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3العدد 192 نوفمبر 2022

حر�س الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الداخلية على رعاية وح�صور الن�صخة ال�صابعة من املعر�س الدويل للأمن الوطني 

ودرء املخاطر )اآي�صنار اأبوظبي 2022( يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، والتي 

نظمتها جمموعة »اأدنيك«، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبال�صراكة اال�صرتاتيجية 

مع �صرطة اأبوظبي.

كما حر�س �صموه على القيام بجولة يف اأرجاء املعر�س، حيث اطلع على االبتكارات 

وامل�صاريع التي تقدمها املوؤ�ص�صات وال�صركات املحلية والعربية والعاملية يف املجال 

االأمني  وال�صرطي.

وكذلك حر�س �صموه على ح�صور عر�س »رجل يف الو�صط«، والذي اأظهر جهود 

اجلهات ال�صرطية واحلكومية االإماراتية املعنية بتعزيز االأمن واحلماية من خلل 

مواجهة �صيناريو اأمني متكامل.

والتقى �صموه عددًا من الوزراء وامل�صوؤولني العرب واالأجانب، وبحث معهم العلقات 

الثنائية، ووقع مع عدد منهم مذكرات تفاهم يف املجاالت االأمنية وال�صرطية.

وقد كان لرعاية وح�صور الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان دور كبري 

يف جناح الن�صخة ال�صابعة من هذا احلدث العاملي الذي ا�صت�صافته دولة االإمارات  

العربية  املتحدة، حيث ا�صتقطب اأكرث من 19493 زائراً، وزادت امل�صاحة املخ�ص�صة 

للعرو�س بن�صبة 15%. وا�صتقطب  �صركات من 33 دولة، وكانت ن�صبة ال�صركات التي 

34% من  8%. وا�صتحوذت ال�صركات الوطنية  االإماراتية على  ت�صارك الأول مرة 

اإجمايل العار�صني. و�صارك 120 وفدًا ر�صميًا من جميع اأنحاء العامل.

فتحية �صكر وتقدير اإىل الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

 ،»2022 اأبوظبي  »اآي�صنار  وح�صوره  رعايته  على  الداخلية  وزير  ال��وزراء  جمل�س 

وال�صكر والتقدير مو�صوالن اإىل جميع اجلهات املنظمة وامل�صاركة.

، واالإمارات   2024 العاملي عام  الثامنة من هذا احلدث  الن�صخة  اللقاء يف  واإىل 

واالأجنبية  ال�صقيقة  واالإ�صلمية  العربية  الدول  وجميع  ومقيمني،  و�صعبًا  قيادة 

ال�صديقة، يف مزيد من االأمن واالأمان وال�صلمة والر�صا وال�صعادة.

حدث عاملي 
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متابعة: با�سل ثريا 

»اآي�سنار اأبوظبي 2022«.. متيز ا�ستثنائي 

سجلت النسخة السابعة من )آيسنار أبوظبي 
2022( مشاركة كبيرة، حيث استقطبت أكثر من 
الدورة  عن   %15 قدرها  وبزيادة  زائراً،   19493
السابقة عام 2018. وزادت المساحة المخصصة 
الدورة  مع  مقارنة   %15 بنسبة  للعروض 
 33 من  شركات  المعرض  واستقطب  السابقة. 
دولة بزيادة 121% عن الدورة السابقة، وكانت 
 %8 مرة  ألول  تشارك  التي  الشركات  نسبة 
على  اإلماراتية  الوطنية  الشركات  واستحوذت 

34% من إجمالي العارضين.

وشارك في نسخة هذا العام 120 وفداً رسمياً 
من جميع أنحاء العالم بزيادة 20% مقارنة مع 
السعودية  من  وفود  فيها  بما  السابقة،  الدورة 
والبحرين ومصر والعراق وسنغافورة واليونان 
وإيطاليا وإثيوبيا، باإلضافة إلى وفد من منظمة 

»اإلنتربول« الدولية.

جولة 
آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  جال 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

راعي »آيسنار أبوظبي 2022« في أرجاء المعرض، 
التي  والمشاريع  االبتكارات  على  اطلع  حيث 
تقدمها المؤسسات والشركات المحلية والعربية 
في  االتجاهات  أحدث  تتناول  والتي  والعالمية 
الذكاء االصطناعي واألمن الوطني، وتقدم حلوالً 
إلى  والمستندة  والمستقبلية  الحالية  للتحديات 

العلوم المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل.
إدارة  مركز  أجنحة  سموه  جولة  وشملت 
أبوظبي  إلمارة  والكوارث  واألزمات  الطوارئ 
والمجموعة  أبوظبي،  شرطة  جناح  في 

اأقيم حتت رعاية وبح�سور �سيف بن زايداأقيم حتت رعاية وبح�سور �سيف بن زايد

حتت رعاية وبح�صور الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، اختتمت 

الن�صخة ال�صابعة من املعر�س الدويل للأمن الوطني ودرء املخاطر )اآي�صنار اأبوظبي 2022( يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�س، والتي نظمتها جمموعة »اأدنيك« بالتعاون مع وزارة الداخلية وبال�صراكة اال�صرتاتيجية مع �صرطة اأبوظبي.
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عين  وشركة  خليفة،  وجامعة  الدولية،  الذهبية 
 World of forensic(و  ،)EOT( التكنولوجيا 
وتوازن،  دبي،  وشرطة   ،)mh service Gmbh
ومجموعة الوصل التجارية، و»G42«، و»إيدج«، 
ومنظمة »اإلنتربول«، و»كوبويبس«، و»سيكورو 
العربية  اإلمارات  وأكاديمية  األمنية«،  لألنظمة 

المتحدة K9 العالمية.
وتبادل سموه الحديث مع مسؤولي األجنحة 
حول ما تقدمه مؤسساتهم من حلول وتقنيات 
والحماية  األمن  تعزز  وأجهزة،  ومركبات 
جودة  تعزيز  متطلبات  وتوفر  المجتمعية، 
أمنها  استدامة  يحقق  بما  للمجتمعات،  الحياة 

واستقرارها.
تمثل  مستحدثة،  تقنيات  على  سموه  واطلع 
الشرطي  للعمل  والمستقبلي  الحالي  الواقع 
الحديثة  التقنيات  مستجدات  وفق  واألمني 
التي  المعروضات  وعلى  العصر،  وتحديات 
والمبتكرات  المتطورة  التقنيات  أفضل  تمثل 
المجتمعات  أمن  تعزيز  في  والمستخدمة 
والحماية الرقمية، وضمان أمن الشبكات التقنية 
للطائرات  المختلفة  واالستخدامات  والمطارات، 
من دون طيار »الدرونز«، والمركبات الشرطية 

المجهزة بتقنيات حديثة.
الوسط"،  في  "رجل  عرض  سموه  وشهد 
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  بحضور 
نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ 
شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي 
ومعالي  األردني،  الداخلية  وزير  الفراية  مازن 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  أوسلو  دانيال 
الكونغو  جمهورية  في  واألمن  الداخلية  وزير 
الركن  اللواء  وسعادة  الصديقة،  الديمقراطية 
الداخلية،  وزارة  وكيل  الخييلي  حارب  خليفة 
الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  وسعادة 
منظمة  رئيس  الداخلية  وزارة  عام  مفتش 
»اإلنتربول« الدولية رئيس اللجنة العليا المنظمة 
لـ آيسنار، وحميد مطر الظاهري العضو المنتدب 
للمعارض  أبوظبي  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
الدولة،  في  للشرطة  العامين  والقادة  »أدنيك« 
وعدد من كبار ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، 
وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين 

التنفيذيين وممثلي المؤسسات والشركات.
جهود  الوسط«  في  رجل  »عرض  وأظهر 
الجهات الحكومية المعنية بتعزيز األمن والحماية 
من خالل مواجهة سيناريو أمني متكامل، يمثل 
البنية  يستهدف  الخارج  من  سيبرانياً  هجوماً 
التحتية للمنشآت الحيوية وتعطيل أنظمة المرور 
لمواد  في حرائق وتسرب  ويتسبب  والكهرباء، 

كيميائية. 
الفرق على  قدرة  العرض  وبرزت خالل هذا 
التعامل مع جميع التهديدات والتحديات وإعادة 
والحركة  األمن  وضبط  واالستقرار،  الهدوء 
األزمات  وإدارة  واإلنقاذ  واإلسعاف  المرورية، 

والتعامل مع الحاالت الطارئة كافة.
العرض من كل  المشاركة في  الفرق  وكانت 

وفرق  المدني،  والدفاع  الوطني،  اإلسعاف  من: 
والفرق   ،CBRN الخطرة  المواد  مع  التعامل 
الشرطية والمرورية، والتي استخدمت األجهزة 
ضمن  المتطورة  التقنية  واألدوات  والمركبات 
المكان  لتكون  وسعيها  اإلمارات  دولة  جهود 
تم  كما  األرضية.  الكرة  وجه  على  أمناً  األكثر 
عرض موسيقي مشترك للفرق الشرطية الدولية 

والعربية والمحلية.

اتفاقيات 
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
العرب  والمسؤولين  الوزراء  من  عدداً  نهيان 
واألجانب على هامش »آيسنار أبوظبي 2022«. 

وبحث سموه مع معالي محمد أحمد األمين 
الجمهورية  في  والالمركزية  الداخلية  وزير 
بين  العالقات  الشقيقة  الموريتانية  اإلسالمية 
وتم  الشرطية.  المجاالت  في  الشقيقين  البلدين 
توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في المجاالت 

األمنية والشرطية.
كما بحث سموه مع معالي مازن الفراية وزير 
الثنائية  العالقات  األردني سبل تعزيز  الداخلية 

بين البلدين الشقيقين.
أسيلو  دانيال  معالي  مع  سموه  بحث  كذلك 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  أوكيتو 
الداخلية واألمن والالمركزية بجمهورية الكونغو 
العالقات  تعزيز  سبل  الصديقة  الديمقراطية 
توقيع  وتم  الصديقين،  البلدين  بين  الثنائية 

مذكرة تفاهم في المجاالت األمنية والشرطية.
الجوهري  إدريس  موالي  مع  سموه  وبحث 
الوالي المدير العام للشؤون الداخلية في المملكة 

المغربية الشقيقة سبل تعزيز العالقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين.

حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  وزار 
الخييلي وكيل وزارة الداخلية عدداً من األجنحة 
المحلية والعربية والدولية في »آيسنار أبوظبي 

 .»2022
الداخلية  وزارة  جناح  في  سعادته  ووقع 
دبي  مؤسسة  مع  تفاهم  مذكرتي  بالمعرض 
لرعاية النساء واألطفال وكلية محمد بن راشد 
شيخة  معه  وقعت  حيث  الحكومية،  لإلدارة 
سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة باإلنابة، 
رئيس مجلس  الفالسي  زايد  بن  علي  وعبدالله 

األمناء في الكلية.
التعاون  تعزيز  إلى  األولى  المذكرة  وتهدف 
والجهود بين الجانبين في مجاالت حماية حقوق 
حقوقهم  لتعزيز  كافة  المجتمع  وفئات  الطفل 
تهدف  بينما  لهم.  الكريمة  الحياة  واستدامة 
المذكرة الثانية إلى توفير فرص لمنتسبي وزارة 
ببرامج  العليا  الدراسات  الستكمال  الداخلية 
مجاالت  في  المتخصصة  والماجستير  الدبلوم 

اإلدارة الحكومية.

إشادة 
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  وأعرب 
الشركاء  لجميع  وتقديره  شكره  عن  الريسي 
ولكل من أسهم في إنجاح النسخة السابعة من 

هذا الحدث الدولي البارز.
المعرض  لعبه  الذي  البارز  بالدور  وأشاد 
من  الكوكبة  هذه  جمعت  عالمية  كمنصة 
عاصمة  في  اجتمعوا  والشركات،  المؤسسات 

الري�صي: لتحقيق 

ا�صتدامة التميز يف م�صرية 

هذا املعر�س الدويل

الظاهري: الن�صخة 

ال�صابعة كانت ا�صتثنائية 

بكل املقايي�س
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دولة اإلمارات أبوظبي الحبيبة التي استضافت 
هذا التجمع الدولي. وأكد سعادته أننا فخورون 
بما تحقق من منجزات على صعيد المشاركات 
والعروض  النقاشات  ومحاور  واللقاءات 
مثلت  والتي  "آيسنار"،  لمعرض  المصاحبة 
السبل  أفضل  حول  علمية  حوارية  حلقات 
العالم في مجاالت  المستخدمة حول  والمعايير 
األمن بجميع أشكاله والحماية والوقاية، وأن هذا 
النجاح هو دافع لبذل المزيد من الجهود لتحقيق 
استدامة التميز في مسيرة هذا المعرض الدولي. 
وأوضح حميد مطر الظاهري العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي لمجموعة »أدنيك« أن النسخة 
كانت   )2022 أبوظبي  )آيسنار  من  السابعة 
استثنائية بكل المقاييس، فقد شهدت زيادة في 
عدد الشركات العارضة بنسبة 121%، وارتفاع 
 ،%15 بنسبة  للعروض  المخصصة  المساحة 
تشكل  األرقام  هذه  زائراً،   19493 واستقطبت 
قصة نجاح جديدة تضاف إلى سجل مجموعة 
»أدنيك« في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات 
في عدد من القطاعات الحيوية والمهمة تماشياً 
مع جهودها لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز 
ومكانة  الكبرى،  لألحداث  وعالمي  إقليمي 
الدوليين  الالعبين  أبرز  من  كواحدة  المجموعة 
خالل  من  والمؤتمرات  المعارض  قطاع  في 
تنظيمها وجذبها ألهم األحداث العالمية الكبرى. 
التنفيذي  الرئيس  المنصوري  سعيد  وأشار 
لمجموعة  التابعة  للفعاليات  »كابيتال«  لشركة 
المعرض  العام من  أن نسخة هذا  إلى  »أدنيك« 

المستويات  على  قياسية  مشاركة  حققت 
العام  القطاعين  من  دعم شركائنا  ونقدر  كافة، 
والخاص، وعلى رأسهم وزارة الداخلية وشرطة 
نجاح  في  كبير  بشكل  أسهموا  الذين  أبوظبي 
المعرض، وتعزيز مكانته كوجهة للمختصين في 
قطاع األمن الوطني السيبراني من جميع دول 

العالم. 

فعاليات
فعاليات   »2022 أبوظبي  »آيسنار  وتخللت 
ورشة  ومنها:  أيام،  ثالثة  مدى  على  متعددة 
»مختبر االبتكار لشرطة أبوظبي« التي استعرض 
مدير  سبراجون  مارتن  البروفيسور  خاللها 
بأكاديمية ربدان جهود  البحث  قسم شراكات 
باالبتكار  االهتمام  مجال  في  أبوظبي  شرطة 
رئيسة  وكلمة  المستقبل،  لصناعة  الشرطي 
إدارة  مدير  الجناحي  عارف  المهندس  ألقاها 
الصناعة  تنظيم  األمنية في مؤسسة  الهندسة 
تطبيقات  »ركائز  بعنوان  دبي  في  األمنية 
األنظمة الوقائية«، وكلمة رئيسة ألقتها العميد 
رئيسة  القحطاني  أحمد  مريم  الدكتورة  خبير 
قسم األحياء الجنائية في إدارة األدلة الجنائية 
في شرطة أبوظبي بعنوان »توظيف تكنولوجيا 
التسلسل من الجيل التالي في القضايا الجنائية 
واإلرهابية«، وورشة بعنوان »مراكز التحكم في 
القيادة المعرفية للسالمة العامة« قدمها راجات 
الحكومي  للقطاع  المساعد  المدير  شوادري 
وجلسة  كوبرز،  ووترهاوس  برايس  والعام 

بعنوان »الجيل القادم لشبكات السالمة العامة« 
والمدير  المؤسس  كليمنس  بيتر  فيها  شارك 
العام لشركة كويستكي سيتي، ورمزي خوري 
الشريك االستراتيجي في الشرق األوسط في 
شركة »برايس ووتر هاوس كوبرز« وشارانج 
بعنوان  وورشة  الشركة.  في  مدير  جوبتا 
»المرونة اإللكترونية في االقتصادات النامية - 
تعزيز التحوالت الرقمية اآلمنة« قدمها السيد 
محمد داوود مدير تطوير األعمال في »موديز 
»تطبيق  بعنوان  التحليلية« وورشة  للدراسات 
العمل  مستقبل  لتصور  المستقبل  استشراف 
سبراجون.  البروفيسور  قدمها  الشرطي« 
وورشة بعنوان: »التصدي للجريمة من خالل 
بالتكنولوجيا«  المدعومة  المجتمعية  الشرطة 
ببرنامج  محاضرة  ستابس  لي  غاريث  قدمها 
أكاديمية  في  واألمن  الشرطية  العلوم 
االستجواب  »مستقبل  حول  وورشة  ربدان. 
الدكتور  قدمها  الشرطة«  لمقابلة  واالستدعاء 
المقابلة  في  مشارك  مؤلف  غريفيث  آندي 
وورشة  المحادثة.  إدارة  نهج  االستقصائية: 
قدمها  الشرطي«  العمل  »مستقبل  بعنوان 
أستاذ  الشنراقي  حسام  الدكتور  األستاذ 
وكلمة  دبي.  شرطة  أكاديمية  في  مشارك 
مدير  النعيمي  حميد  ناصر  للدكتور  رئيسة 
عام مركز إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 
باإلنابة في إمارة أبوظبي.وورشة عمل بعنوان 
متصل  عالم  في  اآلمنة  المدن  تصور  »إعادة 
محمد  عارف  المهندس  قدمها  متزايد«  بشكل 
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الجناحي مدير إدارة الهندسة األمنية بمؤسسة 
تنظيم الصناعة األمنية في دبي. وورشة سلط 
األمن  قسم  رئيس  شينج  ألويسيوس  خاللها 
في »هواوي اإلمارات« الضوء على السياسات 
المتسارع  والتطور  السيبراني  لألمن  الحالية 
لألخطار السيبرانية. وورشة بعنوان »المرونة 
تعزيز   - النامية  االقتصادات  في  اإللكترونية 
حسن  عارف  قدمها  اآلمن«  الرقمي  التحول 
مدير الحسابات االستراتيجية في شركة »يو. 
إل«، وورشة بعنوان »أمن االتصاالت والبيانات 
والبنية التحتية للعمل عن ُبعد والمدينة الذكية 
إلدارة  الرئيس  نائب  دولجانو  أندرو  قدمها 
األعمال  وتطوير  االستراتيجية  المنتجات 
تغير  »آثار  حول  وورشة  »كاتم«،  شركة  في 
المدني«  للدفاع  المستقبلي  األداء  على  المناخ 
المرزوقي  إبراهيم  الدكتور  المقدم  قدمها 
والتطوير  االستراتيجي  التخطيط  إدارة  مدير 
المدني.  للدفاع  أبوظبي  هيئة  في  المؤسسي 
وجلسة حوارية بعنوان:»المضي نحو األمام: 
للتهديدات  والتصدي  األصول  على  الحفاظ 
جون  فيها  شارك  المحتملة«  السيبرانية 
»هورايزن  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بيكنيرم 
ييتس  ريتشارد  توماس  وأثول  تكنولوجيز« 
واالجتماعية  اإلنسانية  بالعلوم  مساعد  أستاذ 
أكسل  والدكتور  ودولجانو  خليفة  جامعة  في 
واي بوشمان المدير التنفيذي لمختبر »واثق«. 
قدمها  القرصنة«  »مسيرة  بعنوان  وورشة 
أستاذ  بوتيت مساعد  دبليو  بول  البروفيسور 

علوم الحاسوب واألمن السيبراني بكلية جنيف 
في الواليات المتحدة األمريكية. وورشة حول 
لنظام  الذكي  القرار  ودعم  االصطناعي  الذكاء 
المتكاملة  اإلجراءات  ومنصة  الحوادث  إدارة 
الحبشي  المهندس سالم هاشم  المقدم  قدمها 
أبوظبي  هيئة  في  العامة  السالمة  إدارة  مدير 
»توظيف  بعنوان:  وورشة  المدني.  للدفاع 
لالستجابة  الكهربائية  والمركبات  الروبوتات 

هذيل  بني  محمد  فيها  شارك  للطوارئ« 
لشركة  الشريك  التنفيذي  والرئيس  المؤسس 
ومقابلة  الشركات.  لتمثيل  العالمية  القدرة 
مواجهة  أقل:  بموارد  المزيد  »إنجاز  بعنوان 
في  التكنولوجيا  خالل  من  الموارد  تحدي 
بو  ربيع  فيها  شارك  التحتية«  البنية  حماية 
راشد الرئيس التنفيذي لشركة »فيدز« لحلول 

الدرونز.
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متابعة: اأماين اليافعي

 كيف نحافظ على �سالمة الأطفال يف املركبات؟ 

من  المرر  علي  مرشد  المهندس  النقيب  أكد 
المرور  هندسة  بإدارة  المرور  هندسة  فرع 
والدوريات  المرور  بمديرية  الطرق  وسالمة 
في شرطة أبوظبي أهمية وجود مقاعد لألطفال 
داخل المركبات للحد من خطر وقوع الحوادث، 

وما ينتج عنها من إصابات ووفيات. 

غرامات مالية 
وحذر النقيب المرر األسر من أخطار ركوب 
األطفال دون سن العاشرة في المقاعد األمامية، 
حجز  بشأن   2020 لسنة   5 رقم  القانون  ألن 
مخالفة  فرض  أبوظبي  إمارة  في  المركبات 
مرورية على السماح لطفل يقل عمره عن عشر 
للمركبة،  األمامي  المقعد  في  بالجلوس  سنوات 
وقيمة الغرامة 400 درهم وقيمة فك حجز المركبة 
5000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين 
دفع بدل فك الحجز ولمدة أقصاها ثالثة أشهر، 
وفي حال عدم سداد المستحقات تعرض المركبة 

للبيع في المزاد العلني.

حماية  مقاعد  وجود  من  بد  ال  أنه  وتابع 
مخصصة لألطفال توضع على المقاعد الخلفية 
للمركبات، بحيث تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم 
وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة والمعمول 
ويتم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  بها 
األطفال  سالمة  لضمان  المقاعد  هذه  استخدام 
داخل المركبة. ويسمح للطفل من سن العاشرة 
فما فوق أو من يزيد طوله على 145 سنتيمتراً 

باالستغناء عن مقاعد األطفال بشتى أنواعها.
بالطريقة  األطفال  جلوس  أهمية  إلى  وأشار 
الصحيحة في المركبة وربط حزام األمان ألنهما 
من أساسيات السالمة المرورية التي تسهم في 
الحفاظ على أرواح أبنائنا األعزاء، وتحميهم من 
من  عنها  ينتج  وما  المرورية،  الحوادث  أخطار 

إصابات ووفيات.

مقاعد األطفال 
الطبية  شخبوط  الشيخ  مدينة  ونظمت 
بالشراكة مع »مايو كلينك« حملة توعوية تحت 

شعار »برعايتنا نحتضن فضولهم« بهدف وقاية 
األطفال من اإلصابات خصوصاً في المركبات، 
مع  يتناسب  بأسلوب  معهم  التعامل  ومراعاة 
باللعب  التمتع  في  وحقهم  الفضولية  طبيعتهم 
لهم،  اآلمنة  البيئة  وتوفير  االستكشاف،  وحب 

والدراية باإلسعافات األولية.
وأوضح الدكتور عمر النقيب اختصاصي طب 
حديثي الوالدة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية 
األطفال  مقاعد  أن  كلينك«  »مايو  مع  بالشراكة 
في المركبات مصنوعة لجلوس وتثبيت األطفال 
أنواع  وتوجد  بالمركبة،  التحّرك  عند  عليها 
وحجمه  الطفل  لعمر  تبعاً  وتختلف  منها،  عّدة 
ووضعية جلوسه، وهي واحدة من أهم الوسائل 
وللحفاظ  بالمركبة  التنقل  عند  األطفال  لحماية 
التعرض  حال  في  وأرواحهم  سالمتهم  على 

لحوادث السير.
واألمهات  اآلباء  من  العديد  أن  وأضاف: 
في  وتثبيتها  األطفال  مقاعد  لشراء  يتوجهون 
أول  منذ  لحمايته  الطفل  والدة  قبل  المركبة 

الر�صمية  واجلهات  لل�صرطة  العامة  القيادات  وخمتلف  الداخلية  وزارة  بها  تقوم  التي  التوعوية  احلملت  تتوا�صل 

واخلا�صة يف دولة االإمارات العربية املتحدة عن كيفية املحافظة على �صلمة االأطفال يف املركبات.
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والعديد  المنزل،  إلى  المستشفى  من  له  رحلة 
من الحكومات فرضت قوانين وعقوبات لسائقي 
في  السيارة  في  الطفل  إجالس  عند  المركبات 

مقعد غير مخصص أو آمن لحياته.
وعن أهمية مقاعد األطفال في المركبة، أجاب 
الدكتور النقيب أنه عدا عن األهمية الكبرى لهذه 
المقاعد في حماية أطفالك عند وقوع الحوادث، 
فهي تعكس عليهم قيماً حين يشاهدون ذويهم 
مالزمين لقواعد السالمة العامة عند ربط حزام 
هاجس  إبعاد  ويمكن  المقاعد،  تلك  مع  األمان 
القلق والملل عن طفلك نتيجة حبسه في المقعد 
عن  المركبة  في  الرحلة  خالل  معه  بالتحّدث 
مدى جمال الطقس، أو مشاركته الغناء لتشتيت 
انتباهه، ومدح سلوكه المهّذب عند محافظته على 
الخروج  أو محاولة  فّكه  األمان من دون  حزام 
من المقعد.  ولفت إلى أن وجود الطفل في مقعد 
للسائق  أكبر  مساحة  سيوفر  الخلفي،  المركبة 
للقيادة بشكل آمن والتركيز خالل القيادة عوضاً 
يسهم  مما  الطفل،  بحركة  انتباهه  تشتت  عن 

بشكل كبير في التقليل من الحوادث المرورية.

معايير علمية 
المركبة  العلمية الختيار مقعد  المعايير  وعن 
أنه  النقيب  الدكتور  شرح  للطفل،  المناسب 
على  السيطرة  مركز  أصدرها  لمعلومة  استناداً 
األمراض، فإّن خطر الوفاة لطفلك -حماه الله- 
عند وقوع حادث سير تنخفض بنسبة 71% في 
بإحكام على مقعد مركبتك،  حال أجلسته مثبتاً 
وتصميمات  ألشكال  الكبير  التنوع  ظل  وفي 
عليك  سيصعب  المركبات  في  األطفال  مقاعد 
اختيار المناسب منها لطفلك، لهذا فإننا نعرض 
لك مواصفات مقعد الطفل في المركبة والمبنية 
سوى  بعدها  عليك  وما  السالمة،  معايير  على 

مقارنتها مع عمر طفلك ووزنه وطوله: 
0 - 2 سنة: اختيار مقعد يثبّت على المقاعد 
الخلفية للمركبة، والحرص على أال يتجاوز وزن 

طفلك الحد المسموح به لوزن المقعد.
يندرج  طفلك  عمر  كان  إذا  سنوات:   4  -  2
األربعين  يتجاوز  ال  ووزنه  الفئة  هذه  ضمن 

رطاًل، يمكنك اختيار مقعد آمن مواجه لألمام.
في  طفلك  تجلس  أن  إياك  سنوات:   8  -  4
عمر  كان  حال  وفي  للمركبة.  األمامي  المقعد 
ال  طوله  كان  أو  الفئة  هذه  في  يندرج  طفلك 
لجلسة  الساند  المقعد  اختر  قدم،   4.9 يتجاوز 

حزام األمان. 
أكبر من 8 سنوات: ال بأس من استغنائك عن 
مقاعد األطفال واكتفائك بربط حزام األمان حول 
طفلك عند تجاوز عمره الثماني سنوات وطوله 

عن 4.9 قدم.
حزام  مالءمة  من  التحّقق  الضروري  ومن   
األمان لجسم طفلك عند ربطه، إذ يجب أن يحيط 
أعلى الفخذين وليس المعدة، كما يجب أن يكون 

على الكتف والصدر وليس الرقبة. 
ُيعُدّ الكرسي الخلفي في المركبة أفضل مكان 
الطفل فوقه. وكشفت دراسة في  لتثبيت مقعد 
الثالث  عمر  دون  األطفال  أّن  عن  األطفال  طب 
السنوات يحظون بنسبة أمان ُتقدر بنحو %43  
األوسط،  الخلفي  المقعد  في  جلوسهم  عند 
والتي تتجاوز نسبة أمان جلوسهم في المقاعد 
الخلفية الطرفية، ونسبة 41% من اآلباء واألمهات 
الجانبية  المقاعد  فوق  األطفال  مقاعد  يضعون 
الخلفية للمركبة، والسبب قرب المقعد من الباب 
وسهولة مراقبة الطفل من تلك الزاوية، وُينصح 
المقعد  باختيار  المركبة  في  طفلين  وجود  عند 
وإبقاء  سناً  األصغر  للطفل  األوسط  الخلفي 
األكبر  الطفل  وبقاء  الخلفية،  بالوضعية  مقعده 
الخلفي  المقعد  في  األمامية  بالوضعية  سناً 

الطرفي للمركبة.
وال بد من تجنّب األخطاء التالية في استعمال 

ووضع المقعد لطفل: 
- استخدام مقعد مستعمل من دون التحّقق 
يرافقه  أن  الطفل يجب  إّن مقعد  إذ  من كفاءته، 
ُكتيب يوضح التعليمات وملصق يوضح تاريخ 
الصنع ورقم الطراز، ويجب أن يكون غير منتهي 
السابق ست  استعماله  يتجاوز  وال  الصالحية، 
سنوات، وضرورة التأكد من خلّوه من الضرر 

الناتج عن الحادث المسبق.

- تثبيت مقعد الطفل في المكان الخاطئ، ففي 
حال إجالس الطفل في المقعد األمامي للمركبة 
عند  اإلصابة  لخطر  تعرضه  فرصة  ستزيد 

االصطدام وانطالق الوسائد الهوائية.
غير  أو  خاطئاً  تثبيتاً  الطفل  مقعد  تثبيت   -
من  المقعد  تحّرك  عدم  مراعاة  تجب  إذ  محكم، 
عند  بوصة   2.5 على  تزيد  لمسافة  الجانبين 
المزّود  األمان  حزام  ربط  ومراعاة  تثبيته، 
بالطريقة المثلى والموّضحة مع دليل استخدام 

المقعد.
إذ  صحيحة،  غير  بزاوية  الطفل  اتكاء   -
تجب إمالة ظهر الطفل في المقعد إلبقاء مجراه 
التنفسي مفتوحاً من دون ضيق أو ضرر، وتجب 
مراعاة أن هذه الزاوية تتغيّر بزيادة عمر الطفل، 

ويجب التأّكد منها بين حين وآخر.
- عدم نزع المالبس الثقيلة عن الطفل، فهي 
تقلل من فاعلية حزام األمان، ويمكن إبقاء الطفل 
األمان  ربط حزام  بعد  بالبطانية  بتغطيته  دافئًا 

وتثبيته على المقعد.
- إجالس الطفل في المقعد الساند في وقت 
مبكر وقبل التأكد من مالءمة وزنه وطوله مع 

ذلك المقعد.
بربط  المخصص  الطفل  مقعد  استبدال   -
حزام األمان ألنه ال يمكن ربط حزام األمان حول 

الطفل فقط إال بعد أن يتجاوز طوله 1.5 متر.

املرر: جلو�س طفل 

اأقل من 10 �صنوات 

يف املقعد االأمامي 

خمالفة مرورية 

النقيب: مقاعد 

االأطفال يف املركبات 

من اأهم الو�صائل 

حلمايتهم 
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االإمارات  دولة  يف  املتاحف  واأجمل  اأهم  من  يعترب  والذي  دبي،  �صرطة  متحف  على  ال�صوء  ال�صرطة«  »جمتمع  يلقي 

العربية املتحدة، والذي يوؤرخ للتجربة االأمنية ل�صرطة دبي منذ تكوينها االأول مرورًا مبراحل تطورها، وو�صولها 

اإىل امل�صتوى العاملي.

حتقيق: الرا الظرا�سي

ت
ءا

سا
�

اإ

رأى العميد خالد علي شهيل مدير اإلدارة العامة 
إلسعاد المجتمع في شرطة دبي أن متحف شرطة 
دبي هو واجهة حضارية للشرطة، يوثق إنجازاتها 
على  وقدرات  تضحيات  من  منتسبوها  قدمه  وما 
غموضاً،  القتل  أساليب  وأكثر  الجرائم  أعقد  كشف 
وسياحاً  زائرين  يستقطب  المتحف  أن  إلى  مشيراً 
عدة،  دول  من  شرطية  وقيادات  وأجانب،  عرباً 
للتعّرف  والمدارس  والكليات  الجامعات  من  وطالباً 

على تجربة شرطة دبي ومراحل تطورها.

تجديد 
المتحف  تجديد  تم  أنه  شهيل  العميد  وأوضح 
السينما  قاعة  ومنها:  عديدة،  قاعات  واستحداث 
بشرطة  المتعلقة  الوثائقية  األفالم  لعرض  الرقمية 
لجهودهم  تقديراً  األول  الدفاع  خط  وقاعة  دبي،  
في  الفاعل  ودورهم  الوطن  خدمة  في  الحثيثة 
التسمية لتحمل  ، وجاءت هذه  مكافحة كوفيد- 19 

في مضمونها وطياتها تضحيات الواقفين بالصفوف 
الوطنية  بالنفوس  وتيمناً  المجتمع  لحماية  األمامية 
الصادقة التي حملت على عاتقها مكافحة األمراض 
شهدها  التي  العصيبة  المرحلة  ظل  في  واألوبئة 
بذلتها  التي  الكبيرة  الجهود  ظل  في  وذلك  العالم، 
يتضمن  كما   ، المتحدة  العربية   اإلمارات  دولة 
المتحف  قاعة معروضات من الفن الشرطي الذي 
يقوم بابتكاره منتسبو الشرطة عن طريق استخدام 
المواد العسكرية التالفة ، والتي يتم تصميمها بإعادة 

تدويرها.

مراحل 
وشرح العقيد محمد خليفة بن صبيح السويدي 
العامة  اإلدارة  في  المجتمعية  العالقات  إدارة  مدير 
إلسعاد المجتمع في شرطة دبي أن متحف شرطة 
مراحل  لتوثيق   1987 عام  افتتح  الذي  الحالي  دبي 
تطور شرطة دبي وإنجازاتها منذ عام 1956، يضم 

وأدوات  ومقتنيات  وتاريخية،  شخصية  صوراً 
ومعدات  حالياً،  تستخدم  تعد  لم  قديمة  وأسلحة 
اتصال سلكية والسلكية ورادارات قديمة، إلى جانب 
وأبرز  أهم  عن  والمعلومات  الوثائق  وأرشفة  حفظ 
إخفاء  وأساليب  الغامضة،  والجرائم  القتل  قضايا 

المخدرات وطرق التزوير.
من  العديد  على  يحتوي  المتحف  أن  وأضاف 
يعود  والتي  والمعّدات،  كاألسلحة  القديمة  األدوات 
تاريخ صنعها إلى عام 1956، والكثير من المقتنيات 
التي تعتبر وثائق تؤرخ لكل فترة من فترات القيادة 
من  واحداً  المتحف  يعتبر  كما  العامة لشرطة دبي، 

األماكن السياحية في دبي.
وتابع أن المتحف يضم حمالت التوعية المرورية 
التي نظمتها الشرطة خالل األلفية الماضية، ويدخل 
امتلكته  تقدمه وما  بين ما كانت  الزائر في مقارنة 
حققته  وما  السابق،  في  دبي  شرطة  إمكانات  من 
ومبتكرة،  حديثة  تقنية  وأجهزة  قدرات  من  اليوم 

متحف �سرطة دبي..

توثيق لتاريخ ال�سرطة واإجنازاتها 

ت
ءا

سا
�

اإ
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جعلت منها قوة شرطية رائدة وسباقة في تطويع 
وتحقيق  المجتمع  لخدمة  الذكية  والخدمات  التقنية 
األمن والسالمة ألفراده، إنه تاريخ حافل باإلنجازات 
منذ عام 1956 إلى اآلن، لهذا وجب على شرطة دبي 
توثيق النقلة النوعية وأبرز التغييرات التي حلّت على 

هذا الجهاز من الماضي وحتى اآلن.

قاعات
وشرحت علياء محمد العجلة آل علي مسؤولة 
متحف شرطة دبي أنه يبدأ الدخول إلى المتحف 
التراثي،  التصميم  ذي  المتحف  باب  خالل  من 
ذاكرة  في  يبدأ رحلته  الزائر حتى  يلج  أن  وما 
شرطة دبي، فينتقل من قاعة إلى أخرى، فقاعة 
»مسيرة فخر« أنشئت خصيصاً لتعرض صوراً 
وصوراً  دبي،  شرطة  في  خدموا  من  ألوائل 
المتعاقبة،  دبي  شرطة  قيادات  لتشكيالت 
 18 النسائية والتي شملت  للشرطة  وأول دفعة 
قاعة  وتظهر  الكثير.  وغيرها   1977 عام  طالبة 
»المشاركات المجتمعية« الدور المجتمعي الذي 

للفرقة  القديمة  واألدوات  به شرطة دبي،  تقوم 
منحتها  التي  الهدايا  من  ومجموعة  الموسيقية، 
ومجموعة  للشرطة،  زيارتها  أثناء  عدة  دول 
على  دبي  شرطة  حصدتها  التي  الجوائز  من 
ويمكن  والعالمي.  واإلقليمي  المحلي  المستوى 
محلي  تقليدي  من  اللباس  في  التطور  مالحظة 
وشارات  ميداليات  كل  ومشاهدة  عصري،  إلى 
قسم  ويعرض  الزمن.  مر  على  الشرطة  رتب 
في  والتدرج  التطور  الشرطية«  »األسلحة 
على  والتعرف  اآلن،  إلى  البدايات  منذ  األسلحة 
صادرة  ومراسيم  تاريخية  ووثائق  معلومات 
إمارة دبي منذ تشكيلها عام 1956،  عن شرطة 

ولمحات لكل قائد شرطة دبي.
وتحتوي قاعة »األسلحة واألجهزة« على  أسلحة 
مختلفة منها ما تمت مصادرته من أشخاص حاولوا 
واألدوات  الدولة،  إلى  شرعية  غير  بطرق  إدخالها 
التي استخدمت في مكافحة الشغب، ومعدات اتصال 
سلكية والسلكية ورادارات بحرية وبرية، ورادارات 
شرطة  يدخل  مرئي  هاتف  جهاز  وأول  المركبات، 

وأول  قديمة،  إعالم  وأجهزة  نوع سوني،  من  دبي 
الصنع  بريطاني  دبي  دخل شرطة  حاسوب  جهاز 
في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وجهاز حاسوب 
والمسؤولين  الضباط  تواجد  أماكن  يسجل  ناطق 
نداءاتهم. وتتضمن قاعة  أرقام  الشرطة حسب  في 
وأبرز  أهم  عن  ومعلومات  وثائق  الجنائية«  »األدلة 
القضايا ووسائل إخفاء وتهريب المخدرات، وغيرها 
من قضايا القتل والحوادث المختلفة. وتعرض قاعة 
تاريخ تأسيس  وثائقية عن  أفالماً  الرقمية  السينما 
يتمكن  خاللها  من  والتي  إنجازاتها،  وأهم  الشرطة 
الحقبة  على  التعرف  من  الجديد  والجيل  الطالب 
الزمنية التي نشأت فيها شرطة دبي وظروف الحياة 
المعاصرة لها. وأشارت آل علي إلى أن الزائر وهو 
الزمني  الخط  يرى  المتحف،  ممرات  في  يتجول 
مراكز  إلنشاء  الزمني  والخط  دبي  شرطة  لتاريخ 
الشرطة، ويرى في الساحة األمامية للمتحف ناقالت 
األفراد قديمة برازيلية الصنع، ومدافع من ستينيات 
لحظة  عن  لإلعالن  اليوم  تستخدم  الماضي  القرن 

اإلفطار في شهر رمضان المبارك.

علياء آل عليالعقيد محمد خليفة السويدي  العميد خالد شهيل
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هذا  يف  ال�صوء  ويلقي  الداخلية.  وزارة  يف  التنظيمية  الوحدات  خمتلف  على  اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يوا�صل 

العدد على فرع التوعية باإدارة حقوق االإن�صان يف وزارة الداخلية، والذي ين�صر ثقافة حقوق االإن�صان لدى املنت�صبني 

واأفراد املجتمع.

حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي - ت�سوير: حممد علي 

ت
ءا

سا
�

اإ

أوضحت النقيب الدكتورة حواء يوسف الرئيسي 
مديرة فرع التوعية بإدارة حقوق اإلنسان في وزارة 
عام  اإلدارة  تأسيس  مع  تأسس  الفرع  أن  الداخلية 
العربية  اإلمارات  دولة  رؤية  من  انطالقاً   ،2008
الشيخ  سمو  الفريق  سيدي  وتوجيهات  المتحدة 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، وبموجب القرار الوزاري رقم )674( 
رعاية  اإلدارة  تتولى  حيث  وتعديالته،   2008 لسنة 
للمواثيق  وفقاً  المجتمع  أفراد  وحماية حقوق جميع 
ومتابعة  الوطنية،  والتشريعات  الدولية  واالتفاقيات 
وزارة  في  المختصة  الجهات  التزام  مدى  ومراجعة 
بحقوق  المتصلة  واللوائح  بالضوابط  الداخلية 
حقوق  ثقافة  ونشر  التجاوزات  ومعالجة  اإلنسان، 

اإلنسان وغير ذلك من االختصاصات ذات العالقة.
وأضافت أن فرع التوعية ينضم إلى قسم التنسيق 

المحلي في اإلدارة، ويقوم بالمهمات التالية:

• المشاركة في تنظيم برامج ودورات ومحاضرات 
وزارة  لمنتسبي  اإلنسان  حقوق  مجال  في  عامة 

الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش 
اإلنسان  بحقوق  الخاصة  اإلعالمية  والبرامج  العمل 

داخل الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
• السعي لنشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع 
التي  الدورية  والنشرات  المطبوعات  إصدار  عبر 
وكيفية  حرياتهم  وحدود  بحقوقهم  األفراد  تعّرف 
بالتنسيق  وذلك  التجاوزات،  من  وحمايتها  صيانتها 

مع قسم االستشارات والدراسات.
المؤتمرات والندوات  الداخلية في  • تمثيل وزارة 

المحلية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
جرائم  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  التنسيق   •
الفئات  حماية  لضمان  الدولة  في  بالبشر  االتجار 
المعرضة لالستغالل والمتاجرة مثل النساء واألطفال.

فريق عمل 
وعن فريق العمل في فرع التوعية والمهمات التي 
الرئيسي أن فريق عمل  النقيب د.  يقوم بها، أجابت 
فرع التوعية عدده 4 منتسبين، وهو يعمل على التنظيم 
الدورات والندوات وورش  واإلعداد واإلشراف على 
والتوعـوية  التثقيفية  النشاطات  من  وغيرها  العمل 
والمشاركـة  بالتنسيق  اإلنسـان  حقـوق  مجـال  في 
وغير  الحكومية  والجهات  الدولية  المنظمات  مــع 
الحكومية. كما يقوم الفرع برفع التقارير الدورية عن 
مستوى تنفيذ مهماته، وحصر وأرشفة جميع البرامج 
التوعوية التي أعدتها اإلدارة في الملفات اإللكترونية.

وأضافت أنه يوجد فريق دعم لنشر ثقافة حقوق 
اإلنسان مكون من كفاءات وطنية متخصص بمجال 
وزارة  قطاعات  على مستوى جميع  اإلنسان  حقوق 
الداخلية، وعددهم 18 منتسباً، ويقومون بنشر ثقافة 
حقوق اإلنسان في جميع المجاالت ذات العالقة، حيث 

فرع التوعية باإدارة حقوق الإن�سان يف »الداخلية«
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تم تدريبهم وتأهيلهم في مجال حقوق اإلنسان، ما 
أسهم في رفع مستواهم في الحياة العملية وإكسابهم 
المهارات الالزمة في هذا الجانب، ومما كان له األثر 
حقوق  ثقافة  نشر  في  منهم  باالستفادة  اإليجابي 
اإلنسان وجودة المخرج على منتسبي وزارة الداخلية 
وشرائح وأفراد المجتمع كافة.  وعن أبرز الدورات 
التدريبية التي يخضع لها  هذا الفريق، شرحت النقيب 
الداخلية ممثلة بإدارة حقوق  الرئيسي أن وزارة  د. 
إعداد  مبادرة  على   2014 عام  منذ  عملت  اإلنسان 
اإلنسان،  حقوق  مجال  في  متخصص  وطني  فريق 
واإلقليمية  الدولية  المتغيرات  مع  للتعامل  وتأهيله 
معها،  التعامل  آلية  ومعرفة  الدولية  التقارير  ورصد 
ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع، ومرت هذه 
المبادرة بحسب خطة تنفيذها بأربع مراحل رئيسة، 
الترشيح لمنتسبي  المرحلة األولى فتح باب  تم في 
تم  الثانية  وفي  بالمبادرة،  لاللتحاق  الداخلية  وزارة 
تال  الشخصية،  المقابالت  وإجراء  المرشحين  تقييم 
ذلك المرحلة الثالثة وهي التدريب التخصصي والذي 
يحصل الخريج بموجبه على دبلوم مهني في حقوق 
التطبيق  مرحلة  فهي  األخيرة  المرحلة  أما  اإلنسان، 
األولى  فترتين،  على  وتكون  النتائج  وقياس  العملي 
داخل الدولة وتستمر لستة أشهر، والثانية لمدة 10 
أتت  المبادرة  هذه  أن  وأضافت:  الدولة.  خارج  أيام 
ثمارها من خالل استثمار الكفاءات الوطنية في نشر 
على  التقارير  مع  والتعامل  اإلنسان،  حقوق  ثقافة 
مستوى قطاعات وزارة الداخلية، ما أسفر عن حصول 
الوزارة على تكريم في مؤتمر حقوق اإلنسان بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في 
الشقيقة. وتم بعد ذلك تنسيب هذه  البحرين  مملكة 
تأهيالً  لتأهيلهم  مدربين  إعداد  دورة  إلى  الكفاءات 
علمياً ومهارياً وإكسابهم الخبرات التطبيقية الالزمة 

للعمل كمدربين في مجاالت حقوق اإلنسان.

ثقافة مجتمعية 
إليها  يتوجه  التي  المجتمع  في  الفئات  أبرز  وعن 
في  أننا  الرئيسي  د.  النقيب  ذكرت  التوعية،  فرع 
الفرع نسعى إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 
أفراد  وبين  الداخلية  وزارة  منتسبي  جميع  لدى 
الخاصة  الفئات  فيهم  بما  الفئات  بجميع  المجتمع 
كبار   – الهمم  أصحاب   – المرأة   – )الطفل  مثل 
واإلصالحية(،  العقابية  المؤسسات  نزالء  السن– 
وذلك ضمن الخطة االستراتيجية لوزارة الداخلية في 
إقامة  مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان، ومن خالل 
الدورات التدريبية الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين 
بالوسائل  وتزويدهم  اإلنسان  حقوق  مجاالت  في 
وتنفيذ  اإلنسان،  حقوق  وحماية  تعزيز  في  الفعالة 
والملتقيات  والفعاليات  العمل  وورش  المحاضرات 

والندوات في ذات المجال.
وعن أبرز الجهات داخل وزارة الداخلية وخارجها 
د.  النقيب  أشارت  التوعية،  فرع  معها  يتعاون  التي 
الرئيسي إلى أنه إيماناً من وزارة الداخلية بالتعاون 
المؤسسات  وبين  بينها  الشراكات  وعقد  والتنسيق 
المؤسسات  ومع  وخارجها  الدولة  داخل  الحكومية 
واإلقليمية  المحلية  المدني  المجتمع  ومنظمات 

والدولية هي من المقومات األساسية لتعزيز وحماية 
حقوق اإلنسان، فقد عملنا في الفرع على التنسيق مع 
الجهات الداخلية والخارجية في جانب نشر الثقافة. 
وأضافت أن أبرز هذه الجهات هي على النحو التالي:

 - للشرطة  العامة  )القيادات  الداخلية:  الجهات   •
مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل - مكتب الشؤون 
ثقافة  مكتب  االتحادي-  التحقيق  إدارة   - الدولية 
احترام القانون - اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية 
واإلصالحية - مكتب المفتش العام - مركز األبحاث 

والتطوير- مركز الدعم االجتماعي(.
)مكتب  والدولية:  المحلية  الخارجية  الجهات   •
األمم المتحدة للجريمة والمخدرات - المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية )اإلنتربول( - جامعة الدول العربية 
 - العرب  الداخلية  وزراء  لمجلس  العامة  األمانة   -
جهاز الشرطة الخليجية - إدارة حقوق اإلنسان في 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي - اللجنة الوطنية 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  بالبشر-  االتجار  لمكافحة 
والقانونيين  للمحامين  اإلمارات  جمعية  اإلنسان- 
 – إيواء  مراكز  األسرة-  لشؤون  األعلى  المجلس   -
مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال - هيئة تنمية 
المجتمع في دبي - االتحاد النسائي العام - المجلس 

األعلى لشؤون األسرة(.
وأكدت النقيب د. حواء يوسف الرئيسي ضرورة 
وأفراد  الدولة  في  المؤسسات  بين  الجهود  تضافر 
المكانة  على  للمحافظة  التعاون  وتعزيز  المجتمع 
المتميزة التي حققتها دولة اإلمارات في ملف حقوق 

اإلنسان.

نشاطات متنوعة 
وعن أبرز النشاطات التي قام بها فرع التوعية 

خالل عام 2022، أجاب المالزم سالم محمد حمد 
العامري ضابط إداري في فرع التوعية بإدارة 
حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية أن الفرع قام 
دورات   6 عدد  وتنفيذ  بتنظيم   2022 عام  خالل 
في  العاملين  وتدريب  بتأهيل  خاصة  تدريبية 
بالوسائل  وتزويدهم  اإلنسان  حقوق  مجال 
اإلنسان،  حقوق  وحماية  تعزيز  في  الفعالة 
واستفاد منها 150 مشاركاً من منتسبي وزارة 
محاضرة  و57  المحلية،  والشرطة  الداخلية 
وورشة عمل تثقيفية استفاد منها 3341 شخصاً 
المجتمع،  وأفراد  الداخلية  وزارة  منتسبي  من 
الدولية  والفعاليات  المناسبات  في  والمشاركة 
والوطنية ذات العالقة بحقوق اإلنسان من خالل 
تنفيذ 8 ورش عمل ومحاضرة وتقديم 3 أوراق 
عمل على مستوى الدولة واستفاد منها 712 من 

منتسبي وزارة الداخلية وأفراد المجتمع.
وأشار المالزم العامري إلى االستمرار في تنفيذ 
قدرات  بناء  بشأن  اإلنسان  حقوق  إدارة  مبادرة 
العاملين في مجال البحث والتحري وفي المؤسسات 
معايير  وفق  الخاصة  والمهام  واإلصالحية  العقابية 
الدور الشرطي  حقوق اإلنسان، وذلك إلدراك أهمية 
الحقوق  على  العاملين  واطالع  المجال،  هذا  في 
الواجب كفالتها لألشخاص أثناء ممارسة واجباتهم، 
صيانة  بغية  اتباعها  الواجب  التدابير  طبيعة  وبيان 
حقوق اإلنسان وحمايتها، وإلى االستمرار في تنظيم 
في  المجتمع  مع  للمشاركة  والنشاطات  الفعاليات 
االحتفال بالمناسات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات 
العالقة بحقوق اإلنسان، وتنفيذ محاضرات وورش 
عالقة  ذات  موضوعات  حول  المجتمع  ألفراد  عمل 

بحقوق اإلنسان.

 الرئي�صي: نن�صر 

ثقافة حقوق االإن�صان 

لدى املنت�صبني واأفراد 

املجتمع

العامري: ننظم 

دورات تدريبية للعاملني 

يف جمال حقوق 

االإن�صان
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ن�ساطات يف وزارة الداخلية 

حضر سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 
أربع دورات  احتفال تخريج  الداخلية  وكيل وزارة 
في  أقيم  والذي  اآللية«،  املسلحة  »االستجابة  عن 
الشرطة  بــإدارة  الوطني  اخلاصة  الشرطة  معهد 
اخلاصة االحتادية/71 في الشارقة مبشاركة 119 

منتسباً من اإلدارة.
كما حضر االحتفال سعادة اللواء سيف الزري 
الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد الركن 
املركزية  العمليات  عام  مدير  الطنيجي  سالم  علي 
عبدالله  والعميد  الداخلية،  وزارة  في  االحتادية 
اخلاصة  الشرطة  إدارة  مدير  املسافري  سعيد 
مدير  الزعابي  سالم  خالد  واملقدم  االحتادية/71، 
من ضباط  وعدد  الوطني،  اخلاصة  الشرطة  معهد 

وزارة الداخلية.
اخلريجني  اخلييلي  الركن  اللواء  سعادة  وهنأ 
املتواصلة، وقام بتوزيع  واملدربني، مثمناً جهودهم 
الشهادات على اخلريجني، والتقاط الصور التذكارية 

معهم.
من جهة ثانية، وبحضور معالي عبدالله سلطان 
العليا  اللجنة  العدل، عقدت  النعيمي وزير  بن عّواد 
اجتماعها  القضائية  اإللكترونية  األنظمة  لتطوير 
الدوري برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر 
وبحضور  الداخلية،  وزارة  عام  مفتش  الريسي 
والشركاء  اجلــهــات  ممثلي  مــن  الــفــرق  رؤســـاء 
االحتادية  القضائية  السلطات  من  االستراتيجيني 

واحمللية، وذلك في مقر وزارة العدل في أبوظبي. 
االجتماع  ــذا  ه ــالل  خ اللجنة  واستعرضت 
مستجدات عملها وعدداً من املشاريع الريادية التقنية 
تعزيز  شأنها  من  والتي  التي حتققت  واإلجنازات 
توسيع  خالل  من  واملستحدثة  الذكية  اخلدمات 

االستشاري  الفريق  قدم  حيث  اجلهات  بني  الربط 
االطالع  جانب  إلى  ذلــك،  عن  عرضاً  اللجنة  في 
على مستجدات جلنة اخلدمات الرقمية اإللكترونية 
لإلجراءات املتبادلة بني وزارتي العدل والداخلية مبا 
فيها النظم اجلنائية واخلدمات للمؤسسات العقابية 

واإلصالحية.
التوجهات  أهم  مناقشة  االجتماع  خالل  وجرى 
العدل  وزارتــي  بني  الربط  ملنظومة  االستراتيجية 
املشتركة  احمللية  القضائية  واجلهات  والداخلية 
وأهمية  اخلدمات،  أفضل  لتقدمي  التكامل  لتحقيق 
العمل املشترك لتعزيز الربط املوحد بني الوزارتني 
واجلهات القضائية في الدولة لرفع كفاءة اخلدمات 

التي تقدم للمتعاملني. 
على  العدل  وزارة  حرص  النعيمي  معالي  وأكد 
العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير العمل 
احلكومي املشترك في تقدمي خدمات استباقية بكفاءة 
ومرونة، لتعزيز جودة حياة املجتمع، ودعم مسيرة 
التحول الرقمي في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وذلك من خالل توظيف أحدث التقنيات واالبتكارات 
اإلنسان،  محورها  قضائية  خدمات  تقدمي  لضمان 

ومبا يحقق سهولة الوصول للعدالة بفاعلية. 
العمل  أن  الريسي  الدكتور  اللواء  سعادة  وأكد 
نحو  اإلمــارات  حكومة  توجيهات  ضمن  متواصل 
ترسيخ ثقافة التميز والريادة، وتعزيز جودة احلياة 
للمجتمع اإلماراتي، وذلك من خالل تقدمي خدمات 
حديثة ريادية ومتميزة تكون مبتناول اجلميع في 

أي وقت وأي زمان. 
مبا  اللجنة  هذه  في  ماضون  نحن  وأضاف: 
تضم من جهات وشركاء في عمل تكاملي نحو 
للمجتمع،  األفضل  وتقدمي  اإلجنازات  من  مزيد 

الرشيدة وحرصها  القيادة  إلى رؤية  مستندين 
للجهات  املمكنات  جميع  وتقدميها  ودعمها 
احلكومية واخلاصة لالرتقاء بخدماتها وتطوير 

قدرات كفاءاتها الوطنية العاملة. 
حضر االجتماع العميد حمد الظاهري نائب مدير 
وزارة  في  واإلصالحية  العقابية  املؤسسات  عام 
الداخلية، والعميد عبدالعزيز األحمد نائب مدير عام 
والعقيد  الــوزارة،  في  االحتادية  اجلنائية  الشرطة 
ياسر الوهابي النعيمي من اإلدارة العامة للخدمات 
الذكية واألمن الرقمي في وزارة الداخلية، والقاضي 
اخليمة،  رأس  محاكم  من  الشحي  حسن  يوسف 
واملستشار أحمد الركيب واملستشار حسن احلمادي 
الريامي  ومحمد  أبوظبي،  في  النيابات  إدارة  مدير 
إدارة  مدير  املضرب  من محاكم دبي، وعبدالرحيم 
تقنية املعلومات في محاكم دبي، وفاطمة بن حيدر 

من محاكم دبي. 
مبناسبة  احتفاالً  الشرطة  كلية  نظمت  ذلك،  إلى 
اليوم العاملي للمعلم واملدرب، وذلك تقديراً لكفاءاتها 

التعليمية والتدريبية، واملكانة التي يحظون بها.
محمد  جاسم  الدكتور  العميد  االحتفال  حضر 
العلمي،  البحث  لشؤون  العمادة  مساعد  العنتلي 
ومدربي  الضباط  من  وعــدد  األقسام،  ــاء  ورؤس
ومدربات وأفراد الكلية، حيث جرى تكرمي مدرسي 
ومدربي الكلية نظراً جلهودهم ودورهم الكبير في 

بناء ورفعة املجتمع.
وأعرب العميد الدكتور العنتلي عن فخره بوجود 
في  واملدربني  احملاضرين  من  الكوكبة  هذه  مثل 
كلية الشرطة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء 
مهماتهم السامية، ورفد مجتمعاتهم بكفاءات مسلحة 

بالعلم واملعرفة.

من اجتماع جلنة »األنظمة اإللكترونية القضائية«من احتفال تخريج الشرطة اخلاصة االحتادية 
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�سرطة اأبوظبي  الأوىل يف ا�ستمرارية الأعمال باأبوظبي 

والكوارث  واألزمات  الطوارئ  إدارة  مركز  كرم 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أبوظبي  إلمــارة 
حلصولها على املركز األول في تطبيق استمرارية 
األعمال على مستوى حكومة أبوظبي، وذلك خالل 

ملتقى استمرارية األعمال. 
اللواء ركن  معالي  التكرميي  االحتفال  وحضر  
شرطة  عــام  قائد  املــزروعــي  خلف  فــارس  طيار 
واألزمــات  الطوارئ  إدارة  فريق  رئيس  أبوظبي 
والكوارث ، وبحضور أعضاء الفريق ، و عدد من 

أصحاب املعالي والسعادة.
وقام سعادة عبيد راشد الشامسي نائب رئيس 
بتسليم   واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة 
شهادة  تكرمي   شرطة أبوظبي باملركز األول إلى 
قطاع   مدير  اخلييلي  محمد  خليفة   اللواء  سعادة 

املالية واخلدمات  في شرطة أبوظبي .
وأكد معالي اللواء ركن املزروعي اهتمام مركز 
إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث إلمارة أبوظبي  
للعمل  والتطلع   األعمال،  استمرارية  ثقافة  بتعزيز 
بهدف  ــارة   اإلم في  االستراتيجيني  الشركاء  مع 

هيئة اأبوظبي للدفاع املدين تتفقد اإجراءات ال�سالمة يف املدار�س

نفذت هيئة أبوظبي للدفاع املدني زيارات تفتيش 
مناطق  املدارس في مختلف  لعدد من  عدة  ميدانية 
مطابقتها  من  التأكد  بهدف  وذلك  أبوظبي،  إمارة 
بحماية  اخلاصة  والسالمة  الوقاية  الشتراطات 
األرواح واملمتلكات، وذلك ضمن جهودها في زيادة 

الوعي،  واحلد من وقوع احلوادث وتفاديها. 
ملبدأ  تفعيالً  التفقدية  الــزيــارات  هــذه  ــاءت  وج
الشراكة املجتمعية بني الهيئة واملؤسسات التعليمية، 
وأهمية االستجابة السريعة للمكافحة األولية ، ومبا 
األرواح  على  واحلفاظ  األضرار،  تقليل  في  يسهم 

واملمتلكات.
أجهزة  على  الفحص  إجراء  الزيارات  وتضمنت 
اإلرشـــادات  وتقدمي  احلريق،  ومكافحة  اإلنـــذار 
للحماية  املهمة  والنصائح  الضرورية  الوقائية 
والوقاية من احلوادث، وتعريف الهيئات التدريسية 
واملكافحة  اإلنــذار  بأجهزة  املــدارس  في  والعاملني 
مثل الطفايات وكواشف الدخان وطرق استخدامها 

ملكافحة احلريق واحلد من انتشاره. 
واّطلعت الهيئة خالل هذه الزيارات التفقدية  على 
خطط اإلخالء املعتمدة في املدارس في حال حدوث 
إخالء  خطط  لتنفيذ  التعاون  سبل  وبحثت  طارئ، 

وهمية للطاقم التدريسي واإلداري  والطالب.
وتعكس هذه اجلهود اهتمام الهيئة بتعزيز البيئة 
الوقاية  باشتراطات  وامللتزمة  واآلمنة  اإليجابية 
للكفاءات  أو  التدريسية  للهيئات  سواًء  والسالمة 

إتباعها،  الواجب  باإلجراءات  وتعريفهم  التعليمية، 
حادث  وقوع  حال  في  سليمة  بطريقة  والتصرف 

وكيفية التعامل معه.
وحثت الهيئة إدارات املدارس احلكومية واخلاصة 
على وضع خطط لإلخالء في حال حدوث طارئ، 
والتأكد من قيام الشركات املختصة بفحص وصيانة 
اإلطفاء  وصناديق  احلريق  من  احلماية  معدات 
أجهزة  وصالحية  وجاهزيتها،  عملها  من  والتأكد 

كاشف الدخان، وجاهزية مسالك اإلخالء وتوضيح 
مساراتها وحتديد نقاط التجمع، وصالحية بوابات 

اخلروج. 
النصائح  تقدمي  ــرورة  ض إلــى  الهيئة   ودعــت 
لسالمة  واالحتياجات  املتطلبات  حول  واإلرشادات 
وموظفي  الطالب  جميع  إملام  من  والتأكد  الطالب، 
التي  املتطلبات  بجميع  واإلدارية  التدريسية   الهيئة 

تضمن سالمة األرواح واملمتلكات.

حصول اجلهات احمللية كافة على شهادات االمتثال 
للمعيار الوطني خالل العام املقبل.

مع  اخلبرات  تبادل  فرص  إلى   معاليه   وأشار 
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ، 

مبا يعزز وتيرة العمل املثمر والتعاون البناء ، والذي 
سيؤدي في النهاية إلى حتقيق رؤية حكومة أبوظبي 
الطوارئ  إدارة  في  الرائد  األمنوذج  أبوظبي  بجعل 

واألزمات والكوارث.

www.adcda.gov.ae
@ADCDA997
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�ساحي خلفان يزور معر�س »جيتك�س«

زار معالي الفريق ضاحي خلفان متيم نائب 
معرض  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
االصطناعي  الذكاء  وعالم  جلوبال«  »جيتكس 
العاملي.  التجاري  دبي  مركز  في  الـ42  بدورته 
مدير  املقعودي  أحمد  اللواء  سعادة  ورافقه 
اإلدارة العامة ملكتب نائب رئيس الشرطة واألمن 
العام، وسعادة اللواء مهندس وليد املناعي مدير 
احمللي  واالبتكار  للتطوير  العامة  اإلدارة  عام 
واالحتادي، مبكتب نائب رئيس الشرطة واألمن 

العام في دبي، وعدد من الضباط.
متيم   خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  وأشــاد 
للتقنيات  شركات  من  املعرض  تضمنه  مبا 
ــذكــاء  ــارات والــتــحــول الــرقــمــي وال ــك ــت واالب
االصطناعي، مما يدل على ما وصلت إليه حكومة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة من مستوى رفيع 
في  الرقمية،  واحللول  الذكية  التقنية  مجال  في 
قطاعاتها احلكومية واخلاصة كافة، وذلك بفضل 
الدعم الكبير الذي حتظى به من القيادة الرشيدة 
لتكون دولة اإلمارات األولى  التي تسعى دائماً 
في العالم في مجال استخدام الذكاء االصطناعي 
احلياة  جــودة  يعزز  مما  الذكية،  والتطبيقات 

للمواطنني واملقيمني على أرض هذه الدولة.
وزار معاليه جناح القيادة العامة لشرطة دبي، 

حيث  قدم له سعادة اللواء خالد ناصر الرزوقي 
في  االصطناعي  للذكاء  العامة  اإلدارة  مدير 
شرطة دبي، شرحاً  عن  أهم ما تضمنه اجلناح 

من خدمات إلكترونية وتطبيقات ذكية.
كما تفقد معاليه عدداً من األجنحة احلكومية 

املري يتفقد الإدارة العامة لأمن املطارات

قائد  املري  خليفة  عبدالله  الفريق  معالي  أكد 
ألمن  العامة  اإلدارة  أن  ــي،  دب شرطة  العام 
األداء  في  املتقدمة  اإلدارات  من  هي  املطارات 
ومتتلك  دبــي،  شرطة  في  التخصصي  األمني 
منظومة عمل عالية املستوى، وممكنات وتقنيات 
بأدائها  التميز  من  مكنتها  وخبرات  وكفاءات 
األمني، وجنحت بالتعاون مع الشركاء في تأمني 
29 مليوناً و110 آالف و609 مسافرين، ومليوَننْي 
عام  الشحنات خالل  من  918 طناً  و  ألفاً  و524 

.2021
جاء ذلك خالل تفقد معالي الفريق املري اإلدارة 
التفتيش  برنامج  ضمن  املطارات،  ألمن  العامة 
الشرطة.  ومراكز  العامة  لــإلدارات  السنوي 
ورافقه سعادة اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني 
وسعادة  املنافذ،  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
العامة  اإلدارة  اللواء علي عتيق بن الحج مدير 
بالسويدا  العميد حمودة  ونائبه  املطارات،  ألمن 
مدير  نائب  احلمراني  والعميد صالح  العامري، 
علي  والعميد  والريادة،  للتميز  العامة  اإلدارة 
العامة إلسعاد  خلفان  املنصوري مدير اإلدارة 
املجتمع، والعميد خالد سعيد بن سليمان مدير 
أحمد  خبير  والعميد  والتفتيش،  الرقابة  إدارة 

املدرب  والعقيد  املرونة،  مركز  مدير  بورقيبة 
اجلناح  مركز  مدير  املهيري  محمد  علي  الطيار 

اجلوي، وعدد من الضباط.
ورأى معاليه أن  مطار دبي الدولي أمنوذج 
ونقطة  متقدمة،  وعمليات  متطور  ملطار  عاملي 
ومحطة  والغرب،  الشرق  بني  ما  والتقاء  وصل 
عاملية مؤثرة في قطاع الطيران املدني، واستطاع 
في منو حركة  قياسية  أرقاٍم  يزال حتقيق  وال 
الظروف  مختلف  فــي  والشحن  املسافرين 
في  التنمية  ركائز  أحد  وهو  العاملية،  واألحوال 

وقت  ومنذ  دبي،  شرطة  عملت  لذا  دبي،  إمارة 
وقدراتها  إمكاناتها  جميع  تسخير  على  مبكر، 
أمنية  استراتيجيات  وأعدت  األمنية،  وخبراتها 
الراحة،  سبل  وتوفر  واألمــان  األمن  من  تعزز 
اجلودة  من  عال  مستوى  حتقيق  إلى  وصــوالً 
واملسافرين  للشركاء  اخلــدمــات  تقدمي  فــي 
األمنية  املعايير  أعلى  وفق  املطار،  وملستخدمي 
واملمارسات، ومبا يتطابق ويتناغم مع اإلجراءات 
ألمن  والدولية  الوطنية  واملقاييس  واملعايير 

الطيران املدني.

وعلى  خاص  بشكل  دبي  في  احلكومية  وشبه 
عدد  إلى  باإلضافة  عام،  بشكل  الدولة  مستوى 
، وتعرف على  من منصات دوائر حكومة دبي 
أهم املشاريع واحللول الذكية التي شاركت بها 

تلك اجلهات في هذا احلدث التقني املهم.
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فعاليات �سرطية يف ال�سارقة و»ال�سمالية«

 

الشيخ سلطان بن  اللواء  تفقد سعادة   >
عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد 
إدارتي املوارد البشرية والشؤون املالية في 
شرطة عجمان، يرافقه العميد مبارك خلفان 
الرزي مدير عام املوارد واخلدمات املساندة، 
إدارة  مدير  سويدان  شيبان  محمد  والعميد 
وصف  الضباط  من  وعدد  البشرية،  املوارد 

الضباط واألفراد. 
املوارد  إدارة  بتفقد  زيارته  سعادته  وبدأ 
البشرية، واطلع على العمليات اإلدارية لدعم 
على  مدققاً  الوطنية،  بالكفاءات  اإلدارات 
املوارد  املتعلقة مبجال  بالسياسات  ارتباطها 

البشرية.
كما اطلع على النظام اإللكتروني للموارد 
التطويرية  والبرامج  واخلطط  البشرية 
الكفاءات  كفاءة  مستوى  لرفع  املستحدثة 
تواجه  التي  التحديات  وناقش  البشرية. 
سير األداء الوظيفي لتحديد خطط التحسني 
على  القائمة  اجلودة  معايير  وفق  والتطوير 

مقترحات واحتياجات الكادر الوظيفي.
وأثنى على جهود املوظفني، والتي أثمرت 
محاور  خمسة  رضا  نسبة  أعلى  بتحقيقها 
رئيسة ضمن استطالع جودة احلياة في بيئة 
العمل على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.

الشؤون  إدارة  إلــى  سعادته  توجه  ثم 
خلفان  العقيد  استقباله  في  وكــان  املالية، 
ناصر السويدي مدير إدارة املالية وعدد من 
الضباط في اإلدارة، حيث تفقد سعادته آليات 
التخطيط املالي واستثمار املوارد، واخلدمات 
التي تهدف إلى تطوير مستوى العمل املالي 
األمثل  واإلداري، ورفع مستوى االستخدام 
للموارد، واحلفاظ على املمتلكـات. وأثنى على 

الذكي في إجراءات  التحول  املتميزة في  اجلهود 
ما  املهمات  إجناز  والتي سهلت وسرعت  العمل، 
أسهم في تعزيز جودة العمل. كما أشاد باجلهود 
حمالت  ودعــم  األداء،  مؤشرات  لرفع  املبذولة 
يتالءم مع منهجية  التكلفة، مبا  الترشيد وتقليل 
القيادة الرامية إلى تخفيض التكاليف في املجاالت 

املختلفة.
غامن  بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة  قال   >
الفجيرة:»يصادف  شرطة  عــام  قائد  الكعبي 
اخلامس من أكتوبر من كل عام يوم املعلم العاملي 
إنشاء  في  احملوري  ودورهم  جلهودهم  تقديراً 
جيل واع مزود بالعلم واملعرفة يحمل أسمى القيم 
اليوم ال  األخالقية واملبادئ اإلنسانية، وفي هذا 
ننسى أهمية دور املعلم ومكانته في املجتمع، في 
تربية األبناء وتأهيلهم للمستقبل، يستحق املعلم 
وتقديراً جلهوده  احتراماً  املجتمعات  له  تقف  أن 

وإجنازاته في بناء أجيال املستقبل«.
وأضاف سعادته :تولي حكومة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة أهميًة كبيرة لدور املعلم، حرصاً 
منها على إنشاء جيل واٍع مسلح بالعلم واملعارف، 
حامالً معه القيم واملبادئ املجتمعية، وقادراً على 
اإلماراتي  املجتمع  االبتكار واإلسهام في تطوير 
ونهضته، لذا تقوم الدولة باالحتفال في اخلامس 
من أكتوبر من كل عام بيوم املعلم العاملي، سعياً 
منها لغرس قيمة املعلم في أذهان الطلبة، وكذلك 
تربية  في  املتواصلة  املعلمني  جلهود  تقديراً 

األجيال املتعاقبة
أتقدم  املناسبة  بالقول:»بهذه  سعادته  وختم 
على  كافة  املعلمني  إلى  والعرفان  الشكر  بجزيل 
جهودهم املباركة في العملية التربوية والتعليمية«.
< كّرم  العميد عبد الله خميس احلديدي نائب 
قائد عام شرطة رأس اخليمة، نخبة من عناصر 

في  الشامل  الرمس  شرطة  مركز  دوريــات 
العمل  في  لتفانيهم  تقديراً  اخليمة،  رأس 

امليداني، وأدائهم املتميز.
< عقد مركز بحوث شرطة الشارقة في 
بحضور ممثلني عن  تنسيقياً  اجتماعاً  مقره 
عدد من اجلهات احلكومية بإمارة الشارقة، 
الشارقة  شرطة  مساعي  إطــار  في  وذلــك 
في  والتنسيق  التعاون  تعزيز  إلى  املستمرة 
االستراتيجية  ــداف  واألهـ الــرؤى  حتقيق 

املشتركة. 
خالد  الدكتور  العميد  االجتماع  وتــرأس 
بحوث  مركز  إدارة  مدير  احلمادي  حمد 
شرطة الشارقة، وحضره العقيد ناصر سعيد 
بن عفصان مدير إدارة اخلدمات اإللكترونية 
الذباحي  سيف  علي  والعقيد  واالتصاالت، 
وخميس  البحوث،  مركز  إدارة  مدير  نائب 
التنمية  إدارة  مدير  مبارك  خميس  بشير 
العالقات  مدير  اليافعي  وخالد  املجتمعية، 
والتنمية  اإلحــصــاء  دائــرة  في  احلكومية 
دائــرة  من  جــرش  بن  وصبحة  املجتمعية، 
مؤسسة  من  املزروعي  وفاطمة  اإلحصاء، 
وخلود  اخليال  ــدى  ون لإلعالم،  الشارقة 
إدريس من األمانة العامة للمجلس التنفيذي، 
وعدد من رؤساء األقسام في شرطة الشارقة 

وضباط االختصاص.
الذي  املجتمعي  األمــن  ملتقى  ناقش   >
نظمه مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة 
أم  لشرطة  العامة  بالقيادة  ممثالً  الداخلية، 
القيوين،  أم  جامعة  مع  بالتعاون  القيوين 
جميع  فــي  املجتمعي  األمـــن  انعكاسات 
االقتصادي  القطاع  سيما  وال  القطاعات 

واالستثماري في الدولة.

من االجتماع في شرطة الشارقةالنعيمي خالل جولته التفقدية

mogtma november -192.indd   21mogtma november -192.indd   21 27/10/2022   8:31 AM27/10/2022   8:31 AM



العدد 192 نوفمبر 2022 22

ة
عي

م
جمت

ت 
ءا

سا
�

اإ

البتكار والعمل الأمني

العميد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

واألفكار  لالبتكار  دولة  اإلمارات  هي  هكذا 
االبتكار  لمؤشر  وفقاً  استطاعت  فقد  اإلبداعية، 
العالمي لعام 2022 والذي تم الكشف عنه مؤخراً 
أن تحافظ على المركز األول على مستوى الدول 
وتقدمت  بل  التوالي،  على  السابع  للعام  العربية 
لتحتل  العالمي  المستوى  على  إضافيين  مركزين 
المركز 31 عالمياً من بين 132 دولة، لتؤكد ريادتها 

اإلقليمية وتميزها وتقدمها عالياً.
تصدره  الذي  العالمي  االبتكار  مؤشر  ويمثل 
 ،)WIPO( الفكرية  للملكية  العالمية  المنظمة 
الدول  تقدم  مدى  لبيان  كفاءة  األكثر  المقياس 
على  يركز  حيث  والمبتكرين  لالبتكار  ورعايتها 
مدخالت االبتكار بمعنى بيان المناخ العام الداعم 
لالبتكار وما يتم طرحه من أفكار في هذا الشأن، 
ومخرجات االبتكار بمعنى ما نتج عن طرح األفكار 
تحافظ  عندما  ولهذا  فعلي،  واقع  إلى  وتحولها 
الدولة اإلماراتية على مركزها األول عربيًا والتقدم 
في  الدولة  نجاح  يعني  فهذا  عالميًا،  مركزها  في 
توفير وإيجاد مناخ إيجابي لالبتكار والنجاح أيضاً 
نهج  ذاته  في  ليكون  فعلي  واقع  إلى  تحويله  في 

حياة يستهدف رفاهية وإسعاد المجتمع. 
يأتي  االبتكار  مسيرة  في  الدولة  حققته  وما 
للمستقبل  الراهنة  االستشرافية  للرؤية  ترجمة 
بتوجيهات القيادة الرشيدة، خاصة وأن المبادرات 
الرائدة التي أطلقتها الحكومة في إطار مستهدفات 
في تطوير  بارزاً  لعبت دوراً  الخمسين  ومشاريع 
جذب  ممكنات  وتعزيز  الدولة  في  االبتكار  بيئة 
المواهب والكفاءات في قطاعات األعمال المختلفة، 
اإلمارات  مكانة  ترسيخ  في  أسهم  الذي  األمر 
كوجهة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجاالت االبتكار.

شرطة أبوظبي واالبتكار
الوطنية  المحاور  من  عنصًرا  االبتكار  ويعتبر 
عنوان  تحت  تندرج  التي   2021 اإلمارات  لرؤية 
متحدون في المعرفة، والذي ينشد تحقيق اقتصاد 
إماراتية  كفاءات  تقوده  ومرن  ومتنوع  معرفي 
يضمن  بما  الخبرات  أفضل  وتعززه  ماهرة، 
وشعبها،  اإلمارات  لدولة  المدى  بعيد  االزدهار 
وتهدف سياسات االبتكار في اإلمارات إلى تحقيق 
الطاقات  في  لالستثمار  مستدامة  وسيلة  تعزيز 
به  اهتمت  الذي  األمر  وهو  اإلماراتية،  البشرية 
االبتكار  بوصف  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
للعمل األمني، سواء  المهمة  الرئيسة  الروافد  أحد 
التي  المتميزة  ومخترعاتهم  المبتكرين  بتشجيع 
أسهمت في تطوير مسيرة العمل األمني وتحقيق 
استدامة األمن واألمان، أو بتوفير المناخ اإليجابي 
وجهودهم  طاقاتهم  وحشد  للمنتسبين  والمحفز 
الواقع  وهو  العمل،  في  واإلبداع  االبتكار  نحو 
أمن  واحة  أبوظبي  إمارة  جعل  في  أسهم  الذي 
وأمان واستقرار، خاصة وأن ثقافة االبتكار أساس 
لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات والنهوض 

بجودة الحياة والتطور في مختلف المجاالت.

أمن المجتمع
تحويل  على  المجتمع  أمن  قطاع  حرص  ولقد 
تدعم  مؤسسية  ثقافة  إلى  االبتكار  مفهوم 
الدوري  التطوير  خالل  من  الحكومية  التوجهات 
لخدماته وآليات تصميمها، وبما يسهم في تقديم 
احتياجاته،  وتلبية  للمجتمع  متميزة  مضافة  قيمة 
إسعاد  في  المساهمة  استمرارية  إلى  يؤدي  بما 

المجتمع وتحسين جودة الحياة.

والرعاية  الشرطية  المتابعة  إلدارة  كان  ولقد 
في  بارز  دور  المجتمع  أمن  بقطاع  الالحقة 
تدشين مختبر ابتكاري الستلهام األفكار اإلبداعية 
ثقافة  ودعم  االبتكار  على  المنتسبين  وتشجيع 
السبعين  مختبر  تدشين  مثل  واالبتكار،  اإلبداع 
إكسبو2020، حيث تضمن  خالل فعاليات معرض 
ممارسات،  من  وُمستلهمة  مؤثرة  أفكار  تصميم 
وطرح أفكار لتطوير مشاريع ومبادرات تسهم في 

تعزيز اإلرث المعرفي للمجتمع بشكل عام.
المتطورة  الرؤية  هذه  استمرارية  سبيل  وفي 
مختبر  تجهيز  مناقشة  يتم  المجتمع  أمن  لقطاع 
ترفيهيًا  مكاًنا  يعد  والذي  المجتمعية،  للشرطة 
عرض  أجل  من  جوانب  لعدة  مقسم  تعليميًا 
حيث  المستقبلية،  والمشروعات  األفكار  وتطوير 
المنصة  في  ممثلة  رئيسة  محاور  ثالثة  يتضمن 
التفاعلية ومنصة التكريم، ومقهى االبتكار للتعليم 
لألفكار  مزاد  إلى  إضافة  االبتكار،  ونشر  الذاتي 
بمشاركة اإلدارات المختلفة بما يؤدي إلى تطوير 
العمل  مسيرة  في  مساهمتها  وضمان  األفكار 
الشرطة  مختبر  ويمثل  القريب.  المستقبل  خالل 
المجتمعية أحد مظاهر حرص قطاع أمن المجتمع 
اإلبداع واالبتكار من خالل  على تعزيز وتشجيع 
المرتبطة  كافة  المجاالت  في  الموظفين  إشراك 
القرارات،  واتخاذ  والتحسين  والتطوير  بالتخطيط 
لتحفيز  المناسبة  والوسائل  األدوات  وتوفير 
االبتكار،  أنشطة  جميع  في  للمساهمة  المعنيين 
كما يتم رعاية المبتكرين بإشراكهم بورش العمل 
الداخلية  والفعاليات  األنشطة  في  والمشاركة 
والخارجية المعنية باالبتكار التي تسهم في إسعاد 

المجتمع وتحسين جودة الحياة.
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فاطمة املزروعي

 اأديبة اإماراتية 

على  التكنولوجيا  أن  شخص  أي  ينكر  ال 
مختلف أنواعها أصبحت مرتبطة بحياتنا بشكل 
يومي، خصوصاً األجهزة الصغيرة التي نحملها 
نومنا،  عند  حتى  تفارقنا  تكاد  وال  أيدينا  بين 
الهواتف  وأقصد  منا،  بالقرب  نجعلها  حيث 
الذكية تحديداً. لذا أرى وجوب أن نصحح بعض 
عاداتنا عند استخدامها، فلطالما سمعنا تحذيرات 
وتنبيهات عن أضرار الهواتف الذكية في بحوث 
في  سواء  العلماء  من  لعدد  ودراسات  علمية 
المجال الطبي أو االجتماعي أو التربوي. ونقرأ 

يومياً في المجالت المتخصصة عن أضرارها.
ألن  بكثير،  ذلك  تجاوز  اآلن  األمر  أن  وأجد 
اقتناء الهواتف الذكية بات مشاعاً ومنتشراً من 
دون أي حدود حتى مع األطفال. لذا، فالحديث 
يجب أن يتجاوز هذه النقطة ليصل إلى المحتوى، 
وأقصد المعلومات التي نتلقاها، وهل هي فعالً 
ما نحن بحاجة إليه؟ وهل نستفيد منها بالشكل 

الصحيح واألمثل؟
أعتقد أن اإلجابات ستكون واضحة كما يقال 
هذه  أن  يومياً  نرى  ألننا  الشمس،  كوضوح 
باتت  هائلة  إمكانات  من  تختزله  وما  الهواتف 
لكثير من الناس مجرد وسيلة وأداة استهالكية 
أخرى، بمعنى أن عملية االستخدام محدودة جداً 
كاالتصال  عليها  المتعارف  االستخدامات  وهي 
الهاتفي، وهو من الخدمات الحيوية التي تمتلكها 

فعل معريف جديد.. ت�سحيح 
م�سار احلياة والتكنولوجيا

هو  يحدث  الذي  أن  إال  الذكية،  الهواتف  هذه 
استخدامها  وعدم  اإلمكانات  لهذه  تسطيح 

بالشكل األمثل.
أكثر وضوحاً،  أناقشها  التي  الفكرة  ولتكون 
أهمية  األكثر  والتطبيقات  الملحقات  عن  أتحدث 
في حياتنا، والتي ال تلقى أي اهتمام وعناية من 
سبيل  فعلى  الهواتف.  هذه  مستخدمي  معظم 
لهذه  يكاد ينحصر استخدامهم  المثال، األطفال 
مع  والتواصل  األلعاب  تحميل  على  التطبيقات 
الشباب  عند  قليالً  األمر  ويتطور  األصدقاء، 
فتجدهم يقضون المزيد من الوقت على مواقع 
التواصل االجتماعي، وبالنسبة للكبار قد ال يزيد 
التواصل مثل »الواتس  على استخدام تطبيقات 

آب« لالتصال باألهل واألقارب ونحوهما..
مجال  في  الضخمة  النهضة  هذه  بعد 
التطبيقات والملحقات في الهواتف الذكية، أعتقد 
التحديثات  على  اطالعنا  نوسع  أن  بوجوب 
حياتنا  مع  تتقاطع  والتي  للتطبيقات،  الجديدة 
وتتفق مع ميولنا ورغباتنا في مختلف األعمار، 
أثر  ذات  وتكون  فرقاً  تحدث  قد  فعالً  والتي 
في  وجدت  المثال  سبيل  فعلى  كبير.  إيجابي 
يدعى»سامسونج  تطبيقاً  »سامسونج«  متجر 
الجديدة،  األندرويد  أجهزة  في  ومتوفر  هيلث« 
هذا  من  كبير  بشكل  شخصياً  استفدت  وقد 
المشي  معدل  بحساب  يقوم  فهو  التطبيق، 

تذكيراً  ويرسل  أهداف،  إلى  ويحولها  اليومي 
ويحتوي  الرياضية،  النشاطات  بمزاولة  يومياً 
على العديد من المميزات األخرى مثل: حساب 
نبضات  وسرعة  األوكسجين  وتشبع  اإلجهاد 
يومياً..  المحروقة  الحرارية  والسعرات  القلب 
»شيرييت«  يدعى  اآليفون  في  تطبيق  وهناك 
بين  الحجم  كبيرة  ملفات  نقل  إمكانية  لي  أتاح 
من  أعاني  أن  دون  من  والهاتف  الحاسوب 
من  العديد  وتوجد  االعتيادية.  النقل  مشكلة 
التطبيقات األخرى مثل تطبيقات اإلدارة المالية 
التي تلخص لك مشترياتك وأماكن صرفك للمال 

شهرياً، وتطبيقات القراءة والكتب وغيرها..
هذه مجرد أمثلة لتجربتي البسيطة مع بعض 
أن  حقيقة  تعكس  والتي  المفيدة،  التطبيقات 
الهواتف الذكية ليست مجرد وسيلة استهالكية 
أن نستغلها  أكثر وأعم وأشمل، ويجب  بل هي 
بشكل أفضل ونعلم أبناءنا ومجتمعنا ذلك، وأن 
نحسن استخدامها ونأخذ الخير منها ونترك غير 

المفيد والذي نهدر فيه الكثير من الوقت.
يمكن  معلوماتي  بحر  بمثابة  هي  التطبيقات 
يفيدنا  بما  منه  والخروج  أبعاده  في  الغوص 
جوانب  من  الكثير  على  التغلب  على  ويساعدنا 
العون  لنا  تقدم  وهي  بل  نعيشها،  التي  الحياة 
لنحيا حياة صحية ومثالية وسعيدة.. هذا جميعه 

بين يديك في هاتفك الذكي.

حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

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

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

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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الرائد د.عبدالكرمي حممد البلو�سي

رئي�س ق�سم ال�سوؤون القانونية بال�سرطة

اجلنائية االحتادية يف وزارة الداخلية

جميع  في  وسيرها  الحياة  استمرار  لضمان 
بتوفير  القيام  الدولة  عاتق  على  تقع  المجاالت 
وتحقيق  المجتمع  أفراد  احتياجات  جميع 
مصالحهم التي يسعون إلى إشباعها ويهدفون 
إلى قضائها، من خالل إسناد ذلك إلى السلطات 
المختصة في الدولة للقيام بتلك المهمات وحماية 

هذه المصالح.
يسعى  التي  األساسية  الحاجات  هذه  ومن 
آمن  مجتمع  في  العيش  المجتمع،  أفراد  إليها 
يحفظ حقوقهم ومصالحهم الخاصة، لذلك قامت 
ولتحقيق  الدولة  في  المختصة  السلطات  بعض 
والخاصة  العامة  المصالح  وحماية  النزاهة 
لألفراد والمجتمع بإصدار التشريعات المختلفة 
لتجريم بعض السلوكيات أو األفعال التي تهدد 
هذه المصالح بهدف الحفاظ على أمن المجتمع، 
وأموالهم  الناس  حياة  على  الحفاظ  وأيضاً 
وأعراضهم وممتلكاتهم من خالل تقنين قواعد 
والمساواة،  العدل  بإقامة  كفيلة  مجردة  عامة 
تؤرق  والتي  صورها  بكل  الجريمة  من  والحد 
كافة،  الدولة  أنحاء  في  واألمان  األمن  وتزعزع 
بحيث ال يطغى أحد على أحد وال يتسلط القوي 

على الضعيف وال يعتدي شخص على آخر.
ومما يؤكد ذلك أن هذه التشريعات المختلفة 

للدولة  القانونية  الحماية  وتوفر  لتكفل  جاءت 
والمجتمع بشكل عام، من أجل محاربة الجريمة 
والحد من انتشارها، حيث أصبحت هذه األخيرة 
تسبب أضراراً وآثاراً كبيرة على الفرد والمجتمع 
من ناحية وعلى مصالح الدولة العامة من ناحية 
كافة  الجنائية  التشريعات  أن  نجد  لذا،  أخرى. 
جاءت لتحمي هذه المصالح المختلفة التي تخص 

األفراد والمجتمع والدولة. 

المقصود بالمصلحة المحمية:
قانون  في  المصلحة  لفكرة  الرئيس  المعيار 
العقوبات هو األساس الذي يستند إليه المشرع 
حماية  بهدف  األفعال،  بعض  لتجريم  الجنائي 
في  التي  وهي  للجماعة،  الجوهرية  المصالح 
القواعد  من  التشريعية  العلة  تتحدد  ضوئها 
أن  هي  العامة:  فالقاعدة  التجريمية.  الجنائية 
المصالح  إحدى  بحماية  يتكفل  كل نص عقابي 
الجزئية. وعندما يجرم المشرع فعالً معيناً، فإنه 

يأخذ بعين االعتبار أمرين هما: 
• أن هناك حقاً جديراً بالرعاية.

به،  اللصيقة  اإلنسان  حقوق  بين  الموازنة   •
أسسه  على  الخروج  عدم  في  المجتمع  وحق 

ونظامه العام. 

معيار المصلحة المحمية في النظام الجنائي
تعتبر المصلحة المحمية عنصراً من عناصر 
باختالف  يختلف  الذي  الجنائي  العام  النظام 
كل  في  المحمية  المصلحة  وتحديد  الجرائم، 
الجريمة  لهذه  المشرع  نظرة  يوضح  جريمة 
هذه  على  الكبير  أثرها  من  يستقيها  والتي 
بنص  بالتدخل  المشرع  بقيام  وذلك  المصلحة، 

جزائي يجرم هذا الفعل حماية لهذه المصلحة.
التي  المصالح  باختالف  الجرائم  وتختلف 
عن  الجرائم  يميز  أن  يمكن  ما  وهو  تحميها، 
بعضها كمعيار للتفرقة بينها في نوع المصلحة 

المحمية.
ولتوضيح ما سبق، نشير إلى بعض الجرائم 

كنماذج لمعرفة المصلحة المحمية فيها، وهي: 

السب  جرائم  في  المحمية  المصلحة  أوالً: 
والقذف والتنمر اإللكتروني

يهدف المشرع من تجريم السب والقذف إلى 
في  والمعيار  واعتباره،  اإلنسان  سمعة  حماية 
حماية السمعة هو مقدار ما تعرض له المجني 
بما  فالعبرة  لشخصه،  الناس  احتقار  من  عليه 
نفوس  في  أثر  من  اإلجرامية  الواقعة  تتركه 

الناس تجاه المجني عليه. 

امل�سلحة املحمية يف الت�سريع اجلنائي
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وإذا قارنا ذلك بالمصلحة المحمية في أفعال 
بعض  في  كما  تكرارها  مع  اإللكتروني  التنمر 
التشريعات، نجد أن المصلحة المحمية هنا هي 
بصحة  تؤثر  التي  ونفسيته  اإلنسان  مشاعر 

اإلنسان النفسية.
وعلى الرغم من تشابه بعض أفعال جريمتي 
اإللكتروني،  التنمر  جريمة  مع  والسب  القذف 
حيث يقوم المتنمر بإطالق النعوت واألوصاف 
القبيحة على المجني عليه، إال أنه تبقى المصلحة 
مختلفة  اإللكتروني  التنمر  أفعال  في  المحمية 
فالمشرع  والقذف.  السب  جريمتي  في  عنها 
مصلحة  يحمي  حتى  األفعال  هذه  مثل  يجرم 
في  واعتباره  اإلنسان  سمعة  وهي  معينة، 
اإلنسان  ومشاعر  والسب،  القذف  جريمتي 
ونفسيته في جريمة التنمر اإللكتروني كما في 

بعض التشريعات.

جريمة  في  المحمية  المصلحة  ثانياً: 
التحريض على الفجور والدعارة واالنتحار 

في  التأثير  الفجور  على  بالتحريض  يقصد 
نفس المجني عليه بهدف إقناعه بارتكاب البغاء 
عن طريق ترغيبه فيه، أو تزيين الفكرة في نظره، 
الفعل.  بتحقيق مكاسب من وراء هذا  أو وعده 

التحريض على  والمصلحة المحمية في جريمة 
واآلداب  األخالق  حماية  هي  والفجور  الدعارة 
على  بناًء  النتيجة  تتم  لم  إذا  العامة، خصوصاً 
المحمية  المصلحة  فإن  تمت  وإن  التحريض، 

تكون حماية العرض.
أيضاً  عاقب  اإلماراتي  المشرع  أن  ونجد 
يدل  مما  االنتحار،  على  غيره  حرض  من  كل 
على  المحافظة  بضرورة  المشرع  اهتمام  على 
حياة  وهي  يحميها  أن  يريد  التي  المصلحة 
هذه  بتجريم  يقوم  ال  فالمشرع  لذا،  اإلنسان. 
تحمي  التي  الوسائل  من  باعتبارها  إال  األفعال 

هذه المصالح.

ثالثاً: تحديد المصلحة المحمية من تجريم 
االتجار بالبشر

القتل  بجريمة  الخاصة  القانونية  النصوص 
تحمي مصلحة اإلنسان في الحياة، والنصوص 
تحمي  السرقة  بجريمة  الخاصة  القانونية 

مصلحة اإلنسان في الملك أو الملكية وهكذا...
أراد  التي  المصلحة  عن  السؤال  يطرح  لذلك 
المشرع أن يحميها من تجريمه ألفعال االتجار 

بالبشر؟
التي  المصالح  الكثير من  أن هناك  والجواب 

أفعال  تجريم  خالل  من  حمايتها  المشرع  أراد 
االتجار بالبشر، ونذكر منها على سبيل المثال ال 

الحصر على النحو اآلتي: 
• مصلحة اإلنسان في الحفاظ على حريته.
• مصلحة اإلنسان في الحفاظ على كرامته.

حماية  في  والمجتمع  اإلنسان  مصلحة   •
الصحة.

االقتصاد  حماية  في  المجتمع  مصلحة   •
الوطني. 

• مصلحة المجتمع في حماية األمن العام.
• مصلحة الدولة في سيادتها السياسية.

الجنائية  التشريعات  أن  نرى  الختام،  وفي 
جميع  وتحمي  تحافظ  أن  أرادت  المختلفة 
من  والمجتمع  باألفراد  الخاصة  المصالح 
خالل إصدار نصوص تشريعية تقوم بالحماية 
الجنائية، والتي تجرم بعض األفعال التي تمس 

وتهدد استمرارية بقاء هذه المصالح.
وعقوبة  األفعال  هذه  تجريم  من  بد  ال  لذا 
استقرار  على  المحافظة  تتم  حتى  فاعليها 

المجتمع وأمنه.

التوعية  فرع  مع  بالتعاون  نشر  المقال   •
بإدارة حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية 
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اإبراهيم خ�سر العبادي 

باحث يف اجلودة والتميز 

التي  الركائز  من  التوريد  سلسلة  تعتبر 
التنافسية لقطاع األعمال، مما دعا  القيمة  تعزز 
الكثيرين إلى اتباع استراتيجيات لتحقيق أهدافها 
على  تطرأ  التي  السريعة  التغييرات  ظل  في 
األخطار  من  الحد  لغرض  وذلك  األعمال،  بيئة 

واستغالل الفرص.
باختصار  التوريد  سلسلة  إدارة  وتعرف 
البشرية  الموارد  من  المدخالت  تدفق  »بمدى 
لعمليات  والبيانات  والمعلومات  والتكنولوجية 

اإلنتاج«.
وفكر  أدوات  تطور  كيفية  اليوم  ونشهد 
من  عناصرها  بجميع  العمليات  على  التحسين 
العمل  وإجراءات  والمدخالت،  الموردين  تحديد 
خدمات  أو  سلع  إلى  المدخالت  تحول  التي 
نهائية، والتي يستفيد منها المستهلكون والعمالء 

على اختالف أنواعهم.
التوريد  سلسلة  إلى  الجودة  إدارة  وتنظر 
تشكل  كونها  والخارجي،  الداخلي  بنوعيها 
العمليات  سير  وتحدد  والتداخل،  الترابط 
ضرورة  خالل  من  قدرتها  لتعزيز  للمؤسسة 
المدخالت من  فهم واستيعاب كيفية تدفق تلك 

خارج المؤسسة وتفاعلها داخل المؤسسة، حتى 
وخصائصه،  وشكله  صفاته  المنتج  يستكمل 

والذي يحقق متطلبات العمالء وسوق العمل.
لنا أهمية االعتمادية في تقديم  وهنا، يتضح 
السلع والخدمات، والتي تعتبر جزءاً من سلسلة 

التوريد. 
الحكومية  المؤسسات  من  كثير  وتقوم 
بتبني  الربحية  الحكومية والربحية وغير  وغير 
استمرارية  بإدارة  العالقة  ذات  المواصفات 
األعمال، والتي تكون بمثابة االستراتيجية لضمان 
بما  واستمراريتها،  الحيوية  العمليات  تلك  سير 

يخدم األطراف المعنية.
وبناًء عليها، نرى بأن التكامل مع نظام إدارة 
استمرارية  إدارة  مثل  األخرى  والنظم  الجودة 
سلسلة  إلدارة  األساس  الجزء  يشكل  العمل 
األزمات  ووقت  الروتيني  الوضع  في  التوريد 

والطوارئ. 
مثل  داخليون  موردون  مؤسسة  ولكل 
من  والذين  العمل،  وفرق  التنظيمية  الوحدات 
لتحقق  بينها  ما  في  المدخالت  تتدفق  خاللهم 

المستهدفات النهائية.

خارجيون  موردون  أيضاً  مؤسسة  ولكل 
تعتمد عليهم من خالل التنسيق والتعاقد وغيرها 
إدارة  نظام  عليها  نص  والتي  المتطلبات،  من 
وأهداف  وقدرة  يتوافق مع طبيعة  بما  الجودة، 

المؤسسة. 
من  الممتدة  التوريد  سلسلة  تأملنا  وإذا 
العملية  سير  ثم  ومن  الخارجيين،  الموردين 
في المؤسسة، حتى استالم المنتج النهائي من 
خدمات أو سلع من قبل العمالء والمستهلكين، 
تلك  تدفق  سير  أداء  تحسين  فرص  نستنج 

العمليات وعالقتها بالموردين وتقييمهم.
ومن هنا، تخضع بعض المؤسسات للتدقيق 
الموردين، والذي  أو  العمالء  الخارجي من قبل 
وهي  الثاني،  الطرف  من  بالتدقيق  يعرف 
عبارة عن قيام العميل أو المورد بالتدقيق على 

المؤسسة لضمان الجودة أو بالعكس.
سلسلة  إدارة  واستيعاب  فهم  فوائد  ومن 
التوريد زيادة فرص التحسين من خالل تقليل 
بما  تكلفتها  تقليل  أو  العمليات،  سير  إجراءات 
يتعلق بإدارة المخازن. وهنا، تكمن إدارة القيمة 

المضافة.

�سل�سلة التوريد وحت�سني الأداء 
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وتقنياته  االصطناعي  الذكاء  والتطوير في مجال  البحث  ازداد 
االعتماد  وبدأ  هذا.  يومنا  المنصرم وحتى  القرن  تسعينيات  منذ 
على البرمجيات الرقمية وتطبيقات الذكاء االصطناعي يظهر في كل 
مناحي الحياة، وأصبح رفاهيًة وتحّدياً وتهديداً للبشر في الوقت 

نفسه خصوصاً إذا أدى هذا االعتماد إلى فقدان السيطرة عليه.
تمّكن  التي  الذكيّة  السياسات  من  مجموعة  الكتاب  هذا  يطرح 
الحكومات والمؤسسات الخاصة من مجابهة التهديدات واألضرار 
من  عدداً  ويعرض  االصطناعي.  الذكاء  تقنيات  تسببها  قد  التي 
تضمن  بطريقة  االصطناعي  الذكاء  استغالل  كيفية  على  األمثلة 
الخصوصية والسرية، وتحقق العدالة والسالمة، وُتْحِكم سيطرة 

اإلنسان على اآللة.

نع ال�سيا�سات احلكومية نقطة حتول: �سُ

 يف ع�سر الذكاء ال�سطناعي...

تاأليف: داريل وي�ست، جون األني.

       رابط حتميل اخلال�سة

 

 

 

 

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

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

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

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

  متكني االطلع على الكتب العاملية يف دقائق.

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

  تر�صيخ ثقافة االبتكار املوؤ�ص�صي من خلل القراءة والتعلم.
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تميزت الجريمة المنظمة في العصر الرقمي بتعدد أشكالها، وتداخل أماكن 
وقوعها وتكرارها، حيث أسهم التطور التقني وسرعة االتصال وحركة رؤوس 
األموال والسفر و وفرة البيانات في سرعة انتشارها، األمر الذي يشكل تحدياً 

لألجهزة األمنية خصوصاً في عصر البيانات الضخمة.
عالم  في  مكافحتها  وتدابير  المنظمة  الجريمة  مفهوم  الكتاب  هذا  يتناول 
تحكمه البيانات والتقنية الرقمية. ويعرض االستراتيجيات الرقمية التي تطبقها 
الحكومات واألجهزة األمنية لتحقيق االستفادة القصوى من البيانات الستباق 
الجريمة والتنبؤ بها، مع المحافظة على سرية هذه البيانات ومن دون المساس 

المواطنين  ثقة  زعزعة  أو  األفراد  بحرية 
باألجهزة األمنية.

ا�ستخدام البيانات املفتوحة لك�سف اجلرمية 

املنظمة ودوافع جرائم امل�ستقبل.

تاأليف:  هرنيك ليجيند لر�سن، خو�سيه ماريا بالنكو.

تاأليف: بي دبليو �سينجر، اإمير�سون تي بروكينغ .

رابط حتميل اخلال�سة

رابط حتميل اخلال�سة

 

التواصل  شبكات  ظهور  منذ  جديداً  ُبعداً  الحروب  أخذت 
االجتماعي، والتي تحولت من وسيلة لالتصال والتفاعل اإلنساني 
واالقتصادي والثقافي إلى شكل جديد من الحروب ذات الطبيعة 
والصور  بالنصوص  والدبابات  الطائرات  واستبدلت  المختلفة. 
والفيديوهات واالعجابات والتغريدات، وهي حروب يصعب معرفة 
الدائرة  الناعمة  الحرب  مالمح  أبرز  هذا  يْعرض  فيها.  المنتصر 
لفهم كيفية قيام  على شبكات التواصل االجتماعي. ويضع إطاراً 
وسائل التواصل االجتماعي بتشكيل السياسة العالمية والصراعات 
المعاصرة، ومن ثم فحص وفهم دورها كمنصات لجمع المعلومات 
واالستهداف وإدارة المعارك اإللكترونية، مما يحتم على الحكومات 
ذكية  بطريقة  الوسائل  هذه  مواجهة  الصلة  ذات  والمؤسسات 

وباستراتيجيات رقمية مبتكرة.

احلروب الفرتا�سية: حتويل و�سائل التوا�سل 

الجتماعي اإىل �ساحة حرب.
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محاضر في وزارة الداخلية
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الذكاء ال�سطناعي 

أصبح الذكاء االصطناعي مصطلحاً متداوالً، ودخل 
في كثير من المجاالت سواء التقنية أو غير التقنية.

على  ويقوم  الحاسوب،  علوم  فروع  أحد  وهو 
العقل  لمحاكاة  وتطبيقات  آالت  وإعداد  تصميم 
واتخاذ  واالستنتاج  التعلم  على  وقدرته  البشري 
لتسهيل  وذلك  والنطق،  المشكالت  وحل  القرارات 

حياة البشر بكفاءة وجودة عالية.
اآللة  تعلم  الذكاء االصطناعي:  ومن بعض فروع 
علم   – الطبيعية  اللغة  معالجة   – الخبيرة  النظم   –

الروبوتات – الحوسبة المعرفية.
أو  المنتج  في  تتوافر  أن  يجب  خاصية  وأهم 

التطبيق الذي نصممه هي خاصية تعلم اآللة
 learning Machine أي أن اآللة تتعلم وتطور من 
األمر  أول  في  الشطرنج،  لعبة  عليها  ومثال  نفسها، 
على  تعرفت  ثم  الالعبين،  أخطاء  من  تتعلم  كانت 
العالم  بطل  على  وتغلبت  الحركات،  وجميع  األنماط 
بحركات  أتت  ألنها  كاسباروف  غاري  للشطرنج 

جديدة. 
واللغات األكثر شهرة في الذكاء االصطناعي هي: 

.++Python,Java,C
الذكاء  مع  ونتفاعل  نتعامل  اليومية،  حياتنا  وفي 
االصطناعي، مثل استخدام الطائرة في السفر، وهي 
قائمة على الذكاء االصطناعي من خالل ذاتية القيادة 
تحليل  وتطبيق "سناب شات " من خالل  والتنبؤ. 
والمساعد  قبعة،  أو  نظارة  تركيب  ثم  الوجه  صورة 
الشخصي من شركة أبل سيري Siri، ومساعد جوجل 
Google Assistant، وروبوتات الدردشة CahtBot وهو 
البشرية، فعلى  برنامج حاسوبي مصمم للمحادثات 
الدوائر  المثال تستفسر عن خدمة في إحدى  سبيل 
الحكومية عن طريق الدردشة على تطبيق الواتساب 
الخاص بالدائرة ويرد عليك روبوت الدردشة، ويرد 

على استفسارك من دون تدخل بشري.
المهمة، وهو  المصطلحات  أحد  إلى  التنبيه  وأريد 
البيانات الضخمة، والذي ينبثق من  أو  البيانات  علم 
الذكاء االصطناعي، وهو تحويل بيانات مهملة وغير 

مفيدة إلى معلومات مفيدة. 

أكثر  بدمج  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  وتقوم 
اآللة،  وتعلم  وتحليلها  الضخمة  كالبيانات  تقنية  من 
ومثال على ذلك إذا بحثت في محرك البحث عن أسماء 
فنادق بعدها بدقائق ستصلك رسائل مستمرة تخبرك 
بوجود عروض، وهنا تم تحليل بياناتك في محركات 

البحث لمعرفة اهتماماتك.
مواقع  في  الموجودة  البيانات  كمية  وتخيل   
التواصل االجتماعي، مثالً في" تويتر" توجد بيانات 
هذه  وكل  األشخاص.  تغريدات  خالل  من  كبيرة 
تم تحليلها بواسطة متخصص في علم  إذا  البيانات 
البيانات، فسيحصل على كم هائل من المعلومات عن 

المستخدمين، وسيستطيع بيعها إلى الشركات.
وتقوم شركة نتفليكس   Netflixبتحليل مشاهداتك 
وأفالمك المفضلة، وترشح لك أفالماً تناسب اهتمامك 
اليوتيوب  فيديوهات  اقتراحات  وهناك  وميولك. 
والتي  اإلنترنت،  شبكة  على  تظهر  التي  واإلعالنات 
تختلف من شخص إلى آخر بحسب ميوله واهتماماته، 
والخوارزميات،  االصطناعي  الذكاء  على  قائمة  وهي 
وتجميع البيانات وتحليلها، وبناًء عليه تقوم باالقتراح 

عليك.
ومما تقدم نالحظ أن تطبيقات الذكاء االصطناعي 
الصحة  المجاالت، ومنها  الكثير من  تغطية  بإمكانها 

والتسويق والخدمات العسكرية والتعليم...
وأشير إلى وجود تقنية جديدة تعتمد على الذكاء 

االصطناعي، وهي تقنية التزييف العميق
بمقاطع  التالعب  على  تقوم  والتي   ،Deep fake  
سبيل  وعلى  الحاسوب،  برامج  باستخدام  الفيديو 
المثال فيديو لشخص يتكلم ولكن الكالم تم تركيبه 
مع مراعاة حركة الفم ومالمح الوجه. ومن مساوئ 
هذه التقنية أنه تم عمل فيديوهات لرؤساء دول، وتم 

تزييف تصريحات على ألسنتهم.
 لذلك، علينا التأكد من مقاطع الفيديوهات وأخذها 
توجد  وأيضاً  نشرها.  قبل  الموثوق  المصدر  من 
هذا  خالل  ومن  للصوت،  العميق  للتزييف  برامج 
أي  تعطيه  وبعدها  إدخال صوتك  تستطيع  البرنامج 

نص فيقرؤه.
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فعاليات ريا�سية �سرطية 

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

المري  خليفة  الله  عبد  الفريق  معالي  أشاد 
قائد عام شرطة دبي بجهود منتخب شرطة دبي 
العام،  الرياضي  التفوق  درع  على  الذي حصل 
وذلك بعد تحقيقه 142نقطة في جميع البطوالت 
التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة 

الداخلية لموسم 2021 - 2022.
المري  الفريق  معالي  تسلم  خالل  ذلك  جاء 
درع التفوق الرياضي العام من منتخب شرطة 
رفيع  أحمد محمد  اللواء  دبي، بحضور سعادة 
مساعد القائد العام لشؤون اإلدارة، والعميد علي 
العامة إلسعاد  اإلدارة  المنصوري مدير  خلفان 
المجتمع بالوكالة، والمقدم عبد الباسط علي عبد 
الرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية، والمقدم 
شرطة  منتخب  مدير  الجالف  سلطان  الله  عبد 

دبي للرماية. 
وأكد معالي الفريق المري أن الحصول على 
اإلنجازات  إلى  يضاف  الرياضي  التفوق  درع 
جميع  جهود  ويعكس  دبي،  لشرطة  الرياضية 
وحرصهم  البطولة،  في  والمشاركين  القائمين 
التدريبية  والبرامج  الخطط  وضع  على 
في  كبير  بشكل  أسهم  ما  للمنتخب،  المناسبة 
والمحافظة  الدرع،  على  دبي  شرطة  حصول 
بطوالت  من  السابقة  الرياضية  الُمنجزات  على 

متنوعة. 
ورأى سعادة اللواء رفيع أن حصول شرطة 
دبي على درع التفوق الرياضي العام، هو ثمرة 
لدعم معالي الفريق المري الذي أسهم في رفع 

وتحفيزهم  الرياضية،  للفرق  المعنوية  الروح 
في  واألرقام  النجاحات  من  مزيد  تحقيق  على 

البطوالت المحلية.
الفريق  المنصوري دعم معالي  العميد  وثمن 
مما  دبي،  شرطة  في  الرياضية  للفرق  المري 

أسهم في إحرازها العديد من البطوالت.
وأوضح أن هذه الفرق شاركت في 92 بطولة 
و69  مستفيداً،   126 بـ  شرطيَّة  بطولة   11 منها 
بطولة  و12  مستفيداً،   503 ب  مجتمعيَّة  بطولة 
إنجازاً،   172 حققت  كما  مستفيداً،   47 بـ  دوليَّة 
و68  فضيَّة  و52  ذهبيَّة  ميدالية   83 ونالت 
في  شارك  دبي  شرطة  فريق  وأن  برونزيَّة. 
بطولة األلعاب األمنيَّة العالميَّة في هولندا خالل 
العام الجاري، وحقق 9 ميداليات ذهبيَّة، وواحدة 

فضيَّة، و3 برونزيَّة. 
من جهة ثانية، حصد فريق القيادة العامة 
ميداليات   6 للجوجيتسو  أبوظبي  لشرطة 
مستوى  على  وبرونزية  وفضية  ذهبية 
المحترفين والهواة واألساتذة في منافسات 
والتي  الجوجيتسو،  لمحترفي  آسيا  بطولة 
زايد  بمدينة  آرينا  مبادلة  صالة  في  أقيمت 

الرياضية في أبوظبي. 
علي  آل  عبدالله  عصام  العميد  وأوضح 
في  الشرطية  الرياضية  التربية  مركز  مدير 
نظمها  التي  البطولة  هذه  أن  أبوظبي  شرطة 
أبوظبي  ورابطة  للجوجيتسو،  اإلمارات  اتحاد 
لمحترفي الجوجيتسو تعد أول مشاركة دولية 

لفريق شرطة أبوظبي بالتنافس مع أبطال آسيا 
للجوجيتسو، وأن الفريق أظهر مستوى متميزاً 
مشاركته  في  واالحترافية  العالية  اللياقة  من 
محترفي  من  رياضيين  مع  بالمنافسات 

الجوجيتسو. 
البطولة استقطبت مشاركة عدد  أن  وأضاف 
من المصنفين األوائل عالمياً خصوصاً من حملة 
من  الالعبين  ومئات  والبني،  األسود  الحزامين 
مختلف األندية واألكاديميات في فئات: الناشئين 
من  واألساتذة  والمحترفين  والهواة  والشباب 

داخل الدولة وخارجها. 
فرصة  باعتبارها  البطولة  أهمية  إلى  وأشار 
المشاركين من  مهمة لتعزيز تصنيف الالعبين 
شرطة أبوظبي، ورفع جاهزيتهم للمشاركة في 
غراند  جوالت  مثل  المقبلة،  العالمية  البطوالت 
لمحترفي  العالمية  أبوظبي  وبطولة  سالم، 

الجوجيتسو. 
رؤية  بتحقيق  أبوظبي  شرطة  اهتمام  وأكد 
ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز موقع أبوظبي 
موطناً للجوجيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة أبطال 
المستمر  التطّور  في  الراغبين  الرياضة  هذه 

وإثراء رصيدهم من اإلنجازات المتميزة.
تعزيز  في  مؤثراً  دوراً  للبطولة  أن  يذكر 
تصنيف الالعبين المعتمد، وتأهيلهم لنيل جائزة 
حيث  الجوجيتسو،  لمحترفي  العالمية  أبوظبي 
للفائزين  تصنيفية  نقطة   1400 البطولة  تمنح 

بالمراكز األولى

 العميد عصام آل عليالفريق المري خالل تسلم الدرع 
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لطالما قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به في السالم والتسامح والتعايش، 
فوجود أكثر من 200 جنسية على أرضها المعطاء دليل واضح على مقدار السالم والتسامح على 
وسالماً  وتراحماً  وتواداً  محبة  الله،  رحمه  زايد،  الشيخ  غرسها  التي  المستديرة  من  الرقعة  هذه 
ومضى على نهجه القادة المؤسسون، فنشأت دولة اإلمارات وترعرعت واكتسحت العالم بإنجازات 
مشرفة ورائدة على رأسها اسمها الالمع في سجل الدول الرائدة في تكريس السلم والتسامح على 

المستويين المحلي والدولي.
فالسلم في اإلمارات ثقافة موغلة في القدم مستوحاة من ذاكرة جماعية بنيت لبناتها األولى على حب 
اآلخر واحترام االختالف واعتبار التنوع عامل إثراء ال إقصاء، واالنفتاح اإليجابي على اآلخر والسعي 
لجعل التسامح والسلم صرحي نجاح متكامل للجميع، يأوي إليه الجميع ويتسع للكل ويسمح للجميع 

بالعطاء واالرتقاء والنماء.
ولعل خير ما قيل في السلم والتسامح في اإلمارات ما جاء على لسان صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: "ال يمكن أن نسمح 
بالكراهية في دولتنا، وال يمكن أن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز بين أي شخص يقيم عليها، أو يكون 
مواطناً فيها"، فالسلم والتسامح أسلوب حياة وخبز يومي كرسهما قادة اإلمارات ليكونا ثقافة اجتماعية 
سارية المفعول في كل مكان وزمان ومظلة تحمي الجميع على أرضها من أي أذى منبعه الكراهية والحقد 

والعنف.
لقد نحتت اإلمارات نموذج السلم الخاص بها في حقل السالم المحلي والدولي من خالل جملة من القوانين 
والمبادرات التي رسخت حضورها كواجهة عالمية للتسامح. فضالً عن نتاجات مبدعيها ومفكريها األدبية والفنية 
على تنوعها، حيث أسهمت في تبلور رؤية حضارية مستنيرة تتجاوز حسية المادة، إلعالء قيم المحبة والخير 
القائمة على  المواءمة بين األصالة والمعاصرة، وتؤكد مبادئها  السامية في  والجمال وتعكس رسالة اإلمارات 
التسامح والتعايش، حيث إنها تعد واحة تجمع الناس من كل المشارب، ونقطة تلتقي عندها الحضارات والثقافات.

ثقافة ال�صلم

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com
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لكـم نقـدم 

ــق الطبيعـة الرفاهيـة برونـ

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

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

مطاعم 
وترفيه

بتوقيــع العالمة التجارية
جريسوغونو دي 

بح  مسا
خاصة

بح  مسا
طئية شا

استوائية جزيرة 
السطح على 

DAMACPROPERTIES.COM+971 4 520 5111

*تطبق الشروط واألحكام.
تصريح )RERA( رقم: 1251959528
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