات اإلطارات في مسرح الجريمة الدليل الممتاز عن نوع المركبة أو المركبات المستخدمة في الجريمة، سواء أكانت تسير في اتجاه 

مستقيم لألمام أو الخلف أو في دوران أو في وقوف تام.
وفي كل األحوال، وبعد تحليل اآلثار، تستبعد آثار مركبات الشرطة واإلسعاف والتحريات.

وبعد استدعاء مختصين باإلطارات إلى مسرح الجريمة، يجب رفع طبعات ثنائية األبعاد: وتتمثل بتصوير آثار اإلطارات باستخدام كاميرا ضوئية في 
وضح النهار أو باستخدام كاميرا ليلية مع وضع مسطرة بجانب األثر والحرص على عدم مالمسته وتدهوره.

ثم يتم رفع األثر المنغرس في األرض أو على الرمل بواسطة طبعات ثالثية األبعاد، وتتمثل بخلط باودر الدنتل ستون مع الماء بمقدار 2:1 ووضعه 
على األثر مباشرة بعد احاطته بإطار حديدي أو معدني منغرس في األرض يحيطه من 4 جهات لضمان عدم توزيع المادة المخلوطة إلى أماكن غير 

مطلوبة، وذلك لضمان الحصول على قالب كامل وموازي ألثر اإلطار المنغرس في األرض، وعدم كسره أثناء الحمل والنقل والفحص.

قاعدة بيانات 
بعد ذلك يتم إدراج وإدخال بيانات إطار المركبة المشتبه بها في برنامج لقاعدة البيانات لإلطارات كما يحصل في دول مثل كندا والواليات المتحدة 
األمريكية. وأحياناً يوفر المصنع هذه المعلومات وفقاً لطراز وتاريخ صنع اإلطار، وأحياناً ألخرى ال يوفرها، فتستخدم قاعدة بيانات خارجية خاصة 
بالبحث الجنائي لمطابقة مواصفات اإلطار المطلوب مع مواصفات إطار المشتبه به، ومن أشهر قواعد البيانات المستخدمة في الشرطة الفيدرالية 
األمريكية )أف. بي. أي( هناك قاعدة )تريد دزاين غايد2008( التي تمد بالصور لكل انواع وأشكال اإلطارات، وقاعدة )هو ميك إت آند وير( التي تمد 
بأسماء مصانع اإلطارات، وحتى ولو كانت المركبة ذات 4 إطارات مختلفة، فبمجرد إدخال البيانات الدقيقة لكل شكل إطار ونقشته يظهر اسم اإلطار، ثم 

اسم المصنع ثم الوكالء ثم الموزعين ثم آخر فاتورة دفع للشخص المشتري.
تتم كل تلك الخطوات في مسارح الجريمة الخالية من كاميرات المراقبة واألمن الداخلي وفي الجرائم الخالية من الشهود.

ونستطيع تحديد نوع اإلطار واسمه وفقاً ألثره من الشكل ثم نستعين بالمهندس األرضي لمسرح الجريمة وخبير اإلطارات لحساب عرض وطول 
المركبة من آثار طبعات اإلطارات على األرض، وبالتالي نصل لنوع المركبة وحجمها وطولها وعرضها واسمها، وتكمن أهمية التتبع لذلك األثر لرصد 
المركبات المشتبه بها في مسرح الجريمة أي ليتم الجزم أو النفي لوجود هذه المركبة أو تلك في مسرح الجريمة، مثالً ليس من الضروري ان تستخدم 
متهمة مركبتها الشخصية في السرقة أو القتل أو االختطاف، ويجب نفي ذلك أو اثباته هل كانت مركبتها موجودة في مسرح الجريمة أم ال، وما نوع 

المركبة التي كانت موجودة، وهذا مهم جداً لمعرفة من كان يقود المركبة وما عالقته بالجريمة.

البحث والتعقيب
مهمة البحث والتعقيب تتم في مسرح الجريمة ذاته، عبر التعامل مع األثر المخلف على سطح األرض، وليس من الصور وطبعات اإلطارات المرفوعة، 
حيث أن الطبعات تؤخذ لجزء من األثر فقط وليس بالكامل، والمتبقي من األثر يمكن معرفة الكثير منه، باإلضافة إلى معرفة نوع اإلطار بعد تحليل 
المختبر للرموز واألشكال لنقش اإلطار، ويمكننا معرفة عرض المركبة وطولها وقطر دورانها، ثم تقارن اإلطار المكتشف مع احتماليات نوع المركبة 
واسمها الذي يتناسب مع تلك المواصفات والقياسات بعد دمج المعلومات بعضها بعضاً، ويتم حساب عرض المركبة بواسطة قياس المسافة بين أثر 
اإلطارات من جهتي اليمين واليسار المتخلفة في مسرح الجريمة، فحين تكون المركبة في خط مستقيم تسير متوجهة إلى األمام، فإن اإلطارات الخلفية 
ستغطي على اإلطارات االمامية، ويمكننا معرفة نوع المركبة التي تحمل المواصفات نفسها حتى إن استبدلت اإلطارات األربعة األصلية بإطارات تجارية 
غير أصلية ومختلفة عن بعضها البعض، ألن خبير طبعات اإلطارات في مسرح الجريمة على علم بشكل اإلطار الخلفي الذي يغطي أثر اإلطار األمامي في 
حال سير المركبة لألمام مع وجود أنواع وقياسات ونقشات كثيرة لإلطارات، وإذا كانت اإلطارات الخلفية أكبر من األمامية فإن العرض الخلفي لإلطار 
هو الذي سنراه مسرح الجريمة إن كانت المركبة تسير بخط مستقيم لألمام، وهنا نضع نقطتين في منتصف كل من األثر االيمن واألثر األيسر، ونرسم 
بينهما خط مستقيم يستقطع الفراغ )وسط المركبة( ويوصل ما بينهم، هذا الخط الذي يتوسط المركز المركزي لإلطارين يستطيع إخبارنا بعرض 
المركبة بالتحديد. أما إذا كانت المركبة تسير في منحنيات على الطريق أو تسير بسرعة للهروب من مسرح الجريمة  أو تقوم بالتفحيط، فهنا سنرى 
بوضوح 4 إطارات مختلفة في مسرح الجريمة تتمثل بها 4 آثار، منها 2 أثر أمامي صغير و2 أثر خلفي كبير، وفي هذه الحالة لمعرفة عرض المركبة 
يجب أخذ المنتصف المركزي لألثر الصغير األيمن + المنتصف المركزي لألثر الكبير األيمن ونحتفظ بالناتج. ثم تأخذ المنتصف المركزي لألثر األيمن 

األكبر + المنتصف المركزي لألثر األيسر األكبر، ثم تحتفظ بالناتج.
وبعدها الناتج المجموع بين األثر الصغير والكبير ثم تقسم النتيجتين على 2، هذا يسمى »معدل عرض المركبة«، )اإلطارات األمامية =الصغيرة، 

اإلطارات الخلفية = الكبيرة(.
وفي حال كانت المركبة تسير بالطريقة نفسها ولكن للخلف، فلن يختلف حساب عرض المركبة، ولكن شكل األثر سيكون مختلفاً ألن اإلطار األمامي 
هو الذي سيغطي جزءاً من اإلطار الخلفي )ألن حجمه أصغر(، وسيكون جزء من اإلطار الخلفي بارزاً جهة اليمن واليسار من تحت اإلطار األمامي 
ألنه أكبر حجم. وكلما كانت اإلطارات مختلفة عن بعضها بعضاً، كلما كان ذلك أسهل في التمييز والتفرقة بين أنواعها، بعكس ما يظن المجرم فعله من 

محاولة التمويه أمام الخبراء.
أما قياس طول المركبة، فيتمثل بقياس المسافة في المنتصف المركزي لإلطار األمامي مع المنتصف المركزي لإلطار الخلفي )طوالً وليس عرضاً(، 
ويتم ذلك فقط إذا كانت المركبة في وضعية الوقوف التام ألنها إن كانت تسير لألمام أو للخلف فلن تستطيع معرفة إال عرضها فقط، ولكن إن كانت 

متوقفة بالكامل وتحتها جثة أو سرداب وتم رفعها أو نقلها أو قطرها، تستطيع معرفة طولها وعرضها، 
ولحساب عرض المركبة من آثار الدوران الكامل أو النصفي، يتم ذلك بالتركيز على اإلطارات األمامية، ألنه عند دوران المقود( ال تتحرك اإلطارات 
الخلفية بل األمامية، وتتبعها بحركة انسيابية غير دورانية اإلطارات الخلفية ألنها ثابتة وال تتحرك يميناً ويساراً فقط تتحرك إلى األمام والخلف، فإذا 
رأينا في مسرح الجريمة آثار إطارات كبيرة تتوسطها آثار إطارات صغيرة، فهذا يعني أن اإلطارات الكبيرة هي لألمامي والصغيرة هي للخلفي، ألنه عند 
دوران اإلطار األمامي ستكبر المسافة بين اإلطارين، والخلفي سيبقى كما ما هو لن يتغير ألنه ثابت وغير متحرك المحاور ولن يغطي األثر األمامي 

ألن التحكم اآلن هو باألمامي.
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الدكتورة مرمي �سن�سول - م�ست�سارة ومدربة اأدلة جنائية

عندما تضغط  وتنتج  األدوات:  آثار طبعات 
ناعم،  سطح  فوق  أو  ضد  األداة  تسقط  أو 
وهي الطبعة التي تسمى بالسلبية لألداة، ألنها 
الضاغط  للمجسم  المطابقة  الصورة  تعكس 
فوق  المطرقة  كانت  لو  أي  المضغوط،  على 
سطح خرسانة جديدة غير متصلبة، فإن الطبع 
المتروك للمطرقة هو السلبي واإليجابي أي هي 
التي ستترك جميع  ذاتها، وهي  بحد  المطرقة 
السطح  على  مغروسة  المنفردة  خصائصها 

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

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

الطري.
السطح  فوق  الجسم  صالبة  ازدادت  وكلما 
وضوحاً  الطبعة  ازدادت  كلما  الطري،  أو  الناعم 
واعتماداً كدليل جنائي، وهي ترشد إلى قياس األداة 

المستخدمة في مسرح الجريمة.
تحدث  لألدوات: وهي  واالحتكاك  الخدوش  آثار 
آخر،  سطح  خالل  من  مروراً  األداة  تتحرك  عندما 
السكين،  البراغي،  مفك  المسدس،  فوهة  مثل: 
عنه  سينتج  األدوات  لتلك  المرور  وهذا  المطرقة. 

المرور  تم  التي  وللسطح  لألداة  واضح  احتكاك 
منه، مما سينتج عن تبادل االحتكاك لكال الطرفين 
سواء بخدشين معاكسين أو بتغيير لون من أحدهما 
لآلخر، أي الطرف المتسبب بفقدان اللون من األداة 
للسطح أو من السطح لألداة بحسب القوة والصالبة 
من  الكثير  وفي  واألداة(.  )السطح  الجسمين  لكال 
األحيان، تحدث االحتكاكات مصاحبة لطبعات في آن 
واحد، مثالً: حين يحاول السارق فتح باب السيارة 
فوق  السكين  انزالق  فإن  مفك،  أو  بواسطة سكين 
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د. مريم شنشول

السيارة سيصاحبه خدش وتغيير لون  سطح قفل 
الذي تم  السكين باكتسابها لون قفل باب السيارة 
يكون  وعندما  الخشن.  السكين  بواسطة  خدشه 
لديك 1000 سكين من اللون نفسه والنوعية نفسها 
والقياس نفسه، علينا تمييز السكين المستخدم لفتح 
عبر  عليه،  من  البصمات  انعدمت  وإن  حتى  القفل 
المجهر،  بواسطة  المنفردة  الخصائص  في  البحث 
وهو  السكين  على  سنجده  الذي  المعدن  وتحليل 
المطابق لقفل باب السيارة ولون قفل السيارة وجزء 
ومطبوعاً  محفوراً  سيكون  السكين  فوهة  طبع  من 

داخل قفل السيارة.
اآلثار القطعية في األدوات: وينتج عنها انفصال 
جزأين للمادة الواحدة، أي أن األداة الحادة تحركت 
البراغي،  مثل  قطعه  إلى  أدى  ما  ناعم  خالل جسم 
آلة  أي  )الوايرات(  األسالك  قطع  وآلة  والمنشار، 
)الكتر(، واألقفال، والمفاصل، والعظام. والقطع هنا 
قد يكون دقيقاً وصغيراً في أجزاء صغيرة أو كبيرة 
وتاماً ويرى بالعين المجردة، والناتج عن هذا األثر 
هو حافة األداة بحد ذاتها سواء أكانت حادة وقطعية 

أو غير حادة وتهتكية.
المناشير: ال تستخدم المناشير في جرائم السرقة 
المتسلسل  القتل  جرائم  في  وأيضاً  بل  وحسب، 
للمجرمين المتسلسلين. وقد يفضل أغلب المجرمين 
القتل،  أو  للتعذيب  ومعينة  خاصة  أدوات  استخدام 
وتترك هذه األدوات أثراً قطعياً في العظم بحد ذاته، 
الواليات  في  استعماالً  األكثر  اآللة  وهو  كالمنشار 
المتسلسلين  المجرمين  قبل  من  األمريكية  المتحدة 

لسهولة حيازتها وسهولة تقطيع الجثة بها. 
ومثالً: المنشار نوعية »سترايكر« يتميز بحواف 
دائرية ذات نصف قطر صغير والقليل من العالمات 
مسننة  آثاراً  وتترك  بعضاً،  المتراكمة فوق بعضها 
يتميز  »باند«  نوعية  والمنشار  العظم.  على  قليلة 
بقطع ناعم جداً وأثره على العظم يتميز بتسنن قليل 
مع خط مستقيم ودقيق ونظيف جداً للقطع، ونادراً 
والمنشار  بعضاً.  بعضها  فوق  عالماته  تتداخل  ما 
نوع »هاك« تتداخل عالماته فوق بعضها بعضاً ألنها 
الصغيرة  المربعات  كآالف  ومتعددة  رفيعة  أسنان 

مع مقدمة كبيرة.
العظم  شفرته  تخترق  »جاين«  نوع  والمنشار 
وغير  فوضوي  قطع  عن  وتنتج  مباشر  بشكل 
منتظم، ويترك حوافاً ذات نهايات دائرية على العظم. 
ومقوس  متواز  منشار  هو  »تيبل«  نوع  والمنشار 
في  خسفات  أو  حفر  ذات  حوافاً  وينتج  النهايات 

العظم.
»بروفايلو- جهاز  يستخدم  األدوات:  مسح 
لألدوات  واالرتفاع  العمق  لقياس  لألدوات«  ميتر 
هذه  وتستخدم  الجريمة،  مسرح  في  المستخدمة 
المعلومات لوضع خريطة للعالمات واآلثار المخلفة 
على  للتعرف  لألدوات  الدقيق  الضوئي  المسح  من 
هوية اآللة المستعملة في الجريمة، وهذا ما يسمح 
ندرة  تطابق  لمعرفة  الجنائيين  لالختصاصيين 

العالمات على األدوات والعالمات التي خلفتها هذه 
األدوات على السطح اآلخر، أي إذا كانت كان هناك 
تحتوي  سيارات  صيانة  ورشة  في  جريمة  مثالً 
أو  المطاط،  أو  )الوايرات(  على آالت قطع األسالك 
مقصات قطع للحديد، أو مفكات للبراغي، ومن أنواع 
قادر  الجنائي  الخبير  فان  )ماركات(،  عدة  تجارية 
بالتحديد  المستعملة  األداة  نوع  نفي  أو  جزم  على 
في مسرح الجريمة سواء للقتل أو الكسر أو الفتح 
أداة على  لغرض السرقة، حيث بإمكانه تجربة كل 
أي  ليرى  الجريمة  مسرح  في  للذي  مماثل  سطح 
نفسها  وبالقوة  نفسه  الخدش  منها ستترك  واحدة 
هذه  تكون  ال  وقد  السطح،  على  نفسها  وبالسرعة 
األداة متوافرة باألصل في مسرح الجريمة، هنا ننفي 
ونثبت  الورشة،  داخل  من  داخلية  أدوات  استخدام 
خارج  من  أداة  باستخدام  حصلت  الجريمة  بأن 
الورشة، ألنه عند استخدام أي أداة للفتح أو الكسر 
ستكون  اآلخر  الجسم  خصائص  فإن  غيرها،  أو 

على  أيضاً  متروكة  عليها وخصائصها ستكون 
بخدش  تقوم  عندما  يحدث  كما  الجسم،  هذا 
شخص للدفاع عن نفسك أثناء وقوع الجريمة، 
الشخص  خاليا  ستتراكم  أظافرك  تحت  فإن 
الحمض  على  تحتوي  والتي  )المجرم(  الثاني 
النووي الوراثي )دي. أن. أيه(، وستترك أيضاً 
على جسم المجرم آثاراً من أظافرك، وكذلك هو 
الحال عند استخدام األدوات في مسرح الجريمة.

كيف تقودنا األداة إلى هوية المجرم؟
الجريمة  الرتكاب  المستخدمة  األداة  حيازة 
هي إثبات ودليل غير مباشر، حيث إن بصمات 
األصابع أو قطرات الدم أو الخدوش القديمة أو 
ولكن  أقوى،  إثباتاً  تعطي  عليها  التي  التمزقات 
هذا ال يمنع من إمكان استخدامها وإعارتها من 
شخص إلى آخر غير الذي يملكها، وأن الشخص 
اآلخر اصطحبها إلى مسرح الجريمة واستخدمها 
وعند  من بصماته،  بتنظيفها  وقام  الجريمة  في 
فحص منزل صاحب األداة بالتأكيد سنجد آثاره 
بدالً عن آثار المجرم الحقيقي الذي استخدمها، 
األداة هي  الذي يجزم بأن هذه  القاطع  والدليل 
الجريمة هو تطابق  التي استخدمت في مسرح 

آثار عالماتها.  

رقم التسلسل:
رقم  هو  نمبر(  )السيريل  التسلسل  رقم 
لغرضين  يتكرر  ولن  لم  وخاص  إنفرادي 
سبيل  في  تعريفي  رقم  وهو  متشابهين، 
الخاصة  وتفاصيله  المنتج  على  االستعراف 
يضعه المصنّع، وتستخدم المباحث الجنائية هذا 
الرقم للتتبع والتعقب للبضاعة من أول صدورها، 
الذي  المشتري  وإلى  دفع،  فاتورة  آخر  وإلى 
ابتاعها من المتجر الذي يقع في المكان الفالني.
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املواطنة الإن�سانية والتكامل الب�سري              

..رحلة يف عامل الت�سامح

الرائد حمدان سهيل الحفيـتي
نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية

يستطيع  األبعاد،  متعدد  واسع  عالم  للتسامح 
ألفعاله وأقواله وآرائه  اإلبحار فيه وفقاً  كل منا 
الشخصيات،  فيه  تتمايز  الشخصية،  وأفكاره 
الثقافات  اختالف  على  بناًء  السلوكيات  وتتنوع 
أخرى  على  قيم  فيه  تبرز  وقد  واأليديولوجيات، 
لتوجهات وتطلعات  وأخالقيات على غيرها وفقاً 

ومبادئ أصحابها. 
قد  منه،  مفر  وال  فيه،  العيش  من  بد  ال  عالم 
أو  المتسامحين،  أو  المسامحين  نحن  فيه  نكون 
فيه  يتسامح  التسامح،  يسودها  بيئة  في  نعيش 
ويتجاهلون  زالتنا  يغفرون  حولنا،  من  معنا 
أخطاءنا ال من أجل شيء مادي، بل من أجل شيء 
ذاتي ومعنوي، وهو أنهم صادقون في تسامحهم 

مع ذاتهم ومع من حولهم.
خلدون  ابن  العربي  الفيلسوف  لخص  وقد 
»التكامل  مفهوم  االجتماع«  علم  بـ»أبو  الملقب 
العيش  يستطيع  ال  »اإلنسان  بقوله:  البشري« 
بمفرده«، حيث تطرق في كتابه الشهير »مقدمة 
التي  البشري  العمران  نظرية  إلى  خلدون«  إبن 
يقصد بها ارتباط الظواهر والمتغيرات االجتماعية 
من  كثير  وهناك  بعضاً.  ببعضها  واالنسانية 
التاريخ  عبر  أقروا  الذين  والمفكرين  المنظرين 
أساس  هو  االجتماعي  والتوافق  التعايش  بأن 
استمرار الحياة البشرية على وجه األرض، فكل 
منا يحتاج لآلخر أو بمعنى أشمل كل منا مكمل 
لآلخر، فالتطور الحضاري والثقافي واالقتصادي 
والعمراني والتقني وغيرها من القفزات البشرية 

التي نعيشها في عالمنا الحديث، تحققت وتستمر 
في الصعود بسبب هذا التكامل بين بني البشر، 
بل إن مفهوم التكامل تجاوز جنس البشر وتعداه 
بحيث إن اإلنسان على مر العصور أثبت بأنه قادر 
الكائنات األخرى من  التعايش والتوافق مع  على 
حوله، حيث إنه اندمج مع مكونات البيئة المحيطة 

به، وتعايش معها وفقاً الحتياجاته ومتطلباته.
قد تختلف األجناس واألعراق واللغات والديانات 
واأللوان والعادات والتقاليد والثقافات وغيرها من 
تصنيفات، ولكنها تتفق على أنهم من جنس واحد 
)بني البشر(، وينتمون ألصل واحد هو النبي آدم 
)عليه السالم(، ويعيشون في مكان واحد )الكرة 
األرضية(، وعالقة اإلنسان باإلنسان عالقة فطرية 
تتجسد في قيم االنتماء البشري والترابط الَخلقي 
والتعاضد والتآخي بين بني البشر، والتي أوجدها 
الله سبحانه وتعالى لتستمر الحياة، والتي تندرج 
ضمن مفهوم »المواطنة اإلنسانية« التي قال عنها 

اإلمام الشافعي )رحمه الله( في شعره:
الناُس داءٌ ودواُء الناس ُقْرُبهم 

               وفي اعتزالهُم قطُع الموداِت

اإلسالم دين التسامح
وشعار  عنوان  واسمه  السالم،  دين  اإلسالم 
دائم للتسامح، ورسولنا الكريم محمد )صلى الله 
لمكارم  لألنبياء ومتمماً  عليه وسلم( جاء خاتماً 

األخالق.
قد تتعدد القصص وتتنوع في رواياتها حول 

قيم التسامح التي نعيشها ونتعايشها في عالمنا، 
ولعل ما برز منها في القرآن الكريم قصة سيدنا 
إخوته  مع  وتسامحه  السالم(  )عليه  يوسف 
الحياة  في  ولحقه  له  ظالماً  كان  الذي  ومحيطه 
عندما  مكة  فتح  في  حدث  ما  وكذلك  والحرية. 
طوى نبينا محمد )صلى الله عليه وسلم( صفحة 
تعاملهم  في  للمشركين  السلبية  المواقف  من 
مقولته  لهم  وقال  والسالم(،  الصالة  )عليه  معه 
َصاِنعٌ  أَنِّي  َتَرْوَن  )َما  سألهم:  عندما  المشهورة 
ِبُكْم؟( قالوا: )َخيْراً، أَخٌ َكِريمٌ َواْبُن أٍَخ َكِريٍم(، قال: 
لََقاُء(. هذه المقولة تعتبر درساً  )اْذَهبُوا َفأَْنتُْم الطُّ
دينياً وأخالقياً عظيماً في التسامح الالمحدود بين 

البشر.
مع  الصالحين  ألحد  المتداولة  القصص  ومن 
خادم له تحمل عبراً ورسائل كثيرة في العفو عند 
المقدرة، حين طلب من خادمه أن يحضر له الماء 
ليتوضأ، فجاء الخادم بماء، وكان الماء ساخناً جداً، 
فوقع من يد الخادم على الرجل، فقال له الرجل 
فقال  يعاقبه،  أن  وأراد  أحرْقتَني،  غاضب:  وهو 
الخادم: يا ُمَعلِّم الخير ومؤدب الناس، أنرجع إلى 
ما قال الله سبحانه وتعالى، رد الرجل الصالح: 
لقد  الخادم  فرد  وتعالى؟!،  سبحانه  قال  وماذا 
آل عمران:»َوالَْكاِظِميَن  قال جل وعال في سورة 
الَْغيَْظ«، قال الرجل: كظمُت غيظي، أكمل الخادم: 
»َوالَْعاِفيَن َعِن النَّاِس« رد الرجل الصالح: عفوُت 
عنك، ثم ختمها الخادم: »َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنِيَن«، 

فرد الرجل: أنت ُحرٌّ لوجه الله. 
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التي  هي  األخالقية  والدروس  القصص  هذه 
األصيلة  ومبادئه  اإلسالم  قيم  وتعكس  تمثلنا، 
والصحيحة التي تجلت فيها حكمة الخالق سبحانه 
عن  والعفو  والصفح  التسامح  نشر  في  وتعالى 

اآلخرين. 

اإلمارات الدولة الفاضلة
وعاصمة التسامح

نعم هي كذلك، ولم ال تكون عاصمة للتسامح 
ويعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية بكل ود 
وحب وتعايش مجتمعي وتوافق بشري وانسجام 
إنساني كأسرة واحدة ال يميزها لون أو عرق أو 

جنس أو ديانة أو جنسية. 
إلى  أفالطون  اليوناني  الفيلسوف  تطرق  وقد 
مسمى »المدينة الفاضلة« والمجتمع المثالي وفقاً 
والدولة  آنذاك.  الشخصية  ومعتقداته  ألفكاره 
الفاضلة كما ذكرها أفالطون هي دولة اإلمارات 
ومبادئ  لقيم  وفقاً  ولكن  المتحدة،  العربية 
التسامح والتعايش المجتمعي التي وضع أساسها 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
وإذا  »التسامح واجب،  القيمة  بمقولته  ثراه«  الله 
كان الله الخالق عز وجل يسامح، ونحن بشر ال 

نسامح، نحن بشر ولكننا إخوة«. 
كما أن إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتسمية 
استمرار  ليؤكد  جاء  للتسامح«  »عاماً   2019 عام 
الذي  التسامح  الرشيدة في ترسيخ نهج  القيادة 

نشأ عليه شعب اإلمارات، وتعميق مبادئ اإلخاء 
األجيال  في  اآلخر  وتقبل  واالنفتاح  والتوافق 

القادمة.
كافة  وأطيافه  بفئاته  اإلماراتي  والمجتمع 
به  يقتدى  رائداً  وأنموذجاً  مثالياً  مجتمعاً  يعد 
المواطنة  الحالي، فقد تجسد مفهوم  في عصرنا 
فهي  اإلمارات  في  البشري  والتكامل  اإلنسانية 
وطن للجميع ومالذ آمن لهم ليتمتعوا فيها بحياة 
البشرية.  اإلنسانية ونبض  مثالية تسودها روح 
كل هذا جاء ليؤكد مقولة صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
»دولة اإلمارات ما هي دولة عالمية ولكن العالم 
التسامح مبادرات  في دولة«. يوجد في عاصمة 
اإلمارات،  »سقيا  منها:  متنوعة  وثقافية  إنسانية 

نور دبي، صناع األمل، دبي للعطاء«.
وجاء توقيع »وثيقة األخوة اإلنسانية« ليتوج 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  جهود صاحب 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة التي ترمي إلى تحقيق التعايش اإلنساني 
المبادرات  من  الكثير  البشري، وغيرها  والتوافق 
وإقليمياً  عربياً  الدولة  تبوأتها  التي  اإلنسانية 
وعالمياً، وانطلقت من اإلمارات لتصل إلى أرجاء 

المعمورة. 

القوة الناعمة لمهارة التسامح 
التسامح هو مهارة نحتاج لتطويرها بين حين 

بها،  نتوقف بل نرتقي  وآخر ونستمر عليها وال 
آخر  حين  في  نتجنبها  أو  أحياناً  نجيدها  ال  قد 
اجتماعية  أو  شخصية  أو  نفسية  لظروف  نظراً 
ولكنها مطلب إنساني وديني وأخالقي وجب علينا 
أن  بها وتنميتها في داخلنا، ال بل علينا  االلتزام 

نتنافس في التسامح ونشجع غيرنا عليه.
والظروف  والقصص  المواقف  تختلف  قد 
بعين  شخص  لها  ينظر  وقد  آلخر،  شخص  من 
الضحية وآخر بنظرة صاحب الحق، وقد نختلف 
أو ال نتفاهم سواء مع صديق أو قريب أو زميل أو 
مسؤول أو مرؤوس، وقد نتعصب لرأينا ونطلب 

من اآلخرين أن يبادروا بالتسامح. 
كل ما ذكر وأكثر قد نجده في حياتنا اليومية، 
الموقف سيمر وسينتهي  لنتذكر بأن ذلك  ولكن 
يعود  لو  تفاصيله ونتمنى  ما وسنسترجع  يوماً 
أبطال  نحن  نكون  ال  فلَم  تجميله،  على  لنعمل 
النهاية ونحن من نحدد خاتمتها بأن نبادر  هذه 
بالتسامح لنكون نحن من يسطر مسك ختام هذه 

المواقف.
بأن  داخلنا  في  نوجدها  التي  الذاتية  القناعة 
وجب  واجتماعية  نفسية  ضرورة  التسامح 
منا  ستجعل  التكافؤ،  حدود  أدنى  في  تحقيقها 
أشخاصاً متسامحين مع ذاتنا أوالً ومحيطنا ثانياً، 
وستجعلنا نؤمن بأن التسامح قوة وليس ضعفاً 
وستوفر لنا بيئة مجتمعية إيجابية يسودها الُرقي 
داخلية محفزة  نفسية  وبيئة  واالحترام  والمحبة 

تملؤها الراحة والطمأنينة والسكون.
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اإماراتنا ربنا حاميها 

الشاعر: عمار العلي
اإلمارات - منطقة العين 

نــغــلــيــهــا اخلـــــيـــــر  زايــــــــــد  ل  ــا  ــنـ ــتـ ــبـ ــحـ مبـ

ــم الــــلــــه إمـــــاراتـــــنـــــا ربــــنــــا حــامــيــهــا ــ ــس ــ ب

مــعــانــيــهــا فـــي  ــا  ــه ــح ــام ــس ت و  أمــنــهــا  و  قــوتــهــا 

ــا ــ ــه ــ ــي ــ ــر يـــحـــمـــي حـــــــــدود أراض ــ ــ ــدي ح ــ ــنـ ــ جـ

حـــامـــيـــهـــا ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ و  ــن  ــ ــ ــوط ــ ــ ال و  ــه  ــ ــلـ ــ الـ

جتــــمــــع الــــــكــــــون كــــلــــه فــــــي أراضــــيــــهــــا

أراضـــيـــهـــا ــق  ــشـ ــعـ نـ الــــلــــي  لــــــإمــــــارات  اال 

فــيــهــا ــان  ــ ــن ــ احل و  ــة  ــبـ احملـ ــون  ــق ــش ــع ي أهـــلـــهـــا  و 

ــت نـــفـــســـه يـــؤذيـــهـــا ــ ــولـ ــ ــى كـــــل مـــــن سـ ــ ــل ــ ع

بــيــهــا ــي  ــ ــل ــ ال ــة  ــ ــم ــ ــرح ــ ال و  ــة  ــ ــب ــ احمل ــة  ــ ــون ــ ــق ــ أي

ــا ــهـ ــيـ ــالـ ــا فـــــي أعـ ــمـ ــسـ ــلـ ــل لـ ــ ــوصـ ــ صـــــــــروح تـ

أراضـــيـــهـــا ــن  ــ م بـــكـــل شـــبـــر  الـــتـــســـامـــح  و نـــشـــر 

أمــــنــــهــــا مــــصــــقــــول مــــــن ربـــــنـــــا حـــامـــيـــهـــا

يــــــــا عـــــلـــــم يــــــــا خـــــــفـــــــاق فــــــــــوق بـــــالد 

ــاد ــ ــب ــ ــة يـــــــا ع ــ ــ ــب ــ ــ اســـــمـــــعـــــوا صـــــــــوت احمل

زاد ــا  ــ ــه ــ ل احلــــــــزم  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ اخلــــيــــر  زايــــــــد 

ــم عـــنـــاد ــ ــه ــ ــي ــ أســـــــودهـــــــا فــــــي املـــــــيـــــــدان ف

ــاد ــتـ عـ أقـــــــــوى  ــح  ــ ــام ــ ــس ــ ــت ــ ال و  ــه  ــ ــلـ ــ الـ حـــــب 

راد ــا  ــ ــنـ ــ ربـ ــا  ــ ــه ــ ل و  األمــــــــــان  و  ــق  ــ ــش ــ ــع ــ ال

ــؤاد ــ ــف ــ ــن ال ــحـ ــا يـ ــ ــه مـ ــلـ ــم كـ ــ ــال ــ ــع ــ ــف ال ــلـ ــو تـ ــ لـ

األوالد بـــحـــنـــانـــهـــا  ــم  ــضـ تـ ــي  ــ ــل ــ ال األم  ــل  ــثـ مـ

ــاد ــ ــي ــ ــر أس ــ ــيـ ــ ــال زايـــــــــد اخلـ ــ ــيـ ــ ــم يـــــا عـ ــ ــتـ ــ أنـ

ــم تــــــاريــــــخ مــــــن األمـــــجـــــاد ــ ــاك ــ ــط ــ ربـــــنـــــا ع

ــد بــــــن راشــــــــــد بــــنــــى فــــــي الــــبــــالد ــ ــم ــ ــح ــ م

ــاد ــ ــت ــ ــا ع ــ ــ ــاه ــ ــ ــط ــ ــ مــــحــــمــــد بـــــــن زايـــــــــــد أع

ــاد ــب ــع ــل ســـيـــف بـــــن زايــــــــد زادهـــــــــا أمــــــــان ل
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فعاليات ريا�سية �سرطية

خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  كرم 
الفائزين  أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
نهيان  آل  محمد  بن  مبارك  »الشيخ  ببطولة 
للرماية«، والتي نظمتها إدارة الرماية والتطبيقات 
الرياضية  التربية  مركز  مع  بالتنسيق  الميدانية 
شرطة  في  البشرية  الموارد  بقطاع  الشرطية 

أبوظبي.
ورامية  رام   300 نحو  البطولة  في  وشارك 
من الضباط وصف الضباط واألفراد والشرطة 
في  الشرطية  القطاعات  مختلف  من  النسائية 
الرماية  ميدان  في  وأقيمت  أبوظبي،  شرطة 
مختلفة  مسابقات   7 وشملت  )الحفار(،  بالوثبة 

للرماية.
المزروعي  طيار  ركن  اللواء  معالي  وأكد 
اهتمام شرطة أبوظبي برياضة الرماية باعتبارها 
الرياضات  من  و  الشرطي  العمل  صميم  من 
التي  المتميزة  النتائج  مثمناً  المهمة،  العسكرية 
ومشيراً  الرماية،  مجال  في  المنتسبون  حققها 
المهارات  تطوير  إطار  في  أتت  البطولة  أن  إلى 
الرياضية األساسية لرجل الشرطة واألمن، وإلى 
في  وحضارياً  ثقافياً  موروثاً  تعتبر  الرماية  أن 

الدولة.
وأشاد العميد ثاني راشد الظاهري مدير إدارة 
الرماية والتطبيقات الميدانية في شرطة أبوظبي 
واألرقام  البطولة  في  المشاركين  أداء  بمستوى 
المسجلة، مشيراً إلى أهمية هذه البطوالت لتطوير 
المستويات واكتشاف القدرات الجيدة التي ترفد 

بها فرق مختلف القطاعات الشرطية.
وثمن توجيهات القيادات الشرطية في رعاية 

اإلمكانيات  وتوفير  الرياضية  المنظومة  ودعم 
والمراكز  الرياضية  اإلنجازات  لتحقيق  كافة 

المتقدمة، مهنئاً الفرق الفائزة في البطولة.
بدرع  الخاصة  المهام  قطاع  فريق  وتوَّج 
المركزية  العمليات  قطاع  فريق  وفاز  البطولة، 
)إسقاط  رماية  مسابقة  في  األول  بالمركز 
األمن  قطاع  فريق  وحاز  بالبندقية(،  الصحون 
الجنائي المركز الثاني، بينما حل ثالثاً فريق قطاع 

المهام الخاصة.
المركز  حاز  رجال،  المسدس  مسابقة  وفي 
في  حل  و  الخاصة،  المهام  قطاع  فريق  األول 
المركز الثاني فريق قطاع الموارد البشرية، وجاء 

ثالثاً فريق قطاع شؤون األمن والمنافذ.
وفي مسابقة المسدس سيدات، جاء أوالً فريق 
قطاع  فريق  ثانياً  البشرية، وحل  الموارد  قطاع 
المهام الخاصة، كما جاء ثالثاً فريق قطاع شؤون 

األمن والمنافذ.
فاز   ، رجال  التكتيكية  الرماية  مسابقة  وفي 
فريق قطاع المهام الخاصة، وحل وصيفاً فريق 
فريق  ثالثاً  وجاء  والمنافذ،  األمن  قطاع شؤون 
الرماية  مسابقة  وفي  البشرية.  الموارد  قطاع 
التكتيكية سيدات، فاز بالمركز األول فريق قطاع 
الموارد البشرية، وجاء ثانياً فريق قطاع شؤون 
األمن  قطاع  فريق  ثالثاً  حل  و  والمنافذ،  األمن 

الجنائي.
والمنافذ  األمن  شؤون  قطاع  فريق  وتوَّج 
الرماية  مسابقة  في  األول  بالمركز  للسيدات 
بالبندقية، وحل ثانياً فريق قطاع المهام الخاصة، 
األمن  قطاع  فريق  الثالث  المركز  في  وجاء 

الجنائي.
وفي مسابقة الرماية بالندقية رجال، فاز فريق 
األول،   بالمركز  والمنافذ  األمن  شؤون  قطاع 
المركز  في  الخاصة  المهام  قطاع  فريق  وحل 

الثاني، وجاء ثالثاً فريق قطاع األمن الجنائي.
القيادة  من  فريق  شارك  ثانية،  جهة  ومن 
»إمارات  مبادرة  في  عجمان  لشرطة  العامة 
األمان« بممشى الخوانيج في إمارة دبي، والتي 
وذلك  األمنية،  الصناعة  تنظيم  مؤسسة  أقامتها 
المشاركة  إطار حرص شرطة عجمان على  في 

في المبادرات واالحتفاالت الرسمية. 
أكثر  من  مشاركون  المبادرة  في  وتنافس 
رياضية  تحديات  في  الدولة،  في  ألف جهة  من 
والتناغم  التجانس  مدى  تعكس  وبيئية  وذهنية 
بين جميع القطاعات تحت ظل القيادة الرشيدة. 

فرع  مدير  فيروز  ثاني  خميس  النقيب  وأكد 
األنشطة الرياضية والثقافية في شرطة عجمان 
تحرص  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  أن 
المبادرات  من  النوع  هذا  في  المشاركة  على 
الحكومية  القطاعات  مختلف  دور  تعكس  التي 
الدولة،  مكتسبات  على  والمحافظة  والخاصة، 

وترسيخ دعائم األمن واألمان. 
بين  والمنافسة  الحماس  من  أجواء  وسادت 
عن  خاللها  وعبروا  المبادرة،  في  المشاركين 
فئاتهم  مختلف  من  المشاركة  في  سعادتهم 
القطاعين  في  المهنية  وتخصصاتهم  العمرية 
شرطة  فريق  تكريم  وتم  والخاص.  الحكومي 
المبادرة  في  المشاركة  الفرق  ضمن  عجمان 
تقديراً لمشاركته وإسهامه في إنجاح المبادرة. 

إعداد: موزة الحمادي 

�صهدت دولة االإمارات العربية املتحدة خالل ال�صهر املا�صي عددًا من الفعاليات الريا�صية ال�صرطية. 
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كرم سعادة اللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام 
الدفاع المدني في وزارة الداخلية اإلدارة العامة للدفاع 
المدني في أبوظبي ممثلة بالعميد محمد معيوف الكتبي 
إدارة  »أفضل  بجائزتي  فوزها  بمناسبة  العام،  المدير 
إقليمية« و»مكافحة الحرائق«، ضمن جائزة سمو وزير 

الداخلية للتميز )مرحلة القائد العام(.

كرم سعادة الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية 
شرطة  من  الوطنية«  الخدمة  ثقافة  »نشر  فريق  أعضاء 
االتحادية،  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  وإدارة  أبوظبي 

تقديراً لجهودهم المتميزة .

العقيد  برئاسة  الشرطة  تبادل وفد من ضباط كلية 
األكاديمية،  الشؤون  إدارة  مدير  الهاملي  عمران 
وإدارة جامعة زايد الدروع التذكارية بمناسبة الزيارة 

المخصصة لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

الداخلية  وزارة  من  السعيدي  أحمد  فاخرة  تهنئ 
الخدمة  شقيقتها جواهر أحمد السعيدي بتخرجها من 

الوطنية واالحتياطية، متمنية لها دوام النجاح والتقدم.

كرَّم العميد أحمد المزروعي نائب مدير قطاع أمن المجتمع 
في شرطة أبوظبي الكاتب واإلعالمي جاسم عبيد الزعابي 
وعطاء  تسامح  الدار  »فخر  ملتقى  في  لمشاركته  تقديراً 
المجتمع  تنمية  وزارة  مع  بالتعاون  نظم  والذي  وإصرار«، 

ومؤسسة التنمية األسرية.

 احتفل محمد طلعت بعيد  ميالد ابنيه حمزة 
)5 سنوات(، وسليم )4 سنوات( وسط فرحة 
األقارب واألصدقاء. مبارك، وعمر مديد بإذن 

الله  سبحانه وتعالى.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

في إحدى الليالي األسرية المميزة، وصلتني مكالمة عبر هاتفي المتحرك، فإذا به صوت امرأة، مرحبا، معك 
أهالً  والسالم،  للعدالة  الدولية  النرويجية  المنظمة  لدى  الحسنة  والنوايا  السالم  ديب سفيرة  منار  الدكتورة 
وسهالً، يشرفنا أن نخبرك بأن ابنك زايد اختير من قبل المنظمة ألن يكون سفيراً للنوايا الحسنة، وذلك خالل 
الحفل الختامي للملتقى الدولي الثاني لسفراء اإلنسانية الذي سيقام في فندق شيراتون بالشارقة، ويعتبر بالتالي 
أصغر سفير للنوايا الحسنة في العالم، وفي تاريخ المنظمة النرويجية الدولية. شكرتها على هذا االختيار وقبلت 

الدعوة لحضور حفل التنصيب.
ذهبنا أنا وولدي زايد إلى الحفل وفي نفسي شيء من الريبة، حيث إنني ألول مرة أسمع عن تلك المنظمة، لكنني 
عندما دخلت إلى قاعة االحتفال وجدت شخصيات إماراتية وعربية مرموقة، وهنا اطمأنت نفسي.. لقد سررت باللقاء 
مع الدكتور طارق عناني األمين العام للمنظمة، واألميرة دعاء بنت محمد رئيسة مؤسسة المرأة العربية، والشيخ راكان 
بن بدر الصباح، وعدد كبير من ممثلي الهيئات الدولية واإلنسانية، حيث تجاذبنا أطراف الحديث عن مبادرات المنظمة 
في نشر ثقافة التسامح والسالم والمحبة والنوايا الحسنة في المجتمعات اإلنسانية، فضالً عن أهمية الدور الذي تؤديه 

دولة اإلمارات في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم التسامح والتعايش والسالم لدى مختلف شعوب العالم.
ثم جاء اإلعالن عن تنصيب ولدي زايد الظنحاني، وكما أعلنت المنظمة فإن هذا التكريم يأتي دعماً لجهوده في العمل 
التطوعي، ودوره في نشر قيم التسامح والمحبة والسالم بين أقرانه من مختلف الثقافات واألديان، وفي خطابها أكدت 
المنظمة، أن زايد الظنحاني سوف يعمل على تسخير جهوده في تحقيق أهداف المنظمة اإلنسانية، والتي تعتمد على دعم 
مبادئ العدل والسالم والعمل اإلنساني التطوعي، وذلك في إطار المعايير الدولية والقيم اإلنسانية التي تتوافق مع توجهات 
اإلمارات في مجال العمل اإلنساني، بعدها كرم األمين العام للمنظمة ولدي زايد، كما كرَّم عدداً من رموز العمل اإلنساني 
ورواد العمل التطوعي في العالم، ممثلين عن دولهم، وهي: اإلمارات العربية المتحدة والكويت والعراق والسعودية وسورية 
ومصر واألردن والمغرب وفرنسا والسودان وجزر القمر االتحادية وبلجيكا ومملكة النرويج، وذلك بمنحهم شهادات دكتوراه 
شرفية لدورهم في إثراء التعاون اإلنساني في كل مجاالته، حيث تسعى المنظمة لتشجيع العاملين في الحقل اإلنساني على 

االستمرار في تقديم المبادرات الحقوقية التي تدعم جهود الدول العربية في تحقيق السالم بمفهومه الشامل.
وتعتبر منظمة العدالة والسالم منظمة دولية انسانية مستقلة غير سياسية وال ربحية، وتقع في أوسلو عاصمة مملكة النرويج، 
وهي منظمة مسجلة في قاعدة بيانات المنظمات غير الحكومية في األمم المتحدة، وتضع رسالتها نحو مجتمٍع عالمٍي يحترم 
االتفاقيات الدولية وخاٍل من انتهاكات حقوق اإلنسان، وتهدف المنظمة إلى طرح برامج إنسانيٍة لخدمة المجتمعات العربية ونشر 
ثقافة حقوق اإلنسان التعليمية والثقافية وتدعيم باب التطوع والمشاركة العامة، وهي تعمل على دعم مبادئ هيئة األمم المتحدة وفق 
ثالثة برامج أساسية وهي برنامج نشر ثقافة السالم بمفهومه الشامل، وبرنامج دعم قدرات العاملين في الحقل اإلنساني والمنظمات 
اإلنسانية وبرنامج مناصرة حقوق االنسان، وتعمل المنظمة على بناء مجتمٍع تنتشر فيه حقوق األطفال، والعمل على احترام حقوق 

المرأة ونبذ سياسة العنف ضدها في المجتمعات العربية.
فخور بك يا ولدي، وعمار يا بالدي..

�صفري النوايا احل�صنة



مــــن مقــــره فــــي قصــــر الحصــــن، تجــــاوز المغفــــور لــــه بــــإذن اللــــه 
الشــــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـان «طيـب اللـه ثـراه» حلـم ا�تحـاد 
إلـــى حلـــم معانقــــة الســــماء.. لمــــا التقــــى فــــي الثانــــي عشــــر مــــن 
شــــهر فبرايــــر مــــن عــــام ١٩٧٦ بقصــــره فــــي منطقــــة البطيــــن 
ــة رواد  ــذي ضـــم ثالثـ ــاء ا�ميركـــي الـ ــال الفضـ ــد رجــ ــي، وفــ بأبوظبــ
فضـــاء أمريكييـــن هـــم تومـاس ســــتافورد وفانــس برانــد ودونالــد 
ســايتون، با�ضافــة إلــى عالــم الفضـاء الدكتـور فـاروق البـاز، الذيـن

زاروا أبوظبـي بدعـوة مـن حكومـة دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة.
كانـــت رســـالة زايـــد هـــي إعـــادة توطيـــن العلـــوم، مســـتحضر� فـــي 
تصنــــع  الســــمحة  الــــروح  أن  العربــــي  العلمــــي  التاريــــخ  وجدانـــه 
ــارات بحـــق  ــماء، فكانـــت ا�مـ ــان السـ ــه إلـــى عنـ ــاد وتنطلــــق بـ ا�تحــ
المثـــال العربـــي الوحيـــد ليــــس فــــي الوحــــدة وا�تحــــاد وحســــب، ال 
بــــل وفــــي إنتــــاج نمــــوذج دولــــة متميــــز يتطلــع إلــــى دخــول القــرن 
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مجسم (حلم زايد 2021)
ســيتم الكشــف عــن مجســم (حلــم زايــد 
ــة  ــكل مركب ــى ش ــيكون عل ــذي س 2021) ال
ــس :  ــوعة جين ــيدخل موس ــذي س ــاء وال فض
كأكبــر مجســم مكــون مــن بصمــات أطفــال 
ــمبر 2019  ــخ 2 / ديس ــة بتاري ــدارس الدول م
بمناســبة اليــوم الوطنــي الثامــن وا�ربعيــن.

رسائل رواد الغد
علــى  مغلــف  آالف  عشــرة  توزيــع  ســيتم 
مــدارس الدولــة، حيــث يقــوم ا�طفــال بتــرك 
بصمــة يدهــم علــى بطاقــة (عــام التســامح) 
ومــن ثــم يتــم تجميــع هــذه البطاقــات علــى 
ــم  ــة (حل ــوذج مركب ــي لنم ــم الخارج المجس
زايــد 2021) كرســائل ســالم وتســامح مــن 
ســيصار  ا�  بــإذن  القــادم  الــرواد  جيــل 
ــم  ــى مجس ــات عل ــذه البصم ــع ه ــى تجمي إل
(حلــم زايــد 2021) ومــن ثــم إدراج المجســم 
ــية  ــام القياس ــس ل�رق ــوعة جيني ــي موس ف
كأكبــر مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.
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