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بتوجيهات ومتابعة من �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء وزير  �لد�خلية، تو��صل وز�رة �لد�خلية خطو�تها �لتطويرية 

على �ل�صعد �لب�صرية و�لتقنية و�خلدمية و�مليد�نية.

ويف هذ� �ملجال، يويل �صموه دعمًا كبريً� و�هتمامًا خا�صًا ومتابعة حثيثة ملجل�س 

�لتو�صيات  من  �لكثري  برفع  يقوم  �لذي  �لد�خلية   وز�رة  يف  �ملوؤ�ص�صي  �لتطوير 

و�القرت�حات و�مل�صاريع �خلا�صة من �مل�صتويات �ملختلفة �إىل �مل�صتويات �لعليا يف 

عد. وز�رة �لد�خلية ال�صتكمال �خلطو�ت �لتطويرية على خمتلف �ل�صُ

و�ملعايري  و�ل�صيا�صات  �ال�صرت�تيجية  �خلطط  مبر�جعة  �ملجل�س  يقوم  كما 

و�أنظمة �لعمل يف »�لد�خلية« و�إبد�ء �لر�أي فيها متهيدً� العتمادها من �جلهات 

�ملخت�صة، ومعاجلة �لتحديات �ال�صرت�تيجية وتقدمي �القرت�حات �لتطويرية 

تنمية  مركز  من  �ل�صادرة  �لتو�صيات  يف  و�لنظر  تنفيذها،  ومتابعة  �لوز�رة  يف 

�لقادة يف »�لد�خلية« مبا يخ�س تطبيق �آلية تويل �ملنا�صب �لقيادية، و�عتماد 

تعريف �الأطر و�ل�صيا�صات �لعامة للتطوير �لتنظيمي يف �لوز�رة، و�الطالع على 

نتائج عمليات �ملر�جعة �لدورية للهياكل �لتنظيمية وكفاءة تطبيقها وفعاليتها 

و�تخاذ �لقر�ر�ت �لالزمة ب�صاأنها، وتوفري بيئة حمفزة ومبتكرة ملنت�صبي وز�رة 

�لد�خلية من �صباط و�صف �صباط و�أفر�د ومدنيني من خالل �عتماد �صيا�صات 

و�آليات �لعمل، ومتابعة �ملوؤ�صر�ت يف نتائج �إ�صعاد �لعاملني و�ملتعاملني من خالل 

��صتطالعات �لر�أي و�ال�صتبيانات �لتي تقي�س م�صتوى �لر�صا �لوظيفي على م�صتوى 

و�لتطويرية  �البتكارية  �قرت�حاتهم  لرفع  لهم  �لفر�س  و�إتاحة  »�لد�خلية«، 

و�الإبد�عية من خالل من�صة وز�رة �لد�خلية لالبتكار و من�صة �ملجل�س ومتابعة 

تنفيذ �ملتميز منها بالتعاون مع �جلهات �ملخت�صة �صو�ء د�خل �لوز�رة �أو خارجها.

روؤية  حتقيق  يف  �لد�خلية  ب��وز�رة  �ملوؤ�ص�صي  �لتطوير  جمل�س  ي�صهم  وهكذ� 

للجمهور  و�ل�صعادة  و�لر�صا  و�ل�صالمة  و�الأم��ان  �الأم��ن  لتوفري  �ل��وز�رة  ور�صالة 

�لد�خلي من منت�صبي �لوز�رة، وللجمهور �خلارجي من مو�طنني ومقيمني و�صياح 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

تط�ير م�ؤ�س�سي
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
املؤسسي  التطوير  مجلس  العدد 
به  يسهم  وما  الداخلية،  وزارة  في 
على  التطويرية  اخلطوات  تنفيذ  في 
مختلف الصعد لتحقيق رؤية ورسالة 

الوزارة.
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�أ�صاد �صعادة �للو�ء �لركن خليفة حارب �خلييلي رئي�س جمل�س �لتطوير �ملوؤ�ص�صي يف وز�رة �لد�خلية بالدعم �لكبري و�الهتمام 

�خلا�س و�ملتابعة �حلثيثة من �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية ملجل�س 

�لتطوير �ملوؤ�ص�صي، وذلك للدور �ملهم �لذي ي�صطلع به هذ� �ملجل�س يف رفع و�حالة وت�صعيد �لكثري من �لتو�صيات و�ملقرتحات 

و�مل�صاريع �خلا�صة من �مل�صتويات �ملختلفة �إىل �مل�صتويات �لعليا يف وز�رة �لد�خلية. 

�لتطوير  جمل�س  تاأ�صي�س  عن  فيه  حتدث  �ل�صرطة«،  »جمتمع  مع  �خلييلي  �لركن  �للو�ء  ل�صعادة  خا�س  حو�ر  يف  ذلك  جاء 

�أن �ملجل�س  �ملوؤ�ص�صي ومهماته و�خت�صا�صاته و�إجناز�ته و�أهد�فه وتن�صيقه مع �الإد�ر�ت �ل�صرطية �ملعنية، موؤكدً� �صعادته 

يوفر بيئة حمفزة ملنت�صبي وز�رة �لد�خلية.

حوار: خالد الظنحاين

أوضح سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي 
وزارة  في  المؤسسي  التطوير  مجلس  رئيس 
الداخلية أن المجلس مر بمراحل ومسميات عدة من 
تاريخ تشكيله عام 2008 إلى أن تم االستقرار على 
هذا المسمى، فمن خالل االطالع على الممارسات 
واللجان  المجالس  وادارة  متابعة  في  العالمية 
في  التطور  ومواكبة  المؤسسي  المستوى  على 
قرارات  من  اتخاذه  تم  ما  بين  ما  والربط  العمل 
مستوى  على  وتنفيذها  حكومية  وتوجيهات 

              اأ�ساد بالدعم الكبري لـ »�سيف بن زايد«

            اخلييلي: جمل�س التط�ير امل�ؤ�س�سي

           ي�فر بيئة حمفزة ملنت�سبي »الداخلية«

ت
عا

اب
مت

ر
�ا

ح

فكرة  نشأت  المختلفة،  الحكومية  المؤسسات 
تشكيل مجلس يقوم بتنفيذ ومتابعة تلك القرارات 
تحت  الداخلية  وزارة  مستوى  على  والتوجيهات 
الداخلية«  وزارة  في  التنفيذي  »المجلس  مسمى 
ليقوم بدور مهم في رفع واحالة وتصعيد الكثير 
الخاصة  والمشاريع  والمقترحات  التوصيات  من 
في  المختلفة  المستويات  من  الداخلية  بوزارة 
مع  أنه  وأضاف  العليا.  المستويات  إلى  الوزارة 
التطور المتسارع لدولتنا ومواكبة لتوجه حكومتنا 

لمرونتها وعناصرها الشابة ذات الكفاءة واإلبداع، 
الداخلية«  وزارة  في  التنفيذي  »المجلس  ارتأى 
تطوير مسماه ليواكب االختصاصات الممنوحة له، 
وليعبر المسمى الجديد عن الدور التطويري الذي 
بـ»مجلس  االتفاق على تسميته  تم  لذلك  به،  يقوم 
وتكون  الداخلية«،  وزارة  في  المؤسسي  التطوير 
رؤيته ورسالته متوافقة مع رؤية ورسالة وزارة 
الداخلية، ويعمل لإلسهام في تحقيق رؤية ورسالة 

الوزارة.
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داعم أول 
وأكد سعادة اللواء الركن الخييلي أن الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية هو الداعم األول والرئيس لنا 
التطوير  الداخلية ككل، ويحظى مجلس  في وزارة 
ومتابعة  خاص  واهتمام  كبير  بدعم  المؤسسي 
حثيثة من سموه، ويتمثل بمنحنا الصالحيات في 
تداول ومناقشة موضوعات عدة تسهم في تطوير 
منظومة العمل في وزارة الداخلية، واتخاذ القرارات 

المهمة لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة.

مهمات واختصاصات 
التطوير  مجلس  واختصاصات  مهمات  وعن 
المؤسسي، أجاب سعادة اللواء الركن الخييلي أن 
المجلس يتولى ممارسة مهمات واختصاصات عدة، 
ومنها: مراجعة الخطط االستراتيجية والسياسات 
والمعايير وأنظمة العمل في وزارة الداخلية وإبداء 
المختصة،  الجهات  من  العتمادها  تمهيداً  الرأي 
ومعالجة التحديات االستراتيجية وتقديم االقتراحات 
التطويرية في الوزارة ومتابعة تنفيذها، والنظر في 
في  القادة  تنمية  مركز  من  الصادرة  التوصيات 
المناصب  تولي  آلية  تطبيق  بما يخص  »الداخلية« 
القيادية، واعتماد تعريف األطر والسياسات العامة 
على  واالطالع  »الداخلية«،  في  التنظيمي  للتطوير 
نتائج عمليات المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية 
وكفاءة تطبيقها وفعاليتها واتخاذ القرارات الالزمة 

بشأنها.
بيئة  توفير  على  يعمل  المجلس  أن  وأضاف: 
من  الداخلية  وزارة  لمنتسبي  ومبتكرة  محفزة 
ومتابعة  العمل،  وآليات  سياسات  اعتماد  خالل 
العاملين والمتعاملين  نتائج إسعاد  المؤشرات في 
التي  واالستبيانات  الرأي  استطالعات  خالل  من 
مستوى  على  الوظيفي  الرضا  مستوى  تقيس 
الداخلية، وإتاحة الفرص لهم لرفع وتقديم  وزارة 
من  واإلبداعية  والتطويرية  االبتكارية  اقتراحاتهم 
خالل منصة وزارة الداخلية لالبتكار، واستعراض 
ما رفع من أفكار على منصة في مجلس التطوير 
المؤسسي ومتابعة تنفيذ المتميز من هذه األفكار 
مع اإلدارات المعنية والجهات المختصة سواء داخل 
الوزارة أو خارجها، وكل تلك المبادرات أسهمت في 
توفير بيئة محفزة لمنتسبي وزارة الداخلية لتقديم 
أفضل األفكار االبتكارية والمشاريع الريادية التي 

تسهم في تطوير العمل المؤسسي.

إنجازات وأهداف
منذ  المجلس  التي حققها  اإلنجازات  أبرز  وعن 
أنه  الخييلي  الركن  اللواء  سعادة  شرح  انطالقته، 
الرشيدة  قيادتنا  تطلعات  للجميع  معلوم  هو  كما 
اإلمارات  دولة  تكون  أن  هو  الحكومي  والتوجه 
في  الريادة  وصاحبة  سباقة  المتحدة  العربية 
التوجه  ارتأينا مواكبة هذا  المجاالت، وعليه  شتى 
الداخلية  وزارة  في  منظومتنا  مواءمة  خالل  من 
الوزراء  مع ما تم اعتماده واستحداثه من مجلس 

السعادة  يخص  بما  األخيرة  السنوات  في  الموقر 
والشباب والتسامح والتوازن بين الجنسين والذكاء 
االصطناعي، وكان لمجلس التطوير المؤسسي في 
وزارة الداخلية دور في تلقي هذه األفكار وبلورتها 
شكل  حيث  »الداخلية«،  في  وتطبيقها  وإخراجها 
مكتب تنفيذي للسعادة مهمته التنسيق مع وزارة 
العاملين  بإسعاد  صلة  له  ما  كل  وتبني  السعادة 
مجلس  أنشئ  كما  سواء،  حد  على  والمتعاملين 
في  يسهم  االصطناعي  والذكاء  الذكية  للخدمات 
التطور في  يتواءم مع  بما  الشرطي  العمل  تطوير 
مجال الذكاء االصطناعي، وكذلك استحدث مجلس 
بين  الوصل  حلقة  ليكون  الداخلية  وزارة  شباب 
شبابنا في وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والشباب 

وللوقوف على أفكار وتطلعات ورغبات شبابنا.
التطوير  مجلس  إنجازات  من  أنه  وأضاف: 
المؤسسي اقرار واعتماد سياسات عدة سواء أكان 
في المجال األمني أم اإلداري، فللمجلس دور رئيس 
في تطوير منظومة هيكل وزارة الداخلية سواء من 
بعض  إلغاء  أو  تنظيمية  وحدات  استحداث  حيث 
الوحدات أو حتى تغيير بعض المسميات للوحدات 
المتغيرات في  العمل ويواكب  ما يخدم  التنظيمية، 
التوجهات الحكومية. وتابع أن دور المجلس يبرز 
القيادية وفق  المناصب  في مقابلة الضباط لتولي 
تذكر  وتحديات  صعوبات  توجد  وال  ريادية،  آلية 
واجهت المجلس خالل الفترة الماضية، وإن حدث 
وواجه المجلس بعض التحديات نأخذها على أنها 
وتطويرها  معالجتها  على  نعمل  تحسين  فرص 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المجلس  في  تحقيقها  المرجو  األهداف  وعن 
المقبلة، أوضح سعادته نحن نعمل  المرحة  خالل 
حالياً من خالل اجتماعاتنا الدورية على استشراف 
المقبلة  المرحلة  في  الشرطي  للعمل  المستقبل 
خصوصاً وأن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
اعتمد  قد  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
مسمى »عام االستعداد للخمسين« لهذا العام 2020، 
العمل على وضع سياسة استراتيجية  وال بد من 
ومستهدفات تضمن جاهزيتنا في وزارة الداخلية.

تنسيق 
وعن التنسيق بين المجلس واإلدارات الشرطية 
المعنية، أشار سعادة اللواء الركن الخييلي إلى أن 
المستمرة  اللقاءات  خالل  من  يأتي  التنسيق  هذا 
واالجتماعات الدورية مع المديرين العامين ومديري 
اإلدارات للوحدات التنظيمية المختلفة لضمان مدى 
المامهم بأهداف التطوير المؤسسي والوقوف على 
التي قد تواجههم في عملهم كل حسب  التحديات 
من  وأيضاً  المناسبة،  الحلول  اختصاصه وإليجاد 
خالل متابعة المؤشرات والمشاريع االستراتيجية 
تعديالت  تنفيذ  ومتابعة  الرقمي  التحول  وعمليات 
أعمال  ومتابعة  واالطالع  التنظيمية،  الهياكل 
قد  التي  والتحديات  واللجان  المجالس  وإنجازات 
وزارة  لمنتسبي  بكلمة  وتوجه سعادته  تواجههم. 
الداخلية لإلسهام في التطوير المؤسسي، قال فيها: 
أساساً  قائم  الداخلية  لوزارة  المؤسسي  »التطوير 
الوزارة،  منتسبي  الشباب  وفكر  وإبداع  همة  على 
الشيخ  سمو  الفريق  من  ومتابعة  ودعم  وبتوجيه 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
التطوير  واليوم  الشباب(،  )شيخ  الداخلية  وزير 
من  متينة  قاعدة  على  مبني  للوزارة  المؤسسي 
والذكاء  الرقمية  والتكنولوجيا  واالبتكار  المعرفة 
االصطناعي، وهو نتاج جهود مضنية وعمل دؤوب 
مؤسسية  وممارسات  دراسية  وبعثات  وأبحاث 
ومقارنات معيارية، وهو عمل مدعم بممكنات تحقق 
مثل:  الداخلية  بوزارة  المناطة  والغايات  األهداف 
الحوكمة – السياسات – القوانين – قواعد البيانات 
المعدات   – المتطورة  اإللكترونية  الخدمات   –
واآلليات  األسلحة   – الحديثة  األمنية  واألجهزة 
 – التدريبية  والمشبهات  الميادين   – والمختبرات 
والتدريبية،  التعليمية  والمراكز  والمعاهد  الكليات 
هذه  وتفعيل  وتشغيل  وتنظيم  إدارة  تتم  حيث 
المنظومة األمنية المتكاملة من قبل عناصر بشرية 
والتأهيل  والتدريب  التعليم  مكتملة   %100 مواطنة 

والكفاءة التخصصية واألمنية.
وأضاف سعادته: أن العمل في وزارة الداخلية 
الفريق  بروح  يتحلى  أي  عمل  فريق  روح  تسوده 
التكاملي، ولسان حاله يقول االستدامة بالمحافظة 
أمنية  مكتسبات  من  الوزارة  إليه  وصلت  ما  على 
قيادتها  جهود  بفضل  وتميز  وجودة  وتنافسية 
والوحدات  الشرطية  والقيادات  العمل  وفريق 

التنظيمية للوزارة.

�لتطوير �ملوؤ�ص�صي 

مبني على �ملعرفة 

و�البتكار 

و�لتكنولوجيا �لرقمية 

و�لذكاء �ال�صطناعي
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بتوجيهات ومتابعة �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، تو��صل وز�رة 

�لد�خلية بنجاح حملة �لتوعية �ملرورية �ملوحدة �لر�بعة لعام 2020 حتت �صعار: »�ل�صالمة �ملرورية   لطلبة �ملد�ر�س«.

و�أ�صادت فعاليات �صرطية وتربوية و�جتماعية عرب »جمتمع �ل�صرطة« بتوجيهات ومتابعة �صموه لهذه �حلملة �لتي ت�صهم 

يف تاأمني �ل�صالمة للطلبة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة خالل تنقلهم من منازلهم، و�إىل �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�صة 

�لتي يتابعون فيها حت�صيلهم �لعلمي. 

حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي 

الشيخ سيف  الفريق سمو  ومتابعة  بتوجيهات 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
بمجلس  ممثلة  الداخلية  وزارة  تستمر  الداخلية، 
المرورية  التوعية  حملة  بتنفيذ  االتحادي  المرور 
الموحدة الرابعة لعام 2020 تحت شعار: »السالمة 
المرورية لطلبة المدارس«، والتي انطلقت عبر تقنية 
التواصل  وسائل  وعلى  ُبعد  عن  المرئي  االتصال 
الدراسي  العام  بداية  مع  بالتزامن  االجتماعي، 
أشهر،  ثالثة  مدة  وتستمر   ،2021  - الجديد2020 
ولتحسين  المرور،  قطاع  مبادرات  ضمن  وذلك 

السالمة على الطرق.

أمن الطرق
المستشار  المهندس  اللواء  سعادة  وأوضح 
محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور االتحادي 

لشؤون  العام  القائد  ومساعد  الداخلية  وزارة  في 
العمليات في شرطة دبي أن حملة التوعية المرورية 
الموحدة الرابعة لعام 2020 تحت شعار: »السالمة 
المرورية« لطلبة المدارس أتت انطالقاً من توجيهات 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
والقيادة  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السالمة المرورية 
المراحل  مختلف  من  المدارس  وطلبة  للجميع 
الدراسية خصوصاً األطفال منهم، وذلك لتوعيتهم 
باألخطار المترتبة على الحوادث المرورية، وأهمية 
على  حفاظاً  والمرور  السير  بقواعد  االلتزام 
االستراتيجية  الخطة  ضمن  أتت  وأنها  سالمتهم، 
ومبادرات قطاع المرور في وزارة الداخلية لضبط 
المرورية، والحد من  للسالمة  الطرق، تعزيزاً  أمن 

الحوادث المرورية وحاالت الدهس.

وأضاف: أن هذه الحملة تنفذ بالتعاون والتنسيق 
مع مديريات وإدارات المرور والدوريات في دولة 
الوزارات  من  والعديد  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المرورية  بالسالمة  المعنية  األخرى  والجهات 
هذه  تدعم  والتي  والخاص،  العام  القطاعين  في 
المبادرات إليجاد أجواء وبيئة آمنتين وطرق خالية 
التوعية  من  المزيد  إلى  الحاجة  مع  الحوادث،  من 
واإلرشاد لتعزيز السالمة المرورية لدى كل الطلبة 

وسائقي الحافالت ومركبات نقل الطلبة.
وقوع  إلى  تشير  اإلحصائيات  أن  إلى  وأشار 
العديد من الحوادث لطلبة المدارس خصوصاً في 
أماكن انتظار الحافالت المدرسية وأمام المدارس، 
بمفردهم،  الطريق  يعبرون  األطفال  لترك  نظراً 
التزامهم  وعدم  الحافالت  سائقي  بعض  وتهور 

بقواعد السير والمرور.

           اأ�سادت بت�جيهات ومتابعة �سيف بن زايد 

        فعاليات ت�ؤكد اأهمية حملة »الداخلية« للت�عية املرورية 

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت
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عتيقة الدباني أمينة الشميليد. مالك بن شيخان   اللواء سيف الزفين 

شرائحهم  بمختلف  المدارس  طلبة  أن  وأكد 
العمرية ومراحلهم الدراسية يعتبرون عنصراً من 
والتي  اإلمارات  البشرية في دولة  التنمية  عناصر 
جميع  من  بالرغم  وأنه  عليها،  المحافظة  يجب 
التدابير الوقائية لحمايتهم من األخطار المختلفة، إال 
أن هناك حاجة للمزيد من التوعية واإلرشاد لبعض 
للحفاظ  الطالب  بسالمة  والمعنيين  األمور  أولياء 
وحمايتهم  المرورية  الحوادث  من  سالمتهم  على 

من أخطار الطريق.
ألطفالهم  السماح  عدم  إلى  األمور  أولياء  ودعا 
بعيداً  والتوقف  األمامية،  المقاعد  في  بالجلوس 
ووقوع  االزدحام  لتفادي  المدارس  بوابات  عن 
الحوادث المرورية. كما دعا قائدي المركبات العامة 
قوانين  اتباع  ضرورة  إلى  المدرسية  والحافالت 
أثناء  والحذر  الحيطة  وتوخي  المرور،  وإرشادات 
تعريضهم  وعدم  الطالب  سالمة  لضمان  القيادة 
الوقائية  باإلجراءات  وااللتزام  المرورية،  للحوادث 
واالحترازية والتباعد الجسدي، وإرشادات السالمة 
الالزمة والمتمثلة في التأكد من إغالق باب المركبة 
الزائدة  السرعة  وتجنب  تحركها،  قبل  بإحكام 
خصوصاً في الطرق القريبة أو المحيطة بالمدارس، 
التام،  التوقف  بعد  إال  المركبة  أبواب  فتح  وعدم 

وتنظيم عمليتي صعود ونزول الطلبة.
مسؤولي  الزفين  اللواء  سعادة  دعا  وكذلك 
حافالت  مشرفي  على  التشديد  إلى  المدارس 
الذهاب  رحلتي  أثناء  مراقبتهم  بضرورة  الطلبة 
والعودة من وإلى المدارس، وإرشادهم بالتصرفات 
الصحيحة التي تضمن سالمتهم وسالمة زمالئهم.

أهمية
وأشاد الدكتور مالك محمد بن شيخان )مدرب 
وتطوير  قيادي  وتأهيل  بشرية  تنمية  ومستشار 
مؤسسي( بتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ 
التي  التوعوية  للحمالت  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
ومنها  العام،  مدار  على  الداخلية  وزارة  بها  تقوم 

الحمالت التوعوية المرورية.
لطلبة  المرورية  »السالمة  حملة  ووصف 
المدارس« بالمهمة جداً والممتازة، ألنها تزامنت مع 

بداية العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، وتستمر 
لتوعية  كبيرة  فرصة  يتيح  ما  أشهر،  ثالثة  لمدة 
الفئات المعنية بطلبة المدارس الحكومية والخاصة 
على  تحافظ  التي  باإلجراءات  اإلمارات  دولة  في 

سالمة الطلبة طوال العام الدراسي. 
وسائقي  األمور  ألولياء  يمكن  أنه  وأضاف: 
والمعلمين  والمشرفين  المدرسية  الحافالت 
والخاصة  الحكومية  المدارس  في  واإلداريين 
وجميع فئات المجتمع في دولة اإلمارات اإلسهام 
في نجاح هذه الحملة كل بحسب مجاله، وذلك عبر 
السالمة  تحقق  التي  واإلجراءات  بالقوانين  التقيد 
بن  الدكتور  وتوجه  وللطالب.  لهم  المرورية 
شيخان إلى أولياء األمور بالقول: »تقيدوا بتعليمات 
السالمة المرورية أثناء قيادة مركباتكم، وطبقوها 
على أبنائكم الطلبة الذين تنقلونهم بهذه المركبات 
واحرصوا  لهم،  قدوة  وكونوا  المدارس،  وإلى  من 
على التوجيه واإلرشاد الدائمين لهم، وال تسمحوا 
ألنفسكم أو لآلخرين بارتكاب المخالفات المرورية 
التي تمس السالمة، وال تيأسوا، وابتكروا أساليب 
االلتزام  على  الطلبة  األبناء  تحفيز  في  جديدة 
بالقوانين واإلجراءات التي تحقق السالمة المرورية 

لهم«.
وناشطة  طلبة  أمر  )ولية  الشميلي  أمينة  ورأت 
عن  الداخلية  وزارة  أن حملة  واجتماعية(  إعالمية 
والجارية  المدارس«  المرورية   لطلبة  »السالمة 
بتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان هي حملة مهمة جداً لطلبة المدارس 
أماكن  عند  تقع  قد  التي  الحوادث  من  لحمايتهم 
نظراً  المدارس  وأمام  المدرسية  الحافالت  انتظار 
للطلبة  والمشرفين  األمور  أولياء  من  عدد  لترك 
بمفردهم،  الطريق  يعبرون  األطفال  من  خصوصاً 
ونظراً لتهور بعض السائقين وعدم التزامهم بقواعد 

السير والمرور.
وأضافت: أنه يجب على قائدي المركبات سواء 
المدرسية  الحافالت  أوسائقي  األمور  أولياء  من 
قوانين  اتباع  ضرورة  السائقين  من  غيرهم  أو 
وإرشادات السير والمرور، وتوخي الحيطة والحذر 
أثناء القيادة لضمان سالمة الطلبة، وعدم تعريضهم 

وزارة  منتسبي  مع  والتعاون  المرورية،  للحوادث 
والدوريات  المرور  وإدارات  ومديريات  الداخلية 
من  للحد  الدولة  في  للشرطة  العامة  القيادات  في 
إرشادات  على  الطلبة  وتوعيه  المرورية  الحوادث 
الرادعة  العقوبة  في  التشدد  مع  والمرور،  السير 
للسائقين المخالفين مثل السرعة الزائدة واالنشغال 
بغير الطريق والقيادة تحت تأثير الكحول وغيرها..

سواء  المركبات  قائدي  الشميلي  ونصحت 
المدرسية  الحافالت  سائقي  أو  األمور  أولياء  من 
الزائدة،  السرعة  بتجنب  السائقين  من  غيرهم  أو 
القيادة،  أثناء  المتحرك  الهاتف  استخدام  وتجنب 
وضرورة ارتداء حزام األمان، والتأكد من جلوس 
بطريقه  المدرسية  الحافلة  أو  المركبة  في  الطلبة 
صحيحة، وعدم وقوفهم أو فتحهم للنوافذ أو إخراج 
أيديهم أو رؤوسهم منها، واالنتباه للطبة عند عبور 
أو  المركبة  من  والنزول  الصعود  وعند  الشارع 
الحافلة، وعدم تجاوز اإلشارة الضوئية، وااللتزام 
باإلجراءات الوقائية واالحترازية للحد من انتشار 
والقفازات  الكمامات  ارتداء  مثل  »كورونا«  وباء 

والتباعد الجسدي والتعقيم والنظافة وغيرها.. 
الدباني: )معلمة مدرسة(  وقالت عتيقة خميس 
كل الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
الكبيرة  جهودهم  على  الداخلية  ولوزارة  الداخلية 
في سبيل الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، وعلى 
الحمالت التوعوية على مدار العام، ومنها الحمالت 
المرورية  »السالمة  المرورية مثل حملة  التوعوية 
لطلبة المدارس المتواصلة مع بداية العام الدراسي 
الحالي، والتي تتوجه إلى أولياء األمور واإلداريين 
في  حافالت  وسائقي  والمشرفين  والمعلمين 
المدارس الحكومية والخاصة والسائقين من بقية 
لتوعيتهم  ومقيمين  مواطنين  من  المجتمع  فئات 
الطلبة طوال  التي تحافظ على سالمة  باإلجراءات 
آمناً  عاماً  يكون  بأن  أتمنى  الذي  الدراسي  العام 
المرورية  الحوادث  عن  بعيداً  للجميع  وناجحاً 
االحترازية  المستويات  أعلى  ووفق  المؤسفة، 
والوقائية للحد من انتشار وباء »كورونا« في دولة 

اإلمارات الدولة التي ال تعرف المستحيل«.
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دولة  علم  كان  إذا  المباني:  العلم على  رفع 
الوحيد  العلم  هو  المتحدة  العربية  اإلمارات 
وسط  أعلى  العلم  يكون  المبنى،  على  المرفوع 
يرى  بحيث  فيه،  مكان  أبرز  على  أو  المبنى 
بسهولة للقادم ويكون إلى جهة المدخل الرئيس 

للمبنى. 
أحدهما  المبنى  على  علمان  هناك  كان  وإذا 
علم دولة اإلمارات، وكان العلم اآلخر علم دولة 
عربية شقيقة أو أجنبية صديقة مرفوعاً بمناسبة 
زيارة رسمية لرئيسها، يكون علم رئيس دولة 
الضيف مرفوعاً على يمين المبنى، ويكون علم 

دولة اإلمارات مرفوعاً على يسار المبنى. 
وإذا كان في المبنى شرفة يطل منها الرئيسان، 
عندها يرى الواقف في مواجهتهما أن كل رئيس 
يقف تحت علمه ألن الرئيس الضيف يقف دائماً 
إلى يمين صاحب السمو رئيس الدولة الصديقة 
وإذا كان علم الدولة العربية الشقيقة أو األجنبية 
لمناسبة  اإلمارات  دولة  علم  إلى جوار  مرفوعاً 
اإلمارات  علم  يرفع  خاصة،  مناسبة  أو  وطنية 

على يمين المبنى وعلم الدولة األخرى على يسار 
في  أجنبي  علم  يرفع  أن  يجب  ال  ألنه  المبنى، 
موقع أفضل من علم الدولة على أرض الدولة. 
المبنى هو  المرفوع على  العلم اآلخر  وإذا كان 
فرد(،  أو  مؤسسة  أو  شركة  )علم  خاص  علم 
يرفع علم دولة اإلمارات على يمين المبنى والعلم 

الخاص اآلخر على يسار المبنى.
المبنى  وإذا كان هناك علمان مرفوعان على 
علم  إلى  باإلضافة  ضيفين،  دولتين  لرئيسي 
دولة اإلمارات، يكون علم اإلمارات في الوسط 
وعلم الضيف األقدم في الحكم على يمين علم 
علم  يسار  على  اآلخر  الضيف  وعلم  اإلمارات، 

اإلمارات. 
أعالم متعددة ومن ضمنها  وإذا كانت هناك 

علم اإلمارات، فهناك طريقتان لرفع األعالم: 
من  األعالم  وضع  يبدأ  أن  األولى:  الطريقة 
الهجائي  الترتيب  حسب  اليمين  إلى  اليسار 
األبجدي  الترتيب  أو  العربية(  الدول  )لجامعة 
المتحدة(،  األمم  هيئة  )نظام  اإلنجليزية  باللغة 

دوالً  يضم  المؤتمر  كان  إذا  ما  حسب  وذلك 
دوالً  أو  وأجنبية،  عربية  دوالً  أو  فقط،  عربية 

أجنبية فقط.
من  األعالم  رفع  يبدأ  أن  الثانية:  والطريقة 
وسط المبنى، فيبدأ برفع علم دولة اإلمارات في 
الوسط )مع ميل قليل إلى يمين المبنى(، ثم إلى 
يساره أول علم، وإلى يمينه العلم الثاني، وهكذا 

دواليك ...
والمتبع اآلن في المحافل الدولية رفع األعالم 
الحروف  حسب  اليمين  إلى  اليسار  من  بدءاً 

األبجدية.

تزيين المباني بالعلم 
اإلمارات،  دولة  بعلم  أحياناً  المباني  تزين 
فيتدلى العلم من أعلى المبنى إلى أسفله، بحيث: 
هو  األحمر  باللون  العلم    من  الجزء  يكون 
الجزء العلوي المثبت أعلى المبنى، ويكون الجزء 
باللون األخضر على يمين الناظر والجزء باللون 

األسود على يسار الناظر.

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

مرا�سم العلم- 5

النقيب علي خليفة المهيري
مدير فرع شؤون الموظفين 

بالعمليات الشرطية في شرطة  الشارقة
ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« عددً� من �ملقاالت �لتي ت�صرح مر��صم رفع علم دولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف خمتلف �ملنا�صبات، لي�صتفيد منها منت�صبو وز�رة 

�لد�خلية و�ل�صرطة وبقية �أفر�د �ملجتمع.
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يتابع »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف �الإد�ر�ت و�الأق�صام و�لفروع يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة ر�أ�س �خليمة.

�لعامة ل�صرطة  �لقيادة  �ل�صرطة �ملجتمعية يف  �إد�رة  �ل�صلحدي مدير  �لدكتور ر��صد حممد  �لعقيد  �لعدد  و�لتقى يف هذ� 

�صباط  من  �لعمل  وفريق  منها،  تتكون  �لتي  و�لفروع  و�الأق�صام  �الإد�رة،  وو�جبات  مهمات  عن  حتدث  �لذي  �خليمة  ر�أ�س 

و�صف �صباط و�أفر�د ومدنيني، و�أبرز �ملبادر�ت �لتي قامت بها خالل �لعام �جلاري 2020 وعدد �مل�صتفيدين منها، و�جلهات 

�لعامة  و�لقيادة  �لد�خلية عمومًا  وز�رة  �أهد�ف  �الإد�رة يف حتقيق  ت�صهم  �لتي تتعاون معها، وكيف  و�ل�صرطية  �حلكومية 

ل�صرطة ر�أ�س �خليمة خ�صو�صًا.

لقاء: عبد الوهاب فرج اهلل

الشرطة  إدارة  وواجبات  مهمات  هي  ما   <
رأس  لشرط  العامة  القيادة  في  المجتمعية 

الخيمة؟
- يقوم مفهوم الشرطة المجتمعية على التعاون 
الشرطة والمجتمع في حل  اإليجابي والفعال بين 
واالستقرار،  األمن  وحفظ  المجتمعية،  المشكالت 
والعمل على توفير أقصى سبل الراحة واالطمئنان 
والوقاية  الجريمة  كافة، ومواجهة  المجتمع  ألفراد 
عناصر  جميع  نهوض  خالل  من  وذلك  منها، 
أمناً  أكثر  مجتمع  لتحقيق  بمسؤولياتهم  المجتمع 

المتمثل في  المشترك  الهدف  واستقراراً، وتحقيق 
الذاتية  والمسؤولية  االجتماعي  بالسلوك  االرتقاء 
الشرطة  مفاهيم  وتعميق  وتنمية  المجتمع،  ألفراد 
حد  على  والخارجى  الداخلى  للجمهور  المجتمعية 
السواء عبر الشعور باألمن والطمأنينة، والمشاركة 
في توعية المجتمع بطرق الوقاية وتبصيره بأهمية 
اتخاذ التدابير الوقائية والتعريف باألخطار وتجنبها 
شركاء  المجتمع  أفراد  ليكون  بها  الوقوع  وعدم 

حقيقيين في عملية األمن واألمان.
وتعتبر نشاطات التوعية المجتمعية عنصراً مهماً 

ت
ءا

سا
�

اإ

إمارة  في  المجتمعية  الشرطة  إدارة  نشاطات  من 
رأس الخيمة. وتأتي هذه النشاطات ضمن الخطة 
التواصل  زيادة  إلى  والهادفة  الشاملة  التوعوية 
القانونية  باألطر  المجتمع  شرائح  جميع  وتثقيف 
وبخطوات تعزيز األمن العام، وذلك بالتنسيق مع 
والمحلية  االتحادية  الحكومية  والدوائر  الهيئات 
االجتماعية  والتجمعات  المجتمعية  والمؤسسات 
إلى  واالستماع  لهم  ميدانية  زيارات  تنظيم  عبر 
وترسيخ  وبناء  لها  الحلول  وايجاد  مالحظاتهم 
وأيضاً  معهم،  الشراكات  وتعزيز  معهم  العالقات 

       »ال�سرطة املجتمعية« يف �سرطة راأ�س اخليمة 

   ال�سلحدي: اأفراد املجتمع �سركاء حقيقي�ن يف الأمن والأمان
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االتصال  لتعزيز  المجتمعية  الدوريات  تسيير  عبر 
على  واالطالع  المجتمع  أفراد  مع  والتواصل 
وتشخيصها  الميدانية  البيانات  وجمع  اقتراحاتهم 
ومعرفة آثارها ورفع التقارير بشأنها إلى  الجهات 

المعنية.

فريق عمل 
منها  تتكون  التي  والفروع  األقسام  ما   <

اإلدارة؟
القيادة  في  المجتمعية  الشرطة  إدارة  تتكون   -
العامة لشرط رأس الخيمة أوالً من قسم الشرطة 
المجتمعية، والذي يضم: فرع الدوريات المجتمعية، 
وفرع الشراكات واالتصال المجتمعي فرع البرامج 

المجتمعية.
توعية  قسم  من  أيضاً  اإلدارة  تتكون  كما 
المجتمع، والذي يتضمن فرع العالقات المجتمعية، 

فرع توعية المجتمع.
األقسام  هذه  في  العمل  فريق  يتكون  مما   <

والفروع؟
القيادة  في  المجتمعية  الشرطة  إدارة  تضم   -
العامة لشرط رأس الخيمة  طاقماً بشرياً من مواطني 
الدولة من ضباط وصف ضباط وأفراد ومدنيين، 
والذين يتميزون بالكفاءة والخبرة الواسعة للتعامل 
الرسالة  وإليصال  والمواقف  الحاالت  جميع  مع 
لجميع شرائح المجتمع، وبما يتناسب مع أعمارهم 
على  الحرص  مع  والمختلفة،  المتنوعة  وثقافاتهم 
إلى  وتوجيههم  التامة  والسرية  االستقبال  حسن 
منتسبو  يتمتع  كما  الحاجة.  عند  المعنية  الجهة 
إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة 
رأس الخيمة بالجد واالجتهاد والمثابرة واإلخالص 
الوجه  على  مهماتهم  لتأدية  العمل  في  والتفاهم 
متخصصة،  علمية  بمؤهالت  ويتميزون  األكمل، 
الظروف  كل  في  الجميع  خدمة  إلى  ويبادرون 

واألماكن واألوقات.

مبادرات 
اإلدارة  بها  قامت  التي  المبادرات  أبرز  ما   <

خالل العام الجاري 2020؟
القيادة  في  المجتمعية  الشرطة  إدارة   قامت   -
الجاري  العام  خالل  الخيمة  رأس  لشرطة  العامة 
محاضرات  منها  المبادرات،  من  بالعديد    2020
نفسك  »احِم  مبادرة  مثل   ، تثقيفية  عمل  ودروس 
بكمامك« ومبادرة »رد الجميل« ومبادرة »التشلون 
المير  »توزيع  ومبادرة  علينا«  عيدكم   – هم 
الرمضاني« وأخرى خاصة بالوجبات الرمضانية، 
توعوية  وحمالت  مجاناً،  كمامات  توزيع  ومبادرة 
حول حقوق وواجبات العمال وأخرى عن البطاقة 
االئتمانية و االزعاج في المناطق السكنية واالحتيال 
العمالت،  وتزييف  التسول  ومكافحة  اإللكتروني 
و»برنامج  بالدم  التبرع  مبادرات  في  والمشاركة 
الميداني  والمستشفى  للتطوع«  فاطمة  الشيخة 
التطوعي »على خطى زايد« في إمارة رأس الخيمة 
مع  تزامناً  النسائي  العنصر  على  الورود  وتوزيع 
ماراثون  النصف  وسياق  للمرأة  العالمي  اليوم 

نظمته  الذي  واللياقة  للصحة  المرح  ومهرجان 
وزارة التربية والتعليم تحت شعار: »بيئة مستدامة 
عن  محاضرات  إلى  باإلضافة  المستقبل«،  ألجيال 
نزالء  برعاية  واالهتمام  كورونا  فيروس  انتشار 
وتوفيرها  احتياجاتهم  ومتابعة  الصحي  الحجر 

بأقصى سرعة. 
القيادة  في  المجتمعية  الشرطة  إدارة  وقامت 
األول  النصف  خالل  الخيمة  رأس  لشرطة  العامة 
من العام الجاري 2020، بـ 2457 مشاركة مجتمعية 
وأخرى توعوية، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 

122791 مستفيداً.
التي  لخدماتها  تطوير  بعملية  اإلدارة  وتقوم 
خالل  من  المتعاملين  شرائح  لجميع  تقدمها 
الخدمات  أفضل  تقديم  في  للخطط  استحداثها 
األهداف  مع  ينسجم  بما  ومبتكرة،  حديثة  بطرق 
االستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ 
وتعزيز  المؤسسي  العمل  بيئة  في  االبتكار  ثقافة 
المتعاملين  تعزيز رضا  عن  األمن واألمان، فضالً 
نحو الخدمات المقدمة بكل جودة وكفاءة وشفافية، 
وحلها  السلبية  الظواهر  رصد  في  عملها  ويرتكز 
واإلسهام  المعنية،  الجهات  مع  المطلوبة  بالسرعة 
لحماية  الالزمة  التوعية  تقديم  في  إيجابي  بشكل 

المجتمع. 

التي  والشرطية  الحكومية  الجهات  ما   <
تتعاون معها اإلدارة؟

القيادة  في  المجتمعية  الشرطة  إدارة   تعنى   -
العامة لشرطة رأس الخيمة بجميع شرائح المجتمع 
االتحادية  الحكومية  ومؤسساته ودوائره وجهاته 
للتأكد  والخاصة،  والخارجية  والداخلية  والمحلية 
للجميع  واألمنية  التوعوية  رسالتها  إيصال  من 
الحديثة  والتقنيات  الطرق  جميع  لذلك  مستخدمة 
وبلغات عدة، حيث لها على سبيل المثال ال الحصر 
شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، ومع 
جميع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس 
لتعزيز  ومناسباتها  فعالياتها  وتشاركها  الخيمة 

تواجدها المجتمعي.

أهداف 
> كيف تسهم اإلدارة في تحقيق أهداف وزارة 
رأس  لشرطة  العامة  والقيادة  عموماً  الداخلية 

الخيمة خصوصاً؟ 
القيادة  في  المجتمعية  الشرطة  إدارة   تولي   -
العامة لشرطة رأس الخيمة حرصها البالغ لالهتمام 
بجميع فئات المجتمع ومؤسساته وجهاته ودوائره 
والتواصل  بمتابعتها  وتقوم  والخاصة  الحكومية 
فعالياتها  جميع  في  معها  والمشاركة  معها 
واإلنسانية  والوطنية  المجتمعية  ومناسباتها 
من  مستوى  أعلى  وبلوغ  واألمان  األمن  لتعزيز 
وتحقيق  المقدمة  الخدمات  نحو  والرضا  السعادة 
التميز والريادة بهذا الشأن من خالل التعرف على 
احتياجاتهم واالطالع على مشكالتهم واقتراحاتهم 
باعتبارها  لتطلعاتها  وفقاً  والتحديث  للتطوير 
ومواكبة  واالزدهار  النماء  عملية  في  مهمة  ركائز 
ورؤية  توجيهات  مع  تماشياً  وذلك  المستجدات، 
وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 
الثاقبة والرامية إلى عكس الصورة المشرفة والطيبة 
عن األجهزة الشرطية واألمنية على مستوى الدولة 
في جميع المحافل والمناسبات من خالل التواجد 
تقريب  في  واإلسهام  والمؤثر،  واإليجابي  الفعال 
لدى  الشرطة  من  الخوف  حاجز  وكسر  المسافة 

عدد من أفراد المجتمع.

العقيد د. راشد السلحدي
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فعاليات متن�عة يف وزارة الداخلية 

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  افتتح 
وكيل وزارة الداخلية اجتماع فريق خبراء الجريمة 
نظمته  الذي  اإلنترنت،  عبر  المنظمة  السيبرانية 
مكتب  مع  والشراكة  بالتعاون  الـداخلية  وزارة 
األمم المتحدة المعني بالـمخدرات في دول مجلس 
تقنية  عبر  وذلك  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

االتصال المرئي عن ُبعد.
الخبراء  من  عدد  االجتماع  في  وشارك 
والمتخصصين من جميع أنحاء العالم والمسؤولين 
عن إنفاذ القانون في دول مجلس التعاون الخليجي 
خبيراً  و85  إفريقيا،  وشمال  األوسط  والشرق 

يمثلون 31 دولة ومنظمة دولية.
الفريق  تحيات  الشعفار  الفريق  سعادة  ونقل 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته للمشاركين 

في االجتماع بالتوفيق والسداد.
اإلقليمية  والمتغيرات  التحديات  أن  إلى  وأشار 
العالم  بها  يمر  التي  الراهنة  والظروف  والدولية 
ارتكابها،  وأساليب  الجريمة  أنماط  وتغير  اليوم، 
جائحة  مكافحة  في  األمنية  األجهزة  وانشغال 
»كوفيد – 19« أدى إلى استغالل المجرمين لزيادة 
أنشطتهم غير القانونية، وإلى ضرورة االستعداد 
الجيد للتصدي لها وأن تتشارك الدول في جميع 
مواجهة  أجل  من  وتتعاون  تجاربها  العالم  أنحاء 
هذه الشبكات اإلجرامية التي تعتبر عابرة لحدود 
الدول، وتوعية المؤسسات واألفراد بهذه األخطار 

وآثارها عليهم وعلى مجتمعاتهم.
تبذل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  وأكد 
أشكالها  بجميع  الجريمة  لمكافحة  كبيرة  جهوداً 
وصورها، خصوصاً الجرائم السيبرانية والجرائم 
القيادة الرشيدة، وبهدف  المنظمة، بتوجيهات من 
الرقمي ألفراد المجتمع، وتفعيل كل  تعزيز األمن 
ومن  اإللكترونية،  الجرائم  مكافحة  في  يسهم  ما 
البيانات  خالل إقرار تشريعات وسياسات تحمي 

الشخصية لألفراد والمؤسسات.
إلى  تسعى  التي  األفكار  مكافحة  إلى  ودعا 
القيام بأي عمل له عالقة بالتحريض على العنف 
أشكال  وكل  اإلرهاب،  أو  التطرف  أو  الجريمة  أو 
التكنولوجية  للوسائل  المشروع  غير  االستخدام 
استراتيجية  من  انطالقاً  والرقمية  والمعرفية 
من  والمؤسسات  األفراد  أمن  صون  في  الدولة 
أي انتهاكات أو إساءات تمس أمنهم واستقرارهم 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وبما ينسجم 

مع االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة.
ترأست دولة اإلمارات العربية المتحدة االجتماع 
للمرور في دول مجلس  العامين  للمديرين  الـ 36 
عبر  عقد  والذي  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
»كورونا«،  وباء  لظروف  ُبعد  عن  االتصال  تقنية 
تنفيذ  في  المشترك  التعاون  تعزيز  سبل  وبحث 

مستوى  برفع  الكفيلة  والخطط  االستراتيجيات 
السالمة المرورية في دول المجلس.

وفد  رئيس  الحارثي  حسين  العميد  ورحب 
وأعضاء  برؤساء  االجتماع  رئيس  اإلمارات  دولة 
الفريق سمو  الوفود المشاركة، ونقل لهم تحيات 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
سموه  وتمنيات  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
لهم بالتوفيق، والتوصل إلى التوصيات التي تخدم 
العمل المروري في مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية. 
وأوضح العميد الحارثي أن هذا االجتماع يأتي 
بها  يمر  التي  كورونا  جائحة  تداعيات  ظل  في 
العالم أجمع، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة التعاون 
المشترك في مجال المرور، ونأمل بالتوصل إلى 
المناسبة لتدعيم مسيرة العمل األمني  التوصيات 
قادة  وتطلعات  طموحات  وتحقيق  المشترك، 
وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
التكامل  من  مزيد  نحو  المسيرة  هذه  دفع  في 
المجلس  دول  في  المرور  أجهزة  بين  والتعاضد 

كافة.
العربية  اإلمارات  دولة  وحرص  اهتمام  وأكد 
الخليج  دول  مع  التعاون  مواصلة  على  المتحدة 
العربية الشقيقة لتعزيز مبدأ السالمة المرورية من 
خالل تبني المشاريع الحديثة المتكاملة التي تسهم 
في تحسين العمل وتلبية المتطلبات المرورية، بما 
والحوادث،  المخالفات  نسبة  خفض  إلى  يهدف 

ورفع معدالت السالمة المرورية. 
العامة  لألمانة  والتقدير  الشكر  عن  وأعرب 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة باألمين 
األمنية  للشؤون  المساعد  العام  واألمين  العام 
والعاملين في األمانة العامة على جهودهم الكبيرة 
التي تمثل أحد أهم مقومات ما تحقق ويتحقق من 

نجاحات في إطار مسيرة العمل األمني المشترك.

من  عدد  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 
المشترك  التعاون  بتعزيز  المتعلقة  الموضوعات 
المرورية،  السالمة  مجال  في  المجلس  دول  بين 
بين  المرورية  المخالفات  ربط  موضوع  مثل: 
المجلس،  دول  في  المرور  وإدارات  مديريات 
وضرورة سرعة انجاز الربط عبر بوابة إلكترونية 
موحدة من خالل قاعدة البيانات المتبادلة بين دول 
المجلس، والعمل على استكمال الربط الثنائي بين 

الدول األعضاء.
الزيارات،  تبادل  موضوع  االجتماع  وناقش 
خالل  من  الخليجية  الخبرات  من  واالستفادة 
والمؤتمرات،  والندوات  بالمعارض  المشاركة 
لتوحيد  استرشادي  دليل  وضع  على  والعمل 
القيادة  التدريبي للحصول على رخصة  البرنامج 

على مستوى دول المجلس.
علي  الدكتور  المقدم  أشاد  ثانية،  جهة  من 
مبارك الزعابي نائب مدير إدارة الرعاية والمتابعة 
بالجهود  الداخلية  وزارة  في  االتحادية  الشرطية 
القيادة  في  الشرطية  المتابعة  لقسم  المتميزة 
في  الذكي  التحول  في  عجمان  لشرطة  العامة 
إجراءات العمل، بما يحقق أهداف وزارة الداخلية 
واألمان  األمن  بتعزيز  المتمثلة  االستراتيجية 

وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.  
المقدم  بها  قام  تفقدية  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
شرطة  في  الشرطية  المتابعة  لقسم  الزعابي 
عجمان، حيث استقبله الرائد سالم مفتاح خميس 
شرطة  في  الشرطية  المتابعة  قسم  رئيس  البند 
قسم  من  الغفلي  سعيد  ماجد  والنقيب  عجمان، 
المتابعة الشرطية االتحادية، حيث اطلع على آلية 
متابعة  في  المبذولة  والجهود  القسم  في  العمل 
تنفيذ األحكام القضائية الصادرة من النيابة العامة، 

والتحول الذكي في تنفيذ اإلجراءات في  القسم.
في  المتميزة  بالجهود  الزعابي  المقدم  ونوه 
إلى  الورقية  التقليدية  اإلجراءات  من  التحول 
حضور  عن  فيها  االستغناء  تم  ذكية  إجراءات 
الشخص إلى القسم لتسليم المستندات واألوراق 
بالتقاط صور  بنظام يسمح  الثبوتية، واستبدالها 
والتوقيع  بعد  عن  البصمة  وأخذ  له  شخصية 
اإلجراءات  بتبسيط وتسريع  أثمر  ما  اإللكتروني، 

لتنجز في وقت قياسي.
العامة  النيابة  رئيس  الزعابي  المقدم  زار  كما 
القضائية  األحكام  تنفيذ  آلية  تطوير  لمناقشة 
عن  الرضا  ويعزز  المرجوة  األهداف  يحقق  بما 
االجتماعي  الدعم  ومركز  المقدمة،  الخدمات 
الدمج  المبذولة في تحقيق  الجهود  لالطالع على 
واإلسعاد المجتمعي وضمان تماسك األسر وعدم 
للمحكومين  االجتماعي  المسح  وعمل  تفككها 
والتعاون المشترك بين الطرفين في تطبيق نظام 

المتابعة الشرطية.

الفريق سيف الشعفار
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أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  بدأت 
اعتباراً من التاسع من شهر سبتمبر 2020 
بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن 

حجز المركبات في إمارة أبوظبي.
الخييلي  سعيد  سهيل  العميد  وأوضح 
مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة 
في  المركبات  حجز  قانون  أن  أبوظبي 
قانون  مع  يتعارض  ال  أبوظبي  إمارة 
نتيجة  وجاء  االتحادي،  والمرور  السير 
إحصائيات  لواقع  دقيقة  لدراسات 
التي  المرورية  والمخالفات  الحوادث 
ارتكبها السائقون في إمارة أبوظبي خالل 
األعوام الماضية، وبهدف تعزيز السالمة 
زيادة  مع  المخالفات،  وتغليظ  المرورية 
والحد  العمراني  والتطور  المركبات  عدد 

من ارتكاب المخالفات.
وأضاف: أن مديرية المرور والدوريات 
باستمرار على  تعمل  أبوظبي  في شرطة 
التشريعات  قائمة  وتحديث  مراجعة 
واللوائح المعمول بها تبعاً للواقع المروري 
في إمارة أبوظبي. وقامت بدراسة أخطر 
المسببة للحوادث بهدف ردع  المخالفات 
العقوبات  بتغليظ  المستهترين  السائقين 

وتعزيز السالمة المرورية.
التي وقعت بسبب  الحوادث  أن  وتابع 
تكرار المخالفات، والتي تم التعديل عليها 
في القانون رقم 5 لعام 2020، بلغت 894 
حادثاً مرورياً خالل العام 2019 أدت إلى 
الحوادث  من   64 منها  شخصاً،   66 وفاة 
من  و543  المتوسطة  من  و716  الجسيمة 
بلغ  السلوكيات  هذه  وبسبب  البسيطة. 
معدل الوفيات 35.5% من اجمالي الوفيات 
البليغة  اإلصابات  ومعدل   ،2019 لعام 

49.6% من إجمالي اإلصابات 
لعام   5 رقم  القانون  أن  إلى  وأشار 
تجنباً  الغرامات  لتغليظ  جاء   2020
من  والحد  المرورية،  الحوادث  لوقوع 
بما  المتهورين،  السائقين  تجاوزات 
أسباب  تخفيض  على  إيجابياً  ينعكس 
اهتمام  وإلى  أبوظبي،  إمارة  في  الوفيات 
التواصل  مواقع  وعبر  أبوظبي  شرطة 
للجمهور  فيديوهات  بنشر  االجتماعي 
نتيجة  الخطيرة  السلبية  اآلثار  لتوضيح 
بوفيات  المتسببة  المخالفات  هذه  لوقوع 
وإصابات تتنوع بين البسيطة والمتوسطة 

والجسيمة.
واستعرض المخالفات التي تتسبب في 

حجز المركبات والقيمة المالية لفك حجزها، حيث 
يتوجب على السائق تسديد غرامة مالية تصل 
المتعمد لدورية  إلى 50 ألف درهم عند الصدم 
شرطة أو التسبب في تلفها مع تحمل المخالف 
في  وكذلك  بالدورية،  لحق  الذي  الضرر  قيمة 
الطريق من  على  السباقات  في  المشاركة  حالة 
دون تصريح مسبق من الجهة المختصة وعند 
قيادة مركبة بلوحات أرقام مقلدة أو مطموسة 
أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة ال تتفق مع 
التشريعات السارية ومع تحقق علم قائد المركبة 

بذلك.
تسديد  السائق  على  يتوجب  أنه  وأضاف: 
الغرامة التي تصل إلى 50 ألف درهم في حال 
أو  السائق  حياة  تعرض  بطريقة  مركبة  قيادة 
حياة اآلخرين أو سالمتهم أو أمنهم للخطر، وعند 
تجاوز المركبة لإلشارة الضوئية الحمراء، حيث 
يتم في هذه الحالة إضافة لدفع المخالفة سحب 
رخصة القيادة للمخالف لمدة تصل إلى 6 أشهر 
وتبدأ من تاريخ سحب الرخصة. وتابع أن غرامة 
المخالفات التي توجب حجز المركبة وتصل إلى 
10 آالف درهم تكون في حالة إحداث تغييرات 
في محرك المركبة أو القاعدة )الشاسي( بدون 
ترخيص، وتصل إلى 5 آالف درهم عند التسبب 
االنحراف  أو  السرعة  نتيجة  حادث  وقوع  في 
المفاجئ أو عدم ترك مسافة كافية أو عدم إعطاء 
أولوية المرور للمشاة وفي حالة السماح لطفل 
يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد 
األقصى  الحد  تجاوز  وعند  للمركبة،  األمامي 

كم/  على60  يزيد  بما  المقررة  للسرعة 
حاالت  لباقي  درهم   100 وتبلغ  الساعة، 
الحجز عن كل مخالفة يقرر حجز المركبة 
أنه  إلى  الخييلي  العميد  من أجلها  ولفت 
المخالفات  سداد  السائقين  على  يتوجب 
المرورية كاملة إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 

7 آالف درهم.
الشحي  عبدالله  أحمد  العميد  وأوضح 
في  المركزية  العمليات  قطاع  مدير  نائب 
شرطة أبوظبي أن القيادة العامة لشرطة 
في  التدرج  دراسة  على  عملت  أبوظبي 
في  المخالفين  لضبط  العقوبات  تغليظ 
المخالفات  زادت  كلما  وأنه  الطرقات، 
إجراءات  من  بد  ال  وكان  الحوادث  زادت 
والحد  المرورية،  السالمة  لتعزيز  رادعة 
من وقوع الحوادث، ونشر الوعي بتطبيق 
حماية  واآلمنة  الواعية  المرورية  القيادة 
مرورياً  الملتزمين  السائقين  من  لألبرياء 
التي تتسبب  الحوادث  نتائج  من خطورة 

بالوفيات واإلصابات الخطرة.
على  الوقائية  القيادة  أهمية  وأكد 
أبوظبي  شرطة  واهتمام  الطرقات، 
وعقد  المروري،  الوعي  بتعزيز  المستمر 
ورش عمل متخصصة، وتعريف الجمهور 
سالمتهم  تعزز  التي  الطرق  بأفضل 
وأنظمة  بقوانين  اللتزامهم  وفقاً  مرورياً 
المرور عبر منصات شرطة أبو ظبي على 

مواقع التواصل االجتماعي.
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�ساحي خلفان يح�سر جل�سة ع�سف ذهني 

القائد  المري  خليفة  عبدالله  الفريق  معالي  أكد 
العام لشرطة دبي رئيس المجلس األمني للتحضير 
الستضافة معرض إكسبو الدولي في دبي أن فرق 
الماضية  الفترة  خالل  باقتدار  استطاعت  العمل 
التعامل مع تحديات تبعات األزمة العالمية الناجمة 
»كوفيد-  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  عن 
19«، مشيراً إلى أن تضافر جهود مختلف الجهات 
أسهم في تذليل الصعوبات كافة والحد من انتشار 

الفيروس.
المجلس  اجتماع  معاليه  ترؤس  ذلك خالل  جاء 
األمني للتحضير الستضافة معرض إكسبو الدولي 
العام، وأعضاء  القائد  في دبي، بحضور مساعدي 
الدولي  المعرض  مسؤولي  من  وعدد  المجلس، 

والقائمين عليه، إلى جانب عدد من الضباط.
الزمني لالنتهاء من  واطلع معاليه على الجدول 
المعرض،  في  المشاركة  بالدول  الخاصة  األجنحة 
 »19 »كوفيد-  جائحة  ظل  في  البناء  عملية  وسير 
باإلضافة  الماضية،  الفترة  خالل  عليها  ترتب  وما 
االجتماعات  في  نوقشت  التي  الموضوعات  إلى 
الماضية والقرارات التي نفذت والتي ما تزال قيد 
التنفيذ، مشيداً بالجهود المبذولة من مختلف الفرق، 
والعمل ضمن فريق واحد ومتكامل إلنجاز األعمال 

اإلنشائية وفق الجدول الزمني المعتمد.
وعرض العقيد حارب الشامسي منسق عام قطاع 
البحث الجنائي آخر التحديثات والتغيرات في الخطة 

نائب  تميم  الفريق ضاحي خلفان  حضر معالي 
رئيس الشرطة واألمن العام في دبي رئيس مجلس 
إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث جلسة عصف 
عماد  هم  الشباب  أن  فيها  أكد  افتراضية،  ذهني 
إن  التي  المستقبل  ثروة  يمثلون  ألنهم  األوطان 
أحسنا استثمارها كان مستقبل الوطن زاهراً بالخير 
يتعرضون  مجتمع  كل  في  األحداث  وأن  والعطاء، 
إلى تحديات خاصة بهم، يستطيع بعضهم مقاومتها 

بينما ينهار بعضهم اآلخر في عالم االنحراف.
خليفة  الدكتور  الذهني   العصف  جلسة  وأدار 
السويدي عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية 
األحداث، والذي رأى أن البحث العلمي الميداني من 
المجتمعات  في  األحداث  واقع  لدراسة  الطرق  أهم 
ومعرفة المستقبل الذي يتصوره الشباب ألنفسهم 
ومجتمعاتهم، ألن مثل هذه األبحاث الشاملة نادرة 

في مجتمعنا.
ورسالتها،  الجمعية  لرؤية  تحقيقاً  أنه  وأضاف: 
قررت تنظيم هذه الجلسة للشركاء االستراتيجيين 
للجمعية بهدف: تشكيل فريق علمي للقيام بدراسة 

مجتمع  في  والشباب  األحداث  واقع  حول  ميدانية 
اإلمارات، وتحديد أهداف هذه الدراسة والمخرجات 
المتوقعة منها االتفاق على آلية تنفيذ هذه الدراسة 
الزمني  اإلطار  ووضع  المقترحة،  والميزانية 
هذه  من  بتوصيات  والخروج  للدراسة،  التنفيذي 

الدراسة ترفع لجهات االختصاص للتعامل معها.
وشارك في الجلسة االفتراضية نخبة من صناع 

دولة  بالشباب في  المعنية  الجهات  يمثلون  القرار، 
الذين  والمحلي  االتحادي  المستوى  على  اإلمارات 
دورها  لها  سيكون  التي  المبادرة  بهذه  أشادوا 
من  الفئة  لهذه  المستقبل  استراتيجيات  رسم  في 

المجتمع.
وتقرر تشكيل فريق علمي للقيام بهذه الدراسة 
الشاملة من جامعة اإلمارات العربية المتحدة ألنها 
هذه  مثل  اجراء  في  متخصصاً  خبرة  بيت  تمثل 
الفريق  هذا  أعضاء  وسيقوم  الوطنية،  الدراسات 
وفق  الدراسة  هذه  تنفيذ  ووسائل  أهداف  بتحديد 
شارك  التي  الذهني  العصف  جلسة  مخرجات 

الجميع فيها باقتراحات عملية.
وفي ختام الجلسة، توجه معالي الفريق ضاحي 
تفاعلهم  المشاركين على  إلى  بالشكر  تميم  خلفان 
مشيداً  الذهني،  العصف  جلسة  خالل  اإليجابي 
وجمعيات  الحكومي  القطاع  بين  الجهود  بتكامل 
المجتمع المدني من أجل مستقبل زاهر للوطن في 

ظل قيادة تصنع المستقبل وال تنتظره.

املري يرتاأ�س اجتماعاً اأمنياً لـ »اإك�سب�«

األمنية للجنة، وآلية وجود الفرق الخاصة بالقطاع 
في موقع إكسبو، مؤكداً حرص القطاع على العمل 

وفق توجهات القيادة العليا.
عام  منسق  الغفلي  مصبح  العقيد  عرض  كما 
قطاع العمليات اإلجراءات الميدانية لفريق العمليات 

وجاهزية الفرق الميدانية.
منسق  المرزوقي  محمد  المقدم صالح  وتناول 
التدريب وفق  الدعم واإلسناد موضوع  عام قطاع 
مواصلة  إلى  باإلضافة  وتحديثاتها،  القطاع  خطة 
برامج التدريب، وتجهيز 4 مراكز شرطة ذكية في 

موقع الحدث، واالنتهاء من برنامج تأهيل مجندي 
الخدمة الوطنية لمشاركتهم في الحدث.

من  والحضور  المري  الفريق  معالي  واستمع 
أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم 
مستجدات  حول  شرح  إلى  إكسبو  في  العقاري 
في  العمل  سير  وآلية  الدولي،  إكسبو  مشروع 
والتحديات  لالنتهاء،  المتوقعة  والتواريخ  الموقع، 
 ،19 كوفيد-  جائحة  بداية  في  واجهتهم  التي 
واإلجراءات االحترازية المتخذة للحيلولة من دون 

توقف العمل، وااللتزام وفق الجدول المعتمد. 
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بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  أشاد   >
عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد 
خالل  الشاملة  الشرطة  مراكز  بــإجنــازات 
النصف األول من العام اجلاري 2020، ومنها 
الشركاء  مع  للخدمات  الذكي  الربط  تعزيز 
ورضا  سعادة  يعزز  مبا  اخلدمات،  وتطوير 

املتعاملني.
افتراضية  تفتيشية  جولة  خالل  ذلك  جاء 
سعادته  بها  قام  املرئي،  االتصال  نظام  عبر 
قسم  ومركز  الشاملة  الشرطة  مراكز  إلدارة 

شرطة امليناء. 
املراكز  رؤســـاء  ــدور  ب سعادته  وأشـــاد 
مبا  املستهدفات،  حتقيق  في  فيها  والعاملني 
الوطنية،  األجــنــدة  مــؤشــرات  حتقيق  يعزز 
ويدعم حتقيق األهداف االستراتيجية لوزارة 
تطوير  استدامة  بضرورة  موجهاً  الداخلية، 
املقدمة  واخلدمات  املختلفة،  العمل  إجــراءات 
املمكنة حلماية  اجلهود  كل  وبذل  للمتعاملني، 
األرواح واملمتلكات، وحفظ األمن واالستقرار.

< كرم سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد 
املعال قائد عام شرطة أم القيوين عبد الرحمن 
البلوشي جلهوده وتعاونه مع رجال الشرطة 
في اإلبالغ عن متهمني واإلسهام في القبض 

عليهم.
ورأى سعادته بأن تعاون أفراد املجتمع مع 
على  ودليل  وطني  واجب  هو  الشرطة  رجال 
لهو  البلوشي  به  قام  ما  وأن  البلد،  هذا  حب 
جزء من رد اجلميل لهذه األرض الطيبة، داعياً 
أفراد املجتمع كافة للتعاون مع جهاز الشرطة 
لصد اجلرمية واحلفاظ على األمن واألمان في 

دولتنا الغالية.
بن  الله  عبد  علي  اللواء  سعادة  تفقد   >
علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس اخليمة 
اجلديد  والعاملني  املتعاملني  إسعاد  مبنى 
الشامل الذي ميثل قفزة نوعية في اخلدمات 

رحلة  زمــن  تقليل  خــالل  من  للجمهور  املقدمة 
العامة لشرطة  القيادة  املتعاملني، وتوحيد خدمات 
رأس اخليمة من خالل نافذة واحدة تقدم جلميع 

املعنيني وشرائح وفئات املجتمع.
مبركز  ممثلة  الــشــارقــة  شــرطــة  قــامــت   >
خدمات املرور والترخيص حملة توعوية بعنوان: 
»اشتراطات سالمة املركبات« بهدف تعزيز السالمة 
التزامهم  خالل  من  املركبات،  لقائدي  املرورية 
باالشتراطات الالزمة لتسجيل املركبات وجتديدها، 

لضمان صالحيتها للسير على الطرقات.
قسم  رئيس  احملــرزي  محمد  املقدم  وأوضــح 
الفحص الفني بإدارة ترخيص اآلليات والسائقني 
املركبات  عدد  إجمالي  أن  الشارقة  شرطة  في 
يناير  من  األول  منذ  الفترة  خــالل  املفحوصة 
قد   2020 احلالي  العام  أغسطس من  نهاية  وحتى 
بلغ 205610 مركبة، حيث شكلت املركبات اخلفيفة 
العدد األكبر من اجمالي املركبات التي املفحوصة، 
بواقع 181610 مركبة، أما املركبات الثقيلة فقد بلغ 

عددها 24000 مركبة.
قائدي  توعية  إلى  تهدف  احلملة  أن  وأضاف: 
املركبات اخلفيفة والثقيلة باالشتراطات األساسية 
الالزمة لتسجيل املركبة وجتديدها، وفقاً للمعايير 
صالحيتها،  لضمان  توفراها  الواجب  واملقاييس 
تاريخ  من  والتأكد  ــارات  اإلطـ فحص   : ومنها 
صالحيتها، وفحص مصابيح اإلنارة، والتأكد من 
حزام األمان، ووجود طفاية احلريق، و عدم انبعاث 
احملرك  زيت  وفحص  املركبة،  عــادم  من  أدخنة 
البد  أساسية  االشتراطات  فهذه  املركبة،  ومكابح 
تسجيل  عملية  دوري، وخالل  بشكل  منها  التأكد 
املركبة وجتديدها لتجنب احلوادث املرورية وتعطل 
رسوب  نسبة  أعلى  وأن  الطريق،  على  املركبات 
صالحية  لعدم  يرجع  الفحص  خــالل  للمركبة 

اإلطارات، أواملكابح )الفرامل(.
< قامت شرطة الفجيرة، متمثلة بقسم الشرطة 
قسم  مع  وبالتنسيق  الشباب  ومجلس  املجتمعية 

»شواطئ  مببادرة  العامة،  والعالقات  اإلعالم 
آمنة« ومبشاركة الشركاء االستراتيجيني من 
الدفاع املدني واإلسعاف الوطني، وذلك بهدف 
رفع وعي مرتادي الشواطئ وتعريفهم بأهم 
واخلطوات  السباحة،  في  الوقائية  التدابير 
املطلوبة لتفادي حوادث الغرق، وأهم إجراءات 
األمن والسالمة الشخصية، والتوعية بأهمية 
من  املجتمع  أفراد  عند  املجتمعية  املسؤولية 
في  االحترازية  لإلجراءات  تطبيقهم  خالل 
الوقاية في ظل الظروف التي منر بها نتيجة 
خالل  من  وذلــك  »كــورونــا«،  مرض  انتشار 
األماكن  في  اجلسدي  التباعد  مببدأ  االلتزام 

العامة.
رئيس  الهاشمي  سعيد  أحمد  الرائد  وحث 
الشواطئ  مرتادي  املجتمعية،  الشرطة  قسم 
البحر،  النشرة اجلوية وحالة  التأكد من  على 
والتقيد بالتعليمات واللوائح املتعلقة بإجراءات 
السالمة ومراقبة األطفال على الشاطئ وعدم 
السماح لهم بالنزول إلى مياه البحر مبفردهم 
السباحة،  أثــنــاء  النجاة  سترة  دون  ومــن 
وأخذ  املخصصة،  األمــاكــن  في  والسباحة 
بعد  السباحة  ممارسة  أثناء  واحلذر  احليطة 
لضربة  التعرض  وجتنب  الشمس،  غــروب 
الشمسية،  املظلة  باستخدام  املباشرة  الشمس 
رمــال  على  الثمينة  املقتنيات  تــرك  ــدم  وع

الشاطئ.
وأكد النقيب محمد علي داد رئيس مجلس 
تقدير  ضرورة  الفجيرة  شرطة  في  الشباب 
هذه  احتواء  في  الدولة  تبذلها  التي  اجلهود 
وإتاحة  العدوى،  انتشار  من  واحلــد  األزمــة 
باملرافق  لالستمتاع  املجتمع  ألفــراد  املجال 
اجلميلة مثل الشواطئ، وأن أفضل تعبير عن 
بااللتزام  املسؤولية  حتّمل  هو  التقدير  هذا 
لضمان  االحترازية  واإلجــراءات  بالتعليمات 

سالمة اجلميع.

توعية مرتادي أحد شواطئ الفجيرة النعيمي خالل اجلولة التفقدية االفتراضية
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امل�س�ؤولية املجتمعية وم�اجهة اإ

جائحة »ك�رونا«
العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�شرطة املجتمعية - �شرطة اأبوظبي

نفسها  فرض  المجتمعية  المسؤولية  أعادت 
من  والدولية،  المحلية  الساحتين  على  وبقوة 
أجل التعامل ايجابيًا مع جائحة كورونا، ففي ظل 
الظروف االستثنائية التي تحيط بالعالم لمواجهة 
جميع  تكاتف  عن  البديل  أصبح  الفيروس، 
شرائح ومكّونات المجتمع من أفراد ومؤسسات 
الفيروس،  عدوى  من  المجتمع  حماية  أجل  من 
وتحقيق االستقرار له، وهو الواقع الذي حدده 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
المسلحة عندما قال: »إنه علينا جميعاً واجب أن 

نقف معاً أمام التحدي«.
وإذا كانت المسـؤولية المجتمعيـة تعد أحدى 
وسـائل تقـدم المجتمعـات فهي ركيزة أساسية 
في وقت مواجهة األزمات والتحديات المجتمعية، 
خاصة وأنها نظريـة أخالقية تقـوم علـى فكـرة 
المجتمـع  مؤسسـات  بين  القائمـة  الشـراكة 
المختلفـة وأفـراده لتحقيـق التنميـة المسـتدامة 
والصحيـة  والثقافيـة  التعليمية  الجوانـب  في 
خالل  مـن  واألمنية  والبيئيـة  والمجتمعيـة 
األفراد  لـدى  التطوعـي  العمـل  قيمـة  تعزيـز 

والمؤسسـات.
ومنذ اليوم األول إلعالن اكتشاف الفيروس 
العالمية  الصحة  أعلنته منظمة  العالم، حتى  في 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  كانت  كجائحة، 
في  تمثلت  للمواجهة  متكاملة  خطة  تمتلك 
الصحة  منظمة  وتوجيهات  تعليمات  مواكبة 
العالمية، والْتزام تطبيقها بشكل كامل وسريع، 
مع  التعامل  في  الشفافية  معايير  والتزام 
الخاصة  البيانات  عن  التام  واإلفصاح  األزمة، 
أوالً  الدولة،  داخل  الفيروس  عدوى  بوضع 

الفيروس  عدوى  محاصرة  إجراءات  مع  بأول، 
إلى  باإلضافة  الطبية،  والفحوصات  بالتعليمات 
المرض،  احتواء  جهود  في  المجتمع  إشراك 
سواء من خالل توعيته بدوره في هذه األزمة 
من  أو  الوقاية؛  إجراءات  اتباع  في  ومسؤوليته 
خالل تعزيز مبادرات المجتمع، أفراداً وشركات، 
اإلنسانية«،  وطن  اإلمارات  »صندوق  كتأسيس 
مواجهة  على  االقتصار  عدم  إلى  باإلضافة 
وضع  ولكن  كورونا،  لوباء  الصحية  التداعيات 
لمواجهة  والقرارات  اإلجراءات  واتخاذ  الخطط 
التداعيات األخرى الناتجة عن الوباء، كالتداعيات 

االقتصادية والتعليمية واالجتماعية.
ولقد كان من نتاج تكاتف »البيت اإلماراتي« 
كورونا  مواجهة  في  المجتمعية  فئاته  بجميع 
التوعية  تشمل  مجتمعية  مبادرة   60 إطالق 
حكومية  هيئات  بمشاركة  المساعدات،  وتقديم 
بخير«  نحن  »معاً  مبادرة  أهمها  ومن  عديدة، 
والحملة اإلعالمية التوعوية حول االهتمام بكبار 
السن والتي حملت شعاًرا راقيًا »كبارنا ثروتنا«، 
كما كان هناك تواصل مستمر مع الجاليات وبث 
رسائل توعوية لهم بلغات مختلفة، باإلضافة إلى 
مبادرات لذوي الهمم وأخرى للدعم االجتماعي.

المجتمعية  الشرطة  تزال  وما  كانت  ولقد 
للدور  وفقاً  أبوظبي  لشرطة  العامة  بالقيادة 
األمنية  مسؤولياتها  إطار  في  بها  المنوط 
الدعم  كل  تقديم  على  تحرص  والمجتمعية 
والمبادرات  التطوعية  الجهود  في  والمشاركة 
التوعوية الستمرارية االستقرار األمني منها بث 
الرسائل التوعوية لجميع الفئات المجتمعية بعدة 
لغات إضافة إلى مشاركة متطوعي مبادرة »كلنا 
شرطة« في خدمة المجتمع، والحث على االلتزام 

باإلجراءات االحترازية والتوعية بعدم جدوى أي 
تجمعات أياً كانت منعاً للعدوى بالفيروس، كما 
عن  التوعوية  المجالس  من  عدٍد  بتنظيم  قامت 
ُبعد بهدف مناقشة طبيعة التحديات التي تواجه 
المجتمعات المختلفة ومنها مجتمع دولة اإلمارات 
فيروس  عدوى  في ظل  المتحدة سواء  العربية 
خاصة  كورونا،  بعد  ما  مرحلة  في  أو  كورونا 
وأن ما كان عليه العالم قبل الجائحة بدون شك 
سوف يختلف بعدها، سواء باالهتمام بمجاالت 
الدعم  إلى  إضافة  التطوعية  الجهود  تطوير 
المستمر لجهود تطوير منظومة الرعاية الصحية 
المسؤولية  تطبيق  بتطوير  أو  العلمي،  والبحث 
المجتمعية ذاتها سواء في المجاالت المجتمعية 
أو العمل األمني، خاصة وأنها تقوم في األساس 
على زرع الثقة واالحترام المتبادل بين المجتمع 
الشرطة،  ورجال  ومؤسساته  فئاته  بجميع 
ما  االجتماعي،  الترابط  من  المزيد  إلى  وتؤدي 
لكل  الشامل  األمن  بسط  على  إيجابياً  ينعكس 
المجتمعية  والمسؤولية  فالشراكة  المجتمع، 
تقوم على أداء أدوار ما تكون محصلتها االرتقاء 
بالوضع العام في المجتمع ومن ثم دعم وتعميق 
المسؤولية المجتمعية في عالقته بالعمل األمني 
من المؤكد سيؤدي إلى هدف بارز محدد ممثالً 
واستمرارية  األمني،  االستقرار  من  مزيد  في 

الرفاه لجميع الفئات المجتمعية.
أال  المجتمع  أفراد  على  أصبح  وبالتالي 
يتمتعوا بالحقوق فقط، بل في المسؤوليات أيضاً 
وحل  األولويات  وإرساء  تحديد  يتضمنها  التي 
المشكالت من خالل منهجية المشاركة وتحمل 
وأداء  األزمات-  وقت  في  –خاصة  المسؤولية 

الواجبات المنوط بهم القيام بها.
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عيادة »الطب النف�سي« يف »اخلدمات الطبية«عيادة »الطب النف�سي« يف »اخلدمات الطبية«

الرفاعي: علينا تعزيز ال�سحة النف�سية مب�اجهة »ك�رونا«الرفاعي: علينا تعزيز ال�سحة النف�سية مب�اجهة »ك�رونا«

ز�ر »جمتمع �ل�صرطة« يف هذ� �لعدد 

مبديرية  �لنف�صي«  »�لطب  عيادة 

���ص��رط��ة  يف  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل����دم����ات 

�لنف�صية  باالآثار  للتعريف  �أبوظبي، 

وكيفية  »ك��ورون��ا«،  لوباء  �ل�صلبية 

و�أ�صرهم  �ل�صرطة  منت�صبي  تعزيز 

ل�صحتهم  �ملجتمع  �أف����ر�د  وب��ق��ي��ة 

�لنف�صية يف مو�جهة هذ� �لوباء.

طبيب  الرفاعي  سلمان  سعد  الدكتور  أشار 
شرطة  في  الطبية  الخدمات  بمديرية  نفسي 
أبوظبي إلى أن الحجر الصحي المفروض حول 
سهالً  أمراً  ليس  »كورونا«،  وباء  بسبب  العالم 
يستهان به، بل هو إجراء استثنائي وغير مسبوق 
ويتسبب بمشكالت نفسية للعديد من األشخاص 
بشكل  للتعامل  في  يفشلون  للذين  خصوصاً 

إيجابي مع هذا الظرف. 
وأضاف: أنه من المهم في هذه المرحلة تعزيز 
النفسي لألفراد،  الدعم  النفسية وتقديم  الصحة 
الذين  المجتمع خصوصاً  ألفراد  الدعم  وتوفير 
وانعكست  الوباء،  هذا  بسبب  للقلق  تعرضوا 
من  والخوف  الجسدي  التباعد  إجراءات  عليهم 
في  المختصين  دور  أهمية  يؤكد  ما  التواصل، 
النفسي، وضرورة إجراء دراسة تحليلية  الدعم 
وباء  وبعد  أثناء  للمجتمع  النفسية  للحالة 
الجانبين  من  واضحة  خطة  لرسم  »كورونا« 
الوقائي والعالجي، وضمان حياة صحية جيدة 

لمختلف فئات المجتمع. 

تأثيرات 
د.  أجاب  »كورونا«،  وباء  تأثيرات  وعن 
مثل  النفسية  اآلثار  تتضمن  أنها  الرفاعي 
فقدان  مثل  االجتماعية  واآلثار  الخوف  و  القلق 
الناس،  بين  تربط  التي  االجتماعية  األواصر 
االقتصادي  االنهيار  مثل  االقتصادية  واآلثار 
وفقدان الوظائف، واألمراض البدنية مثل اتساع 

الدم  ضغط  كارتفاع  الشائعة  األمراض  وتيرة 
اإلحساس  بسبب  الدم  وكوليسترول  والسكري 
المختلفة  الفيروسية  واألمراض  بالتوتر،  الدائم 
بسبب  الجلد  وأمراض  السرطانات  وأنواع 
المناعي،  الجهاز  في  الحاصل  والهبوط  الضغط 
واألمراض النفسية المزمنة التي تعتبر الظروف 
والتباعد  االجتماعية  الظروف  ومنها  الحالية 
وتدهورها  االقتصادية  الحالة  وسوء  الجسدي 

األرض الخصبة لوصولها إلى أعلى المقاييس.
انحدار  أيضاً:  التأثيرات  من  أن  وأضاف: 
عن  البشر  ابتعاد  بسبب  االجتماعي  التماسك 
بعضهم، وانحدار وضغط الجانب الدراسي وما 
واالنحدار  بالمدرسة،  الطالب  عالقة  من  يمثله 
اليومية  المعيشة  على  وسلبياته  االقتصادي 
الفرائض  ألداء  للمساجد  التوجه  وعدم  للناس، 
والتمتع  اللعب  براءة  األطفال  وفقدان  الدينية، 
كبار  األلعاب، وإحساس  في مجمعات  به سوياً 
قيام  عدم  بسبب  واالنعزال  بالوحدة  السن 
أبنائهم وأرحامهم بزياراتهم خوفاً عليهم ألنهم 
من الفئات العمرية األشد تعرضاً للخطر، وفقدان 
الفئات الشبابية لنشاطاتهم الرياضية في المالعب 
وصاالت الرياضة، والتي هم بأمس الحاجة إليها، 
المختلفة  الكمبيوتر  أجهزة  إلى  اللجوء  وزيادة 
االفتراضية  العوالم  في  العيش  من  زاد  ما 
العامل  وتدهور  الواقعي،  العالم  عن  واالبتعاد 
االقتصادي لمدخوالت الفرد والعائلة والشركات 
والمؤسسات ما أدى إلى ازدياد أعداد العاطلين 

عن العمل وضعف الجانب الشرائي لهذه الفئات، 
وانحدار الجوانب التطبيقية خصوصاً المهنية من 

الناحية الكمية والنوعية وكذلك الجودة.
وتابع: أن فقدان الناس ألحبائهم وبشكل دائم 
وهبوط  السن  كبار  واألمهات  اآلباء  خصوصاً 
الحياة  شؤون  في  واالندماج  المحبة  أواصر 
الخوف  أمراض نفسية، مثل:  إلى  كافة، يؤديان 
الصدمة،  بعد  ما  ومتالزمة  والفوبيا،  والهلع 
العقلية  واألمراض  المزمنة،  النفسية  والكآبة 
اإلدمان  حاالت  وازدياد  والهوس،  الفصام  مثل 
المتأزمة  الشخصيات  يمتلكون  من  خصوصاً 
والقلقة والمستعدة لإلدمان تحت ضغط الظروف 

الطارئة.

نصائح
ونصح د. الرفاعي منتسبي الشرطة وأسرهم 
األخبار  متابعة  بتجنب  المجتمع  أفراد  وبقية 
المعلومات  وقراءة  والتوتر،  القلق  تسبب  التي 
الخطوات  إلى  توجه  التي  اإلخبارية  والتقارير 
أنفسنا ومن  المفيدة والواضحة لحماية  العملية 
من  األخبار  ومتابعة  »كورونا«،  وباء  من  نحب 
العالمية  المصادر الموثوقة مثل منظمة الصحة 
مرتين  أو  مرة  الوطنية  الصحية  والسلطات 
اليوم، وعدم االطالع على األخبار من  فقط في 
اكتشاف  من  واليقظة  الموثوقة  غير  المصادر 
المعلومات المغلوطة واإلشاعات، وحماية األفراد 
ألنفسهم وفي الوقت نفسه تقديم الدعم لآلخرين.

لقاء: خالد الظنحاين- ت�سوير- حممد علي
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

يشمل مفهوم األمن الجوانب الحياتية الواسعة 
إال  البشرية،  الحياة  مع  مباشرة  تتقاطع  التي 
ما  إلى  األمن  كلمة  عند سماع  يتوجه  الذهن  أن 
يهدد حياة اإلنسان بشكل مباشر، بل إن تعريف 
األمن في كثير من المراجع العلمية ينصب على 
اإلنسان  شعور  هو  »األمن  مثل:  الجانب،  هذا 
بالطمأنينة وعدم الخوف والثقة فيمن حوله، حيث 
أو  بالقول  يفزعهم  وال  يخونهم  فال  لهم  يطمئن 
بالعمل«، أو مثل تعريف آخر »األمن هو التحرر 
أو مقاومة أي ضرر محتمل أو تغيير قسري غير 

مرغوب فيه يقع من قوى خارجية«.
كانت  اإلنسان،  عمر  من  سابقة  عصور  وفي 
اإلنسان  وكان  ومتنوعة،  كثيرة  الحياة  مهددات 
المحدودة،  والقدرات  المعرفة  شح  من  يعاني 
من  تحد  كانت  التي  المفترسة  والحيوانات 
كان  الحالة،  هذه  وفي  للرزق.  وسعيه  حركته 
فتحدث  للطعام،  افتقاره  من  يعاني  اإلنسان 
على  ومعارك  آخر خصومات  إنسان  وبين  بينه 
المراعي وصيد الحيوانات ومواقع الماء واألرض 
الخضراء وفيرة الثمار. ومع هذه الفوضى، ينتج 
أي  األول  األمن  لمفهوم  وضياع  استقرار  عدم 

»عدم الخوف والثقة فيمن حوله«.

ال�سرطة من اأقدم واأهم ال�ظائف 

واستمرت الحاجة إلى حفظ األمن في الجوانب 
والحاجات  الركائز  من  األمن  واعتبر  الحياتية، 

الملحة للنمو البشري.
وفي العصر الحالي بات مفهوم األمن أوسع 
حماية  في  البدائية  الحاجات  وتجاوز  وأكبر، 
المحاصيل الزراعية من اللصوص أو الصيد من 
وشهدنا  المفترسة.  الحيوانات  من  خوف  دون 
دخول حقبة جديدة من الحاجات لألمن البشري، 
والتي ال يقلل تنوعها من أهميتها وحيويتها، فكل 
وكأنها  باتت  األمنية  الحاجات  هذه  من  واحدة 
وتعاريفه  وطرقه  مدارسه  لها  بذاته  قائم  علم 
تعددت  حيث  الحاجة،  من  نتج  وهذا  ووظائفه، 
بحفظ  محصورة  تعد  ولم  اإلنسان  أمن  مطالب 
األمن المتعارف عليه بالنفس والممتلكات، ووصل 
لم تكن  البشرية  الحياة  إلى جوانب متنوعة من 
معروفة أو موجودة من قبل، على سبيل المثال 
وأمن  التقنية،  واألنظمة  الحواسيب  أمن  هناك: 
البيئي،  واألمن  اإللكترونية،  والتجارة  الشركات 
واألمن والغذائي، و األمن القومي، واألمن المائي، 
والثقافي،  المعرفي  واألمن  االجتماعي،  واألمن 

واألمن الصحي، واألمن المعلوماتي، وغيره..
وكل مجال من هذه المجاالت هو على درجة 

عالية من األهمية والحيوية للبشرية بأسرها. 
لمفاهيم األمن، نجد  الكبير  ومع هذا االتساع 
أن رجال فرض القانون والشرطة واألمن الذين 
كانوا دائماً بالمرصاد للتحديات والتهديدات التي 
الوظيفية  مهماتهم  ونمت  اتسعت  الناس،  تواجه 
لتواكب هذه التوسعات والتعدد األمني الذي بات 

اإلنسان في حاجة لتحقيقه.
وظائفهم  وأمن  شرطة  رجال  نجد  وصرنا 
واإللكترونيات،  الحوسبة  مجال  في  ومهماتهم 
واألكاذيب  اإلشاعات  من  المجتمع  وحماية 
وتشويه اإلنجازات، وحماية المقدرات البيئية من 
العبث والتخريب وحفظها لألجيال القادمة، وفي 

كل مجال يستهدف حماية الناس.
مع  واألمن  الشرطة  رجل  مفهوم  وتوسع 
تزايد الحاجات البشرية ونمو الكثير من األعمال 
الجديدة التي دخلت في حياة الناس وباتت على 

درجة عالية من الحيوية للبقاء والسعادة.
أقدم  من  واحدة  الشرطة  مهنة  تعتبر  وهكذا 
أهم  من  وواحدة  اإلنسان،  تاريخ  في  الوظائف 
الوظائف التي تستمر مع اإلنسان بشكل إيجابي 
الذي  والتقني  الحضاري  التطور  لتواكب  وتنمو 

تشهده البشرية باستمرار.
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقاالت متخ�ص�صة �إ�صهاماً منه يف ن�صر �لثقافة 

�لقانونية بني منت�صبي وز�رة �لد�خلية و�أفر�د �ملجتمع.
مرمي حممد الأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

وتعالى  الخالق سبحانه  أبدعه  كون  في  نعيش 
بدقة متناهية، ليسير وفق قوانين كونية، تحكم أدق 
تفاصيله، وتسير كل مخلوقاته، ليعيشوا احتماالتهم 
سبحانه  الخالق  كتب  التي  المختلفة  وأقدارهم 
وتعالى  الماليين بل المليارات منها لكل كائن على 
هذه األرض، وهو من يملك حرية االختيار ليفعل أو 
يجسد القدر الذي يتناسب نمط ومنهج أفكاره معه، 
الذي  والمكان  الزمان  أو  المحيط  لمفردات  ووفقاً 

يوجد فيه.
المبادئ  من  المبدأ  هذا  على  أطلعت  وعندما 
عن  اإلنسان  مسؤولية  مدى  أدركت  الكونية، 
والقوانين  السنن  حدود  في  حياته  نمط  اختيار 
التي ال يستطيع تجاوزها. وأدركت أيضاً مسؤولية 
المجتمعات اإلنسانية عن الدور الذي ترسمه لنفسها 

في خريطة هذا الكون ومعالم مسيرته التاريخية.
وقمت بمحاوالت اسقاطية لهذا المبدأ على أرض 
الشخصي  المحيط بي سواء على مستوى  الواقع 

الخاص أو على مستوى المجتمع اإلماراتي.
ما  ماهية  في  العميق  التفكير  من  لحظات  وفي 
يميز المجتمع اإلماراتي عن غيره من المجتمعات، 
وجدت أن اإلمارات هذه األرض الطيبة قد أضاءت 
المحبة  شموع  األولى  التأسيس  لحظات  منذ 
مسيرة  وواصلت  اإلنساني،  والتناغم  والسالم 
ال  الرفاه  عن  يبحث  متآلف  سلمي  مجتمع  بناء 
العربية  اإلمارات  دولة  وجذبت  الخالف.  عن 

وعبر  التاريخية  نهضتها  مسيرة  خالل  المتحدة، 
الطيبة  األرواح  والمتسامح،  المتوازن  منهجها 
التي ترغب بأن تعيش بسالم وتسمح في الوقت 
بأن يعيشوا بسالم، حيث تكونت  نفسه لآلخرين 
خالل العقود الماضية موجة فكرية إيجابية ضمت 
جميع أطياف المجتمع اإلماراتي، إنها موجة هادئة 
لكل  يمهدان  اللذين  واالنسجام  الحب  يسودها 
إنسان أن يعيش السالم الداخلي والرفاه الخارجي 

بكل اتزان.
بالرفاه  المهتمة  للمجتمعات  طبيعية  وكنتيجة 
اإلمارات  دولة  لتكون  الظروف  توالت  واالزدهار، 
بلد السالم والمحبة والتناغم، والبلد القائد لمبادرة 

شجاعة لتحقيق السالم في المنطقة.
منذ  الخط  هذا  لنفسها  اإلمارات  اختارت  لقد 
البدايات  منذ  فيها  القرار  أصحاب  وأدرك  البداية، 
إماراتي  شعار  هو  اإلنساني  والرفاه  السالم  أن 
في  مبادئه  وتطبيق  وتفعيله  وفعالً  قوالً  تبنيه  تم 
الدولة ومؤسساتها حتى أصبح اسماً  كل جنبات 
لصيقاً بهذا البلد الذي يعيش سيمفونية متناغمة من 
المحبة والسالم والرفاه لكل من يعيش على أرضه ، 
فهو البلد الذي أسسه رجل حكيم آمن منذ عشرات 
السنين بأن هذا البلد الصغير في حدوده والكبير 
الثقافات  مئات  جمع  يستطيع  أبنائه  قلوب  في 
تحت  الديانات  ومختلف  واألجناس  والجنسيات 
برفاهية  المشترك  والعيش  والتناغم  المحبة  مظلة 

وازدهار.
قد  البلد  هذا  أن  الدولة  هذه  حكيم  رأى  لقد 
الجمع بين االختالفات، والتوليف بين  وجد ألجل 
المتناقضات تحت شعار الكسب الجماعي المزدوج، 
فال مكان للخسارة وال لالختالفات في هذا الدولة، 
المحتوية  المتسامحة  منظومتها  في  يدخل  ومن 
ومعنوياً  مادياً  كسباً  حتماً  سيكسب  للجميع 

واجتماعياً.
في  لألمور  العميقة  النظرة  هذه  ساعدتني  لقد 
)امرأة،  كوني  منطلق  من  رسالتي  معالم  تحديد 
ألضع  ومسلمة(  وعربية،  وإماراتية،  وحقوقية، 
لنفسي صورة واضحة عن ماهية الحياة التي يجب 
أن أعيشها، وعن الدور الذي يحب أن اضطلع فيه 

في حدود مكاني الحالي.
بعد يوم،  وبدأت معالم طريقي بالوضوح يوماً 
اتركها  التي عليَّ أن  البصمة  فكلمة »السالم« هي 
انطالقاً من هذا الوطن بالتحديد، هذا الوطن الذي 
أسسه رجل مؤمن بالسالم، وعاش ويعيش ماليين 
األفراد في ظل قوانينه الداعية إلى المحبة والسالم، 
والذين تمكنوا من تحقيق أفضل وأجمل احتماالتهم 

بحب ورفاه.
شجعان  قادة  اآلن  يقوده  الذي  الوطن  هذا 
من  المزيد  تحقيق  على  قادرون  بأنهم  مؤمنون 
رسالة  لتصل  وخارجها  اإلمارات  داخل  السالم 

السالم اإلماراتية إلى كل بقاع األرض.

ثقافة ال�سالم من اأر�س الإمارات



نسبريسو 
MOM E N T O

صّممت خصيصًا لتلبية احتياجات 
القهوة في مكاتب دولة اإلمارات

ae.buynespresso.com 800NESPRESSO 
(800 637773776)



العدد 167 أكتوبر 2020 26

w

ة
ئي

نا
ج

ة 
دل

اأ

الدكتورة مرمي �سن�سول - علم الإجرام واجلرمية املنظمة

االستكتاب وشروطه:
المزور  الشخص  اختبار  االستكتاب هو 
اختبار صاحب  وأيضاً  زوره،  الذي  للنص 
من  شخصيته  المنتحلة  والشأن  القضية 
المستندين،  بين  ما  للمقارنة  المزور  قبل 
القلم نفسه  ويتم ذلك عن طريق استخدام 
الذي تمت به الكتابة سواء أكان حبراً جافاً 
اختبار  أي ال يجب  أم رصاصاً،  أم سائالً 
النص المزور بنوعية قلم مغايرة للمكتوب 
بها أصوالً، وكذلك نوع الورقة نفسه، أي ال 
يمكنك اختبار المزور بورق رقيق وزنه 0.1 
كرتوني  ورق  على  يزور  كان  وهو  جرام 
سميك وزنه 2 جرام، ونوعية الحبر سواء 
أيضاً،  نفسه  واللون  جافاً  أم  سائالً  أكان 

ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« �صل�صلة من �ملقاالت �ملتعلقة باالأدلة �جلنائية، و�لتي ت�صتخدم حلل غمو�س �جلر�ئم، 

و�لك�صف عن هويات �ل�صحايا، وبالتايل عن هويات �ملجرمني لينالو� عقابهم �لقانوين عرب �لق�صاء �لعادل. 

والعبارات  واألحرف  نفسها  المزورة  والكلمات 
كاملة  صفحة  بها  يمأل  األقل  وعلى  نفسها، 
مرتاحاً  الكاتب  جعل  هنا  المهم  ومن  طويلة. 
وهادئاً أثناء الكتابة، ومن المهم جداً عدم إعطاء 
وال  زوره،  الذي  النص  من  نسخة  به  المشتبه 
يجب  أن يراه، بل  أيضاً ال يمكنه المعرفة بشكل 
من  يتذكر  ال  بالتزوير حتى  متهم  بأنه  مباشر 
المميزة  التعديالت  السابقة بعض  كتابته  خالل 
من  تقليدها  يحاول  كان  التي  األحرف  لبعض 
الشخص األصلي، ومن المهم جداً إعادة ما كتبه 
لمرات عدة مع حساب الوقت والزمن والنوعية 
وتكراره  كتابته  زادت  كلما  أنه  أي  للمكتوب،  
كان  التي  الطريقة  ليتذكر  أكبر  بشكل  يتباطأ 

يزور بها ما يزيده خطأ وارتباكاً. 

تحليل عينات الخط اليدوي: هناك خطوات 
عملية  إنجاز  بعد  الخط  لتحليل  جداً  ضرورية 
االستكتاب، وهي بأن تكون المستندات األصلية 
موجودة مقارنة بالمستندات المزورة، ثم تسجيل 
المستند  وجود  تعذر  وإن  بينها.  الفروقات 
مذكرات  بدفتر  االستعانة  فيمكن  األصلي، 
الشخص أو يومياته المكتوبة أو بطاقات التهنئة. 
بأنك  للمتهم  الفصح  عدم  الضروري  من  وهنا 
ستقوم باختبار خطه للتأكد من أنه المزور أم ال. 
وال يمكن للمحقق أو لخبير أن يملي على المتهم 
آلية معينة للكتابة أو تصحيح خطئه اإلمالئي، أو 
الضغط عليه بالقوة ليكتب ألنه في هذه الحالة 
حتى لو كان المكتوب هو من الشخص األصلي 
نفسه فلن يكون الخط بتلك النتيجة تحت تأثير 
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د. مريم شنشول

الخوف أو الضغط النفسي أو االنفعاالت. 
وهي  اليدوية:  الكتابة  فحص  تكنولوجيا 
توقيع  وشاشات  وأجهزة  منصات  عن  عبارة 
بيومترية وتحليل محسوب بواسطة الكومبيوتر 
ونظام معلومات جنائي للكتابة اليدوية محفوظ 
الخط  فحص  ويمكن  السرية.  الخدمة  قبل  من 
بالنظر إلى الفرق الواضح في الفروقات المختلفة 

بين الخطين، وبل العدد الكافي منها أيضاً.
إلى  الخبير  استدعاء  يتم  المحكمة:  دليل 
المحكمة لإلدالء بالشهادة، ويجب عليه تحضير 

تقرير مكتوب ليقدمه إلى هيئة المحكمة..
أو  مشكالت في تحليل الكتابة: مثل ضياع 
األولى  األصول  األصلية من  المستندات  فقدان 
المزاج  وتأثير  عن صحة صدورها،  المسؤولة 
على الشخص، والتقدم بالعمر الذي قد يؤثر على 
ضمور األعصاب، وتدهور الحالة الصحية للفرد 
التي تشكل فارقاً كبيراً في الكتابة لما قبل وبعد 
التزوير، وأيضاً الحالة العقلية كتأثير المخدرات 

والكحول والضعف البصري.  
ذكي  برنامج  وهو  فوكس:  سيدار  برنامج 
لفحص وتحليل المستندات المعقدة وخصوصاً 
المكتوبة يدوياً، ويعمل هذا البرنامج على تصوير 
المستند وحفظه، ثم يقارنه بماليين المستندات 
وجود  عدم  حال  وفي  ذاكرته.  في  المحفوظة 
أي تطابق، يوضح هذا البرنامج الخط المتشابه 
سوية  االثنين  بعرض  ويقوم  الكتابات،  إلحدى 
وحفظهما،  بأرشفتهما  يقوم  ثم  واحد،  آن  في 

وهكذا دواليك. 
بواسطة  تتم  عملية  وهو  الحبر:  تحليل 
شأنها  من  التي  الرقيقة  اللونية  الطبقة  تحليل 
نوع  مع  للكتابة  المستخدمة  األداة  كشف 
والكلمات  المضافة  والكلمات  المستخدم،  الحبر 
أن  حيث  به،  المشتبه  المستند  من  الممسوحة 
لكل نوع من األحبار وقتاً زمنياً للمحي وطريقة 
الورق  على  يخلف  معيناً  وأثراً  للزوال  خاصة 
كيميائية.  بمحاليل  الورقة  غسلت  وإن  حتى 
مثل  لألحبار  خاص  وجدول  خريطة  وهناك 
للعناصر، يختص بكل نوع  الكيميائية  الجداول 
الخاصة  وأداته  وفعاليته  ورمزه  األحبار  من 
وكيفية تزويره. وتعمل آلية تحليل الطبقة اللونية 
لمكونات  الفيزيائي  الفصل  على  للحبر  الرقيقة 
والطبقة  للورق  اللونية  كالطبقة  وأنواعه  الحبر 

السائلة للحبر عالية األداء.
بصنع  ما  شخص  يقوم  أن  وهو  التزوير: 
ومماثل  مطابق  جديد  مستند  أو  مستمسك 

أو  شكالً ومضموناً آلخر قديم موجود أصوالً 
بتغيير أحدهما في سبيل تظليل القانون وتزييف 

الحقائق.
طرق التزوير: وتتمثل بنوع مهارة الشخص 
المزور للمستند، فإما أن يكون تزويره محاكياً 
بشكل  توقيعه  بنسخ  فيقوم  حقيقي،  لشخص 
وكأنه  مرسوماً  تزويره  يكون  أن  وإما  مماثل. 
فقط ينقل التوقيع من وإلى المستمسك الجديد، 
التقليدية  الطرق  يحاكي  توقيع  بصنع  ويقوم 
للتوقيع على ذلك المستند. أما التزوير األعمى، 
فهو التزوير األسرع كشفاً ألن المزور ليس لديه 
أدنى فكرة عن طريقة التوقيع وليس لديه توقيع 
مرجعي ألحد ما ليستند إليه في تزوير التوقيع 

الذي جاء به من وحي خياله.
االحتيال  بتحقيق  وتتمثل  التزوير:  أنواع 
كالشيكات أو الصكوك المصرفية إما بالتزوير 
المزيفة  كالنقود  بالتعديل،  أو  بالتزييف  أو 
ورخصة  االجتماعي  الضمان  بطاقات  وتزوير 
االئتمان  بطاقات  أرقام  وسرقة  المركبة  قيادة 

والشهادات التدريبية وغيرها. 
كيفية منع تزوير الشيكات: دائماً ما تسعى 
جداً  متطورة  شركات  اعتماد  إلى  المصارف 
الشيكات  لمكونات  الدقيقة  التفاصيل  حيث  من 

بها  التالعب  يتم  ال  حتى  ألخرى  فترة  من 
واالحتيال  النصب  ألغراض  وتزويرها 
ولمنع  الضمانات.  وتضليل  األمانة  وخيانة 
أن  المصرفي  الشيك  على  األمور  هذه 
ويحتوي  كيميائي،  حساس  ورق  ذا  يكون 
تكفي الستخدام  للكتابة  على واجهة كبيرة 
القدر األكبر من الحبر ما يعرضها لصعوبة 
بالغة عند المسح والتعديل واإلضافة، وبأن 
ما  الدقة،  عالية  حدود  على  أيضاً  يحتوي 
تكون  وبأن  النسخ،  صعب  الشيك  يجعل 
مختلف  بشكل  مطبوعة  دائماً  الشيكات 
وبألوان  آخر  إلى  وأنماط مختلفة من حين 
مختلفة،  واستخدام ألياف معينة فسفورية 
يجعلها  ما  الشيك،  داخل  مدفونة  تكون 
معين  ضوء  تسليط  عند  وتضيء  تتوهج 
واستخدام  معين،  موجي  طول  ذي  عليها 
الذي  الكاشف  الكيميائي  الغسيل  برنامج 
يتغير لونه عندما يلتقط أي تغيير في الشيك.

التزييف: وهو نسخ مستندات زائفة أو 
والتزييف  الخداع.  لغرض  أخرى  عناصر 
هي  المقلدة  البنود  في  شيوعاً  األكثر 
الشيكات وسندات البيع والشراء والعمالت 
األقل شيوعاً،  المقلدة  العناصر  أما  النقدية. 
الغذاء  وكوبونات  المعدنية  العمالت  فهي 
جرائم  جميعها  وتعتبر  البريدية،  والطوابع 
بالسجن في  القانون  جنائية ويعاقب عليها 

جميع دول العالم.
في  األموال:  تزييف  المقلدة/  العملة 
المجرمين  على  السهل  من  كان  الماضي، 
طبع  وآلة  ضوئي  ماسح  على  الحصول 
فأضافت  الحاضر،  الوقت  في  أما  األلوان. 
للعمالت  ومزايا  مميزات  السرية  الخدمات 
الورقية تمنع المزيفين من فعل ذلك، حيث 
ما  خاص  بورق  الحقيقية  األموال  طبعت 
يجعل الكشف عن تزييف المال سهالً نسبياً، 
بمجرد  التي  األيودين  أقالم  بواسطة  وذلك 
وضعها على المال المزيف تعطي لوناً أسود 
)مثل  األصلي  المال  على  وضعها  وعند 
الدوالر األمريكي( تبقى محافظة على لونها 
من  النوع  هذا  ويعتمد  تتغير.  وال  األصفر 
المال  النشاء ألن  مادة  الكشف على وجود 
وحالياً،  النشاء.  على  يحتوي  ال  الحقيقي 
هناك تغير تدريجي نحو المال البوليميري، 
وهو نوع من المال المصنوع من البالستيك 
أو  تزويره  أو  تزييفه  جداً  الصعب  ومن 

نسخه. 
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النمساوي  العالم  قام  عشر  الثاِمن  القرن  في 
لِنبات  ِبدراسة َسبع ِصفات وراثية  ِمندل  غريغور 
البازالء )موقع الزهرة، ولون الزهرة، وطول النبات، 
وشكل الثمرة، ولون الثمرة، وشكل البذور، وألوان 
البذور(. وتتبع العالم ِمندل الِصفات الوراثية هذه 
عن طريق َعملية َتهجين النبات، فنقل ُحبوب اللُقاح 
ِمن َزهرة بيضاء اللون إِلى زهرة بنفسجية اللون 
لِيظهر الجيل األَول الناِتج عن هذا التهجين باللون 
التلقيح  ِبعملية  قام  ُثم   .%100 ِبنسبة  البنفسجي 
الذاتي للزهور البنفسجية ِمن الجيل األَول للتهجين، 
فكان الناِتج في الجيل الثاني 75% ُزهور بنفسجية 
حيث   ،3:1 بنسبة  أو  بيضاء،  ُزهور  و%25  اللون 
يمثل العدد 3 الزهور البنفسجية والعدد 1 الزهور 

البيضاء. 
ِمن هِذه التجربة ونتاِئجها استنتج العالم ِمندل 
البيضاء لم يختِف في  للزهور  الِوراثي  العاِمل  أَن 
ُمتنحياً  أو  َمخفياً  كان  ولكنه  األول،  الجيل  زهور 
للزهور  الِوراثي  العاِمل  وجود  ِعند  ما  بطريقٍة 

البنفسجية. 
الطريقة  ِبهذه  تجاُربه  ِمندل  العالم  واستكمل 
لدراسة ست ِصفات ِوراثية أُخرى للنباتات خالل ما 

ة
�ي

حي
ت 

يا
قن

ت

ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« �ِصل�صلة من �ملقاالت �ملُتعِلقة بالتقنيات �حليوية �لتي ت�صتخدم خالل �لتحقيقات �ل�صرطية �جلنائية 

يف �لتعرف على �حلم�س �لنووي لل�صحايا و�ملجرمني يف عدد من �جلر�ئم، وذلك ال�صتخد�مها دلياًل قاطعًا يف �ملحاكم ما ي�صهم 

يف �لو�صول �إىل �حلقيقة وحتقيق �لعد�لة.

�سارة الكعبي وفاطمة البلو�سي 

خبريتان يف التقنيات احليوية-جامعة ال�سارقة

                  �سفرة الكائن احلي )1 - 3(

يقارب 14 عاماً، واستنتج ِمن ِخاللها ُوجود األليالت 
السائدة التي تمثلت في اللون البنفسجي، ووجود 

أليالت أُخرى ُمتنحية تمثلت باللون األبيض. 
 ولُِقب العالم ِمندل بعدها ِبلَقب »أبو ِعلم الِوراثة 
َوَضعها  التي  الِوراثية  القوانين  ألَن  الحديثة« 
كانت القوانين األَساس لِعلم الِوراثة حتى َقبل أن 
ُيكتشف الجين والِحمض النووي الوراثي منقوص 

 .DNA األُكسجين
إن  الَقول  اليوم  َنستطيع  ِمندل،  لقوانين  وِوفقاً 
الِجينات هي العوامل الِوراثية التي يكتِسبها الكائن 
الحي ِمن الوالدين وتنتقل ِمن ِجيل إِلى آخر، وهي 
التي تحوي الِصفات التي يتَشابه ِبها أَفراد الفصيلة 
الواِحدة ِمن الكائنات وِصفات االختاِلف بين أَفراد 
الفصيلة ذاتها. وُكل ِصفة وراثية يعبر عنها ِبجين 
قد  أليليّن  على  يحتوي  جين  وُكل  أَكثر،  أَو  واحد 
ُمتَنحياً، أو  يكون أَحُدهما أَليالً ساِئداً واآلخر أَليالً 
قد يكون ِكال األليلين ساِئداً أو ِكالُهما ُمتنحياً. أَي 
أنُه في حالة وجود أَليل ساِئد ِمثل اللون البنفسجي 
اأَلليل  ِصفة  فإِن  األَبيض،  اللون  ِمثل  ُمتنح  وأَليل 
الساِئد تكون هي الظاِهرة. وفي حالة وجود أليليّن 
هي  تكون  الُمتنحي  األَليل  ِصفة  فإِن  متنحييّن، 

الظاهرة. 

الِجينات
في  للِوراثة  األساّسية  الِوحدات  هي  الِجينات 
التي  المعلومات  على  وتحتوي  الحية،  الكائنات 
وَتطُور  َتّشُكل  ُتحِدد  التي  الشفرات  ِبمثابة  ُتعتَبر 
على  تحتوي  إنها  كما  الحي.  الكائن  وُسلوكيات 
النفِسية  الفوارق  وبعض  الَجسدية  الفواِرق 
التي  الجينية  للَفوارق  تعود  التي  األفراد  بين 
يحملُونها. والجينات هي ُجزء ِمن الحمض النووي 
ُسلم  َشكل  َيأُخذ  الذي   DNA األُكسجين  منقوص 
لِيُشِكل  يمتد  شريّطين  ِمن  ُمكون  ُمزدوج  لولبي 
الكروموسومات التي تحِمل ُكل الِصفات الجسمية 
نواة  في  توجد  والتي  الحية  للكائنات  والَخلقية 

الخلية.
األكسجين  منقوص  النووي  الحمض  ويحتوي 
بالرموز  لها  يرمز  كيميائية  ِوحدات  على 
هذه  من  َرمز  وكل   .)G(- )A(-)T(-)C(التالية
الُرموز يمثِل ِوحدة كيميائية بحد ذاتها ُيطلق عليها 
يعبر   G الرمز  مثال   Nucleotide النوكليوتيد  اسم 
هذه  وتمتد  غوانين.   Nucleotide النوكليوتيد  عن 
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شريّطي  طول  على  تسلسل  في  النوكليوتيدات 
النووي منقوص األُكسجين DNA بحيث  الحمض 
ُيقابل ُكل نوكليوتيد في أحد الشريطين نوكليوتيداً 
الرموز  هِذه  وتكون  الموازي.  الشريط  في  آخر 
الُرموز  هذِه  ألن  للغاية  دقيق  ِبتسلُسل  ُمرتبة 
العملية  وهي  الجيني،  التعبير  تسمى  بعملية  َتُمر 
المسؤولة عن إنتاج بروتينات الجسم بالكامل. وأي 
التعبير  عملية  على  يؤثر  الرموز،  ترتيب  في  خلل 
البروتينات  ِنتاج  الجيني، وبالتالي فإنه يؤثر على 

التي تحتاجها أجسامنا. 
ِعبارة  ِمندل  العالم  اكتشفها  التي  األليالت  إذن 
ِمن  موروثة  ُنسخة  واحد  لِجين  ُنسختين  عن 
عدد  ويختلف  األَب.  ِمن  موروثة  وُنسخة  األُم 
العلماء  ُيقدر  فمثالً  آخر،  إِلى  كاِئن  ِمن  الجينات 
عدد جينات اإلِنسان ما بين 20000 و25000 جين، 
النووي منقوص  الجينات جزء من الحمض  وهذه 
األُكسجين DNA الذي يلتف حول نفسه ويتراكم 
الموجودة   chromosomesالكروموسومات لِيشِكل 
في أَنوية الخاليا. وبما أَن عدد الجينات يختلف من 
يختلف  الكروموسومات  عدد  فإن  آخر،  إلى  كاِئن 
أيضاً من كاِئن إلى آخر. حيُث يمتلِك اإلنسان 46 
كروموسوماً موزعة على شكل 23 زوجاً، وفي كل 
زوج كروموسوم موروث من األُم وآخر موروث 
الزوج  إلى  الكروموسومي 1  الزوج  من األب. من 
الكروموسومي 22 تسمى كروموسومات ِجسِميَة 
الذكور  ِمن  ُكل  عند  ُمتشابهة  وتكون  َجسِدية،  أو 

واإلِناث.
زوج  فيسمى   ،23 الكروموسومي  الزوج  أَما 
ِجنس  يحدد  ألنُه  الِجنسية  الكروموسومات 
اإلِنسان َذكراً أم أُنثى، وِعند الذكور يسمى بالزوج 
بالزوج  يسمى  اإلناث  وِعند   ،XYالكروموسومي

 .XX الكروموسومي

علم التقنيات الحيوية 
التقنيات  ِعلم  تعريف  أو  ماهية  عن  سألنا  وإِذا 
أو  ُمبهمة  السؤال  هذا  على  اإلِجابة  فإِن  الحيوية؟ 

غير معروفة لدى غالبية الناس. 
ومن األسئلة التي تطرح: هل تم تطعيُمَك يوماً 
ِبلُقاح ِمن نوع األَجسام الُمضادة أُحادي النسيلة؟ 
الجذعية؟ هل  الخاليا  ِزراعة  عن  يوماً  هل سِمعت 
سمعت عن شخص ُمصاب ِبمرض الُسكري ويتلقى 
ِعالجه عن طريق ُحقن األَنسولين؟ هل استخدمت 
هل  البكتيرية؟  العدوى  لِعالج  الحيوية  المضادات 

تناولَت الُجبنة؟ هل خبزَت الُخبز؟ 
األسئلة،  هذه  أحد  على  نعم  إِجابتك  كانت  فإذا 
التقنية  اِستخدامات  ِمن  استفدت  شك  وِبال  فإِنك 

الحيوية. 
على  الحيوية  التِقنيات  تعريف  أردنا  وإذا 
دراسة  على  يعتمد  الذي  العلم  فإِنه  واسع،  ِنطاق 
بوظائفها  والتحكم  الحية،  الكائنات  واِستخدام 
الحيوية لمنَفعة اإلِنسان والبيئة المحيطة به. وقد 
الحية  الكائنات  في  التعديل  طريق  عن  ذلك  يكون 
حل  أو  مفيد  ُمنتج  إليجاد  تكويناتها  أو  نفسها 

ُمشِكلة. 

واستفاد أَجداُدنا ُمنُذ الِقَدم ِمن َتطبيقات التقنية 
الحيوية، ِمثال على ذلك استخدام ُساللة ِمن الَخماِئر 
خميرة  أو  الجوعية  الُسكيراء  اسم  عليها  ُيطلق 
بتخمير  الدقيق  الكائن  هذا  يقوم  بحيث  الَخبازين، 
السكر الُمطلَق لِثاني أُكسيد الكربون وبالتالي يرتِفع 
الَعجين. وِبطرق مماثلة أُخرى، تمت ِصناعة األَجبان 

واأللبان )الزبادي(. 
وجعلت الُممارسات القديمة والحديثة لِتطبيقات 
هذا العلم ِمنه أَسرع مجاالً من مجاالت العلوم تقدماً 
القرن  في  كثيراً  عليه  الضوء  وسلطت  وتطوراً. 
 21 ال  القرن  يطلق على  ما جعل بعضهم  الحالي، 

قرن »التكنولوجيا الحيوية«.
عدة  مجاالت  في  الحيوية  التقنيات  وُطبَِقت 
والطبي  والبيئي  الحيوي  التقدم  في  أسهمت 

والجنائي، ومن هذه التطبيقات: 
التقنيات الحيوية واألحياء الدقيقة، والتي تعتبر 
في  التطبيقات  من  العديد  منه  ُينتج  متميزاً  مجاالً 
والطب  البيئي،  والمجال  الحيوي،  الوقود  مجال 
المهمة.  المجاالت  من  وغيرها  واألدوية،  البشري، 
فعن طريق الهندسة الجينية للكائنات الدقيقة مثل 
التقنيات  أسهمت  والفطريات،  والخمائر  البكتيريا 
الحيوية في تكوين أنزيمات وأنظمة حيوية أفضل 
وعمليات  الطعام  منتجات  صناعة  في  تستخدم 
المخلفات  إزالة  طريق  عن  والتطهير  التنقية 

والملوثات الصناعية بشكل فعال. 
كما ُتستخدم األحياء الدقيقة مثل الفيروسات في 
صناعة اللقاحات الطبية، والبكتيريا في االستنساخ 
التي  المهمة  البروتينات  الجزيئي إلنتاج دفعة من 
االنسولين  فيها  بما  البشري  الطب  في  ُتستخدم 

وهرمونات أخرى. 
األحياء  في  الحيوية  التقنيات  تطبيقات  وإحدى 
التركيب  معاد  النووي  الحمض  تقنية  هي  الدقيقة 
باستخدام بكتيريا تسمى»Escherichia coli«، حيث 
إلنتاج  البكتيريا  في  المركب  الجين  وضع  يتم 
الطبي لمرضى  العالج  األنسولين واستخدامه في 

السكري النوع األول.

 سارة الكعبي  فاطمة البلوشي 
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التباعد اجل�سدي

روجينا ميشيل
            اختصاصية نفسية وكاتبة 

العدد 167 أكتوبر 302020

فرض  العالم،  حول  »كورونا«  وباء  انتشار  مع 
التباعد الجسدي نفسه، فهل من مفر؟!

بشكل  منعزالً  وضحاها  ليلة  بين  العالم  أصبح 
كامل بسبب وباء »كورونا« وهذا على عكس الطبيعة 
البشرية التي من سماتها الخروج اليومي وقضاء 
العمل  إلى  والذهاب  واألصحاب،  األهل  مع  الوقت 
والمدارس والجامعات والتسوق، وغيرها من األمور 
التي بات الجميع يحلم بعودتها، ما أثر على الصحة 

النفسية بشكل عام وسبب لنا شعوراً بالعزلة.
التقليل  التي تساعدك في  الخطوات  وهنا بعض 
ظل  في  الوقت  واستغالل  بالوحدة  الشعور  من 

التباعد الجسدي: 
مختلفاً  يومياً  جدوالً  ضع  روتينك:  غير   -  1
تتخلله ساعات عملك )إن كنت تعمل(، اجعل وقتاً 
)ليس  ولألهل  )منزلك(،  لألسرة  وآخر  للرياضة، 
بشكل يومي ليكون لك خصوصياتك(، ولألنشطة 
حققت  لشخصيات  أفالم  مشاهدة  الكتب،  )قراءة 
األنشطة  من  وغيرها  إلخ..(،  حياتها،  في  نجاحات 
حدد  وأيضاً  لك..  مناسبة  تراها  التي  المتجددة 
ساعات النوم واالستيقاظ بأوقات محددة ألن ذلك 
تحقيق  على  ويساعد  بالوحدة  الشعور  من  يقلل 

التوازن اليومي. 
أهلك  مع  تواصل  اآلخرين:  مع  تواصل   -  2
وأقاربك وجيرانك وأصحابك، ومع أشخاص آخرين 
لم تتصل بهم منذ فترة طويلة، وأمنحهم وقتاً أكثر 
مما كان عليه في السابق. وهناك برامج للتواصل 
أشخاص  التواصل مع  يمكنك  ، حيث  عدة وسهلة 
إيجابي،  هو  ما  كل  وتبادل  واحد،  آن  في  عديدين 
وقضاء وقت لطيف، واالستمتاع بفتح موضوعات 

مختلفة معهم.
تضيف  جديدة  أشياء  تعلم  منفتحاً:  كن   -  3

الحصر  ال  المثال  )على سبيل  مختلفة  لمسة  إليك 
تعلم لعبة جديدة ومارسها مع طفلك أو زوجتك أو 
توفير  من  يساعد  فاللعب  ُبعد«،  عن  »لعب  صديق 
جو فيه روح الفريق الواحد، وغيرها من الطرق التي 
تساعدك في التفاعل مع من حولك. وشارك زوجتك 
النشاط  الرعاية ألطفالك فهذا يجلب لك  في تقديم 
المزاجية  الحالة  تغيير  في  ذلك  ويسهم  والبهجة، 

لهم. 
4 - اصنع عالقات جديدة: وتعرف على أصحاب 
الجسدي،  التباعد  من  يقلل  أن  كفيل  وهذا  جدد، 
الشعور  من  ويزيد  حولك،  بمن  عالقاتك  ويقوي 
حيوان  اقتناء  يمكن  آخر،  صعيد  وعلى  بالسعادة، 

أليف واالهتمام به، فهذا يساعد في تغيير مزاجك.
- جدد في منزلك: الوقت متاح اآلن لتغيير ديكور 
منزلك عبر تغيير وضعية األثاث، أو تخصيص مكان 
وذلك  وغيرها،  للعب،  ومكان  والزهور،  للنباتات 

باالشتراك مع أفراد عائلتك..
6 - تطوع: التطوع ينشر روح اإليجابية بين من 
تعرفهم أو ال تعرفهم، وهناك حمالت عدة للتطوع 
)عن بعد ومن البيت( وفرتها دولة اإلمارات العربية 
واألجانب  العرب  والمقيمين  للمواطنين  المتحدة 
فيها، ويمكنك أن تشترك فيها، فالتطوع شيء جميل 
يجعلك تشعر بالفرح، ويجعلك ال تحيا لنفسك فقط 

بل لآلخرين.
- حفز هرمون »الدوبامين«: عندما تفعل أشياء 
محببة لك، كالتفاعل مع من حولك بتعليق أو بشجيع 
تزداد  لذيذة،  أكلة  بتناول  حتى  أو  ما،  شيء  على 
لديك نسبة هرمون »الدوبامين« الذي من شأنه أن 
من  ويقلل  النفسي  والرضا  بالفرح  الشعور  يرفع 

االكتئاب.
وتذكر أن كل األشياء تعمل معاً لخيرك، فإذا كان 
هناك تباعد جسدي غير مألوف لديك فهو لحمايتك 
وحماية عائلتك من خطر وباء »كورونا«، ويمكنك أن 
تستخدم الوسائل المتاحة للتواصل مع اآلخرين إلى 

حين عودة الحياة كما كانت قبل »كورونا«.
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فعاليات ريا�سية �سرطية

حضر سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله 
النعيمي قائد عام شرطة عجمان احتفال تخريج 
لطالب  الصيفي  التدريب  برنامج  منتسبي 
للذكور  والعشرين  الواحد  المستقبل  شرطة 
والثالث للبنات، والذي تضمن تدريبات رياضية 
السالح  وتركيب  فك  آلية  وشرح  وعسكرية، 
محاضرات  إلى  باإلضافة   ،3D بتقنيات  مدعمة 
وفقرات  تعريفية  وزيارات  عمل  وورش  ثقافية 

ترفيهية.
الله  عبد  الشيخ  العقيد  االحتفال  حضر  كما 
الشرطة،  تدريب  مركز  مدير  النعيمي  سعيد 
الرئيس  الدبل  إبراهيم  المستشار  والدكتور 
التنفيذي لبرنامج الشيخ خليفة للتمكين »أقدر«، 
وأعضاء  البرنامج  على  المشرفون  والضباط 

اللجنة المنظمة وذوو الطالب المشاركين.
فخره  عن  النعيمي  اللواء  سعادة  وعبر 
الذكور واإلناث، مشيراً  واعتزازه باألشبال من 
امتثاالً  جاء  المستقبل  شرطة  برنامج  أن  إلى 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  لرؤية 
الفريق  جهود  ثراه«، وضمن  الله  »طيب  نهيان 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
ووزارة  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
الداخلية في دعم أجيال المستقبل وتعزيز أمنهم 

وقدراتهم ومهاراتهم ورؤيتهم المستقبلية.
وقدم سعادته جزيل الشكر والتقدير لبرنامج 
الجهات  وجميع  »أقدر«  للتمكين  خليفة  الشيخ 

والمؤسسات الداعمة.

وأوضح العقيد الشيخ عبد الله سعيد النعيمي 
أن شرطة عجمان حرصت على إثراء البرنامج 
التدريبي لشرطة المستقبل ببرامج متنوعة تدعم 

مهارات وقدرات ومعارف الطالب المنتسبين.
عن سعادته  الدبل  المستشار  الدكتور  وعبر 
برنامج  في  »أقدر«  برنامج  بمشاركة  وفخره 
شرطة  لطالب  والرياضي  الصيفي  التدريب 
بالتزام  مشيداً  والعشرين،  الواحد  المستقبل 
بالعلم  الغني  البرنامج  مع  وتفاعلهم  الطالب 
المنظمة  اللجنة  وبجهود  والثقافة،  والمعرفة 
لهم  الدورة، ومتمنياً  المتميزة والمشرفين على 

مسيرة حافلة بالتميز.
والطالبات  الطالب  كرم  الختـام،  وفي 
المتميزين في البرنامج، ومنحوا شهادات تقدير 

ومكافآت.
لكرة  اإلمارات  اتحاد  كرم  أخرى،  ومن جهة 
القدم شرطة أبوظبي لجهودها في دعم وإنجاح 
إطار  في  وذلك  االتحاد،  ومسابقات  فعاليات 

ترسيخ العالقة مع الشركاء االستراتيجيين.
ناصر  الله  عبد  ضم  االتحاد  من  وفد  وزار 
األول  النائب  المحترفين  رابطة  رئيس  الجنيبي 
لرئيس اتحاد اإلمارات لكرة القدم، وسالم علي 
سعادة  االتحاد  ادارة  مجلس  عضو  الشامسي 
اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد 
درعاً  وسلمه  أبوظبي،  شرطة  في  البشرية 
تذكارية لشرطة أبوظبي ومديرية شرطة منطقة 
العقيد مبارك سيف السبوسي  العين، بحضور 

مدير مديرية منطقة العين، وعدد من الضباط.
النعيمي  شاهين  سالم  اللواء  سعادة  وأثنى 
اهتمام  مؤكداً  االتحاد،  وفد  زيارة  على 
الرياضة  بمنظومة  باالرتقاء  الشرطية  القيادة 
التعاون  أوجه  وتعزيز  الخارجيةـ  والمشاركات 

في المجاالت ذات االهتمام المشترك.
بين  الوثيق  التعاون  إطار  وضمن  ذلك،  إلى 
نظمت  الرياضي،  دبي  ومجلس  دبي  شرطة 
شرطة  في  المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة 
دبي ممثلة بمركز حماية الدولي ورشة تدريبية 
ألندية دبي الرياضية والثقافية، باإلضافة ألندية 
في  الرياضة  »دور  بعنوان:  الهمم  أصحاب 
علي  بحضور  وذلك  المخدرات«،  من  الوقاية 
عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في 

المجلس.
النقيب علي  التدريبية كل من  الورشة  وقدم 
بمركز  الذكية  البرامج  قسم  رئيس  الضبياني 
اإلمام اختصاصي  الدولي، وسامي عبد  حماية 

إعالم في مجلس دبي الرياضي.
حماية  مركز  عن  الضبياني  النقيب  وتحدث 
الدولي وآلية عمله، وأنواع المخدرات وأشكالها 
على  الظاهرة  والعالمات  تعاطيها،  وطرق 
الالعب  لوقــاية  الكفيلة  والسبــل  المتعاطي، 
و»تطبيق  المخـدرات،  وراء  االنجراف  من 
حماية« للتعــرف علـى المحاضــرات والـورش 
والبيانات  واإلحصاءات  والخدمات  والدورات 

والمعلومات التوعوية المتنوعة.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع �لريا�صة �ل�صرطية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة خالل �ل�صهر �ملا�صي عددً� من �لفعاليات  بالتعاون 

مع جهات حملية �صريكة.

جانب من المشاركين في الدورة التدريبية تسليم الدرع التذكارية لشرطة أبوظبي
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الثقافة  الكعبي وزيرة  كّرمت معالي نورة  بنت  محمد 
والشباب الكاتب واإلعالمي جاسم  عبيد الزعابي   تقديراً 
نظمته   الذي  االفتراضي  الصيفي  المخيم  في  لمشاركته 

الوزارة ، وتمنت معاليها له دوام  التوفيق والنجاح.

كّرم العقيد عمران حمد الهاملي مدير إدارة الشؤون األكاديمية 
في كلية الشرطة مركزي شرطة المدينة وشرطة النعيمية الشامل 
برنامج  إنجاح  في  إلسهامهما  تقديراً  عجمان  لشرطة  التابعين 

التطبيق العملي لمرشحي الكلية.

كرم العقيد محمد خميس الصريدي نائب مدير إدارة العالقات العامة 
المتطوعة في  النسائية  الداخلية عدداً من عناصر الشرطة  في وزارة 

مواجهة  انتشار وباء »كورونا« في الدولة.

العلوم  جامعة  رئيس  هيكرودت  ستين  البروفيسور  كّرم 
الحديثة في دبي الدكتورة مريم شنشول لحصولها على درجة 
وفوزها   ، الحيوية  والتقنيات  الجنائية  األدلة  في  »الماجستير« 

بـ»درع التميز« لتخرجها بدرجة »إمتياز مع مرتبة الشرف«.

كّرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي العريف أول أحمد محمد أحمد والشرطي أول 
مروان بن خصيف المعمري  لجهودهما وإخالصهما في عملهما.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

الشاعر شجرة مثمرة تعطي أكلها في كل حين، ففي كل لحظة يكون الشاعر هو الحلم، 
وكل قصائده أحالم ورؤى وعطاء. فالشاعر شأنه شأن النحلة تقبّل كل األزهار فترتشف 
ألوانه، وال تمل وال تكل؛ فالعطاء شعارها والعمل  مختلفاً  الرحيق فتصوغ منه شراباً  منها 

الدؤوب مبدؤها.
إن الشاعر العربي األصيل كالجواد العربي األصيل يفوز في السباق فيزداد تألقاً؛ بل كالنخلة 
أصلها ثابتٌ منتصبة القامة شامخة الرأس ال يأتيها الغرور. والشاعر مسكونٌ بالمجتمع وهمومه 
واهتماماته دائماً، إنه مسؤول عنه وال يتوانى في التفاني من أجل خدمة الثقافة العربية وليس 

لهّمته حدود.
ما  ألفاظه ووضعها في مواضعها، وهو  اختيار  القدرة على  يمتلك  فنان  الشاعر من حيث هو 
يجعلها شعراً فاتناً جميالً، والشاعر رسام بارع يستطيع أن يخلق بكلماته المناظر الخالبة، ويصور 
أدق  ويظهر  يبرز  كيف  يعرف  ماهر  نحات  أيضاً  وهو  المشهد،  تفاصيل  تجسد  بكلمات  األحداث 

األوصاف في المحبوبة والطبيعة؛ والليل والنهار والشجر كل ذلك بأدوات من كلمات فاتنة.
الكون بشكل جديد  نكتشف من خاللها  إلى عوالم  يحملنا  الذي  السحري  القارب  والقصيدة هي 
ومتجدد كلما عدنا إليها.. إال أنها في لحظة من الزمن تستعصي على الشاعر وتقف أمامه نداً ال يلين، 
هنا يقف الشاعر عند عتبة اإللهام، فيقول: قصيدتي لم تكتمل، فيضعها في جيبه ويمضي، فليس هناك 
شاعر ال يحمل في جيبه قصاصة ورقة مكتوب عليها بيت شعري أو قصيدة لم تكتمل، فجيوب الشعراء 
خزائن لمشاريع مؤجلة، قد تضيع تلك القصاصات في زحمة المشاغل التي تعتري حياة الشاعر وينساها 

وبعد مدة طويلة يجدها بالصدفة ويكملها.
حكايات كثيرة كهذه تحصل لدى الشاعر مع قصائد قيد االكتمال، منها ما يستطيع إكمالها وبعضها ال 
تحتاج إلى إضافة البتة، ألن فكرة القصيدة اختزلت في بيتين أو ثالثة.. لدّي ملف في »حاسوبي المحمول« 
بعنوان: )قصائد لم تكتمل( أقوم بفتحه بين الفينة واألخرى، والقصائد التي في داخله بعضها أكمل ثالثة 

أعوام ومنها أكثر.. وأنا على شاطئ اإللهام أنتظر..

حكاية ق�صيدة مل تكتمل





تحية تقدير لقائدنا امللهم 

تأمني تعتمد عليه لألفراد والرشكات.

نتقدم بأسمى آيات التقدير واالمتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان عىل جهوده ومبادراته املستمرة للحفاظ عىل أمن 
وسالم دولة اإلمارات العربية املتحدة والعامل. متمنني أن تقتدي 
أجيالنا القادمة بخطواته الحكيمة وتستنري بها للميض قدماً عىل 

طريق البذل والعطاء.

adnic.ae | 800 8040 |      +971 2 4080 900 

صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ويل عهد أبوظبي،  نائب القائد األعىل للقوات املسلّحة


