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

�لعامة  �لقياد�ت و�لإد�ر�ت  �لوزر�ء وزير �لد�خلية، حتر�س وز�رة �لد�خلية مبختلف 

فيها، وب�صكل د�ئم، على مو�كبة تطور�ت �لع�صر حول �لعامل يف �لقطاع �لأمني و�ل�صرطي 

ويف �ملجالت �مليد�نية و�خلدمية.

ويف هذ� �ملجال، تلتزم �إد�رة �مل�صرتيات و�مل�صتودعات �لتابعة للإد�رة �لعامة للمالية 

و�خلدمات �مل�صاندة يف وز�رة �لد�خلية بتنفيذ هذه �لتوجيهات �ل�صامية وهذ� �حلر�س 

�صرطية  و�إد�ر�ت  قياد�ت  من  د�خلي  جمهور  مع  تتعامل  �إد�رة  و�أنها  خ�صو�صًا  �لد�ئم، 

ت�صعى  لذ�  و�خلا�س،  �حلكومي  �لقطاعني  من  �صريكة  خارجية  جهات  ومع  ومنت�صبني، 

لتو�كب وتوظف �أحدث و�أف�صل �ملو��صفات �لعاملية �لب�صرية و�لتقنية يف هذ� �لتعامل.

وتوفر �إد�رة �مل�صرتيات و�مل�صتودعات �لحتياجات و�للو�زم �لت�صغيلية و�ل�صتهلكية 

للقياد�ت  �مل�صندة  و�لعمليات  �ملهمات  لتنفيذ  �للزمة  و�لإ�صكان  و�ل�صيانة  و�خلدمية 

�لكفاءة  درجات  �أعلى  ظل  يف  وذلك  �لد�خلية،  وز�رة  يف  �لعامة  و�لإد�ر�ت  �ل�صرطية 

و�ل�صفافية للح�صول على �أجود �ملو��صفات و�خلدمات باأف�صل �لأ�صعار ويف �لوقت �ملنا�صب، 

وطبقًا للمو��صفات �لقيا�صية من خلل �صبكة من �ملوردين �ملحليني و�لإقليميني �ملوؤهلني 

و�لإجر�ء�ت  �ل�صيا�صات  و�تباع  �لد�خلية،  بوز�رة  �ملوردين �خلا�س  �صجل  و�مل�صجلني يف 

�ملنظمة لعمل �مل�صتودعات وعمليات ��صتلم وتخزين و�صرف �ملو�د عرب كفاء�ت متميزة 

�ملوؤهلت  �لوز�رة من ذوي  �ل�صباط و�لأف��ر�د و�ملدنيني من منت�صبي  �ل�صباط و�صف  من 

ونظم  �لتوريد�ت  و�صل�صلة  �لأعمال  و�إد�رة  و�ملحا�صبة  �لقانون  جمالت  يف  و�خل��رب�ت 

وتطبيقات �لرب�مج �لإلكرتونية �لذكية وتطبيق معايري �جلودة و�لتميز وغريه.

و�لعطاء�ت  �ملوردين  من�صة  �إطلق  �لإد�رة  �صهدتها  �لتي  �لع�صرية  �لتطوير�ت  ومن 

بوز�رة  �خلا�س  �ملوردين  �صجل  يف  و�لتجديد  �لت�صجيل  �إج��ر�ء�ت  لأمتتة  �لإلكرتونية 

�ملوردين  مع  و�لتو��صل  و�ملالية  �لفنية  �لعرو�س  و��صتلم  �لعطاء�ت  وطرح  �لد�خلية، 

�إلكرتونيًا، وتلقي �ملقرتحات �لتطويرية من �ملنت�صبني عرب من�صة �بتكار وز�رة �لد�خلية، 

�مل�صتودعات وفق  2019، وتطوير منظومة عمل  200 مقرتح خلل عام  و�لتي جتاوزت 

�أف�صل �ملمار�صات �لعاملية يف �صل�صلة �لتوريد�ت وتطبيقات �لذكاء �ل�صطناعي. وهكذ� 

ت�صهم �إد�رة �مل�صرتيات و�مل�صتودعات يف حتقيق �لأهد�ف �ل�صرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية، 

�أفر�د  ولبقية  للمنت�صبني  و�ل�صعادة  و�لر�صا  و�ل�صلمة  و�لأمان  �لأمن  بتوفري  و�ملتمثلة 

�ملجتمع من مو�طنني ومقيمني.

مواكبة العصر 
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العدد إدارة املشتريات واملستودعات 

في وزارة الداخلية  
وكيفية مواكبتها العصر عبر السعي 
املواصفات  وأفضل  أحدث  لتوظيف 
اجلمهورين  مع  تعاملها  في  العاملية 

الداخلي واخلارجي.
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�لتي تتعامل مع  �لعامة و�لإد�ر�ت يف وز�رة �لد�خلية �صو�ء  �ل�صرطة« يف �لإ�صاءة على خمتلف �لإد�ر�ت  ي�صتمر »جمتمع 

�جلمهور �لد�خلي فقط، �أو �لتي تتعامل معه ومع �جلمهور �خلارجي.

�لد�خلية  وز�رة  �مل�صاندة يف  للمالية و�خلدمات  �لعامة  للإد�رة  �لتابعة  و�مل�صتودعات  �مل�صرتيات  �إد�رة  �لعدد  وز�ر يف هذ� 

�لتي تتعامل مع �جلمهور �لد�خلي من قياد�ت و�إد�ر�ت �صرطية ومنت�صبني من �صباط و�صف �صباط و�أفر�د ومدنيني، ومع 

�أف�صل �ملو��صفات �لعاملية  جهات خارجية �صريكة من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، علمًا باأن �لإد�رة ت�صعى د�ئمًا ملو�كبة 

�لب�صرية و�لتقنية يف هذ� �لتعامل، وذلك يف �إطار �لإ�صهام يف حتقيق �لأهد�ف �ل�صرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية يف توفري 

�لأمن و�لأمان و�ل�صلمة و�لر�صا و�ل�صعادة للمنت�صبني ولبقية �أفر�د �ملجتمع من مو�طنني ومقيمني.

لقاء: اأماين اليافعي- ت�صوير: حممد علي

ت
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اإ

 »امل�سرتيات وامل�ستودعات« يف »الداخلية«                           

العفاري: ن�سعى ملواكبة اأف�سل املوا�سفات العاملية
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مدير  العفاري  سهيل  عبدالله  العقيد  أوضح 
وزارة  في  والمستودعات  المشتريات  إدارة 
والمستودعات  المشتريات  إدارة  أن  الداخلية 
هي إحدى اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للمالية 
وهي  الداخلية،  وزارة  في  المساندة  والخدمات 
واللوازم  االحتياجات  توفير  مسؤولية  تتولى 
والصيانة  والخدمية  واالستهالكية  التشغيلية 
والعمليات  المهمات  لتنفيذ  الالزمة  واإلسكان 
العامة  واإلدارات  الشرطية  للقيادات  المسندة 
في  ال  فعَّ بشكل  وتنفيذها  الداخلية،  وزارة  في 
في  المتغيرات  وضمن  واألوقات  الظروف  كل 
تستند  بآلية  وتعمل  والمستجدات،  األولويات 
بقرار  الواردة  والضوابط  القواعد  تطبيق  إلى 
2019 في شأن  )4( لسنة  الوزراء رقم  مجلس 
الئحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 
المقررة  اإلدارة  هذه  واختصاصات  االتحادية، 
بقرار  الداخلية  لوزارة  التنظيمي  الهيكل  في 
مجلس الوزراء رقم )37( لسنة 2008 وتعديالته. 
وأضاف: أن إدارة المشتريات والمستودعات 
على  تعمل  المتخصصة،  أقسامها  خالل  ومن 
تلبية جميع متطلبات وزارة الداخلية وفق أعلى 
درجات الكفاءة والشفافية للحصول على أجود 
وفي  األسعار  بأفضل  والخدمات  المواصفات 
الوقت المناسب، وطبقاً للمواصفات القياسية من 
خالل شبكة من الموردين المحليين واإلقليميين 

الموردين  سجل  في  والمسجلين  المؤهلين 
السياسات  واتباع  الداخلية،  بوزارة  الخاص 
المستودعات  لعمل  المنظمة  واإلجراءات 
المواد عبر  وعمليات استالم وتخزين وصرف 
الضباط  صف  و  الضباط  من  متميزة  كفاءات 
من  الوزارة  منتسبي  من  والمدنيين  واألفراد 
يعملون  والذين  والخبرات  المؤهالت  ذوي 

وفق  مهماتهم  ألداء  تامين  وتعاون  بتنسيق 
إجراءات العمل المقررة، وهم على مستوى عاٍل 
من الكفاءة في تخصصاتهم في مجال القانون 
والمحاسبة وإدارة األعمال وسلسلة التوريدات 
الذكية  اإللكترونية  البرامج  وتطبيقات  ونظم 
وتطبيق معايير الجودة والتميز وغيره، وذلك من 
دون إغفال الجانب التدريبي والتأهيل المستمر 
لتحقيق األهداف المرجوة بأعلى كفاءة وفعالية.

مهمات 
إدارة  مهمات  أن  العفاري  العقيد  وشرح 
الداخلية  وزارة  في  والمستودعات  المشتريات 

تتمثل بالتالي: 
ومتابعة  السنوية  المشتريات  خطة  إعداد   -
لشراء  الضرورة  حسب  وتعديلها  تنفيذها 
من  الداخلية  وزارة  احتياجات  جميع  وتوفير 
السلع والخدمات بشكل مستمر، ووفقاً ألنسب 

المواصفات والكميات وأفضل األسعار.
والخدمات  األصناف  ودراسة  تحليل   -
المواصفات  ناحية  من  توفيرها  المطلوب 
والتسليم،  الشراء  وشروط  واألسعار  والجودة 
تحسينها  ومتابعة  التطوير  مجاالت  وتحديد 
بالتنسيق مع الجهات المستفيدة ذات العالقة في 

وزارة الداخلية.
- االلتزام بتنفيذ القواعد واإلجراءات المقررة 

نعمل على تلبية 

متطلبات وز�رة 

�لد�خلية باأعلى 

درجات �لكفاءة 

و�ل�صفافية
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التنفيذ  جهات  الختيار  االتحادية  الحكومة  في 
استدراج  حيث  من  الموردين،  من  المناسبة 
وتقييم  العطاءات  وتحليل  األسعار،  عروض 
عروض األسعار بالتنسيق مع الجهات الطالبة، 
وزارة  في  االختصاص  جهات  من  واعتمادها 
في  المقررة  والقواعد  اآللية  وفق  الداخلية 

الحكومة االتحادية.
- إصدار أوامر الشراء وأوامر العمل، وإعداد 
مستندات ووثائق العقود بالتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة في وزارة الداخلية.
وأي  المختلفة  التعاقدات  تنفيذ  متابعة   -
للتحقق  األداء  ومراقبة  بشأنها،  متغيرات 
ضمن  والخدمات  المواد  على  الحصول  من 
ورفع  عليها،  المتفق  والمواعيد  االشتراطات 
االختصاص،  إلى جهات  عنها  الدورية  التقارير 
واقتراح المعالجات الالزمة لحفظ حقوق وزارة 

الداخلية.
وزارة  في  لإلسكان  العامة  الخطة  تنفيذ   -
واآلليات  والضوابط  القواعد  وفق  الداخلية 

المعتمدة.
مستودعات  وتأمين  وترتيب  تنظيم   -
من  موجوداتها  على  للحفاظ  الداخلية  وزارة 
واستالم  قيودها  إجراءات  وتنظيم  المخزون، 
وفق  المخزون  حركة  ومراقبة  المواد  وصرف 
المخازن  إلدارة  المقررة  واإلجراءات  القواعد 
وصيانة  وحفظ  وقيد  االتحادية،  الحكومة  في 
الممتلكات االتحادية في وزارة الداخلية، وإعداد 
باألجهزة  المستودعات  تأهيل  وبرامج  خطط 
والمعدات وتطبيق إجراءات األمن والسالمة وفق 

المعايير المعتمدة لذلك.

منهجية
وأشار العقيد العفاري إلى أن إدارة المشتريات 
على  تعمل  الداخلية  وزارة  في  والمستودعات 
تجسيد منهجية معتمدة إلدارة عالقة متميزة مع 

شركائها من الموردين، من حيث تنظيم قيدهم 
في سجل الموردين في الوزارة، وآلية تواصلهم 
تقديم  بعد  أدائهم  تقييم  ومتابعة  الوزارة،  مع 
الخدمات وفق أسس وقواعد واضحة وبشفافية 
ودراستها،  ومقترحاتهم  آرائهم  وتلقي  تامة، 
التي  والخدمات  األصناف  عن  الرضا  وقياس 
وجدت،  إن  القصور  أوجه  ومعالجة  يقدمونها 
الموردين  منصة  بإطالق  تكرس  الذي  األمر 
والعطاءات اإللكترونية ألتمتة إجراءات التسجيل 
بوزارة  الخاص  الموردين  سجل  في  والتجديد 
العروض  واستالم  العطاءات  طرح  و  الداخلية، 
الموردين  مع  والتواصل  والمالية  الفنية 

إلكترونياً.
مع  بالتنسيق  تعمل  اإلدارة  أن  وأضاف: 
الجهات ذات العالقة في »الداخلية« على تكريم 
التميز  شهادات  ومنحهم  المتميزين  الشركاء 

بعد القيام بالمتابعة وإجراءات الرصد والتقييم 
الدقيق ألدائهم وخدماتهم المقدمة للوزارة. وأن 
مبادرات  من  االستفادة  على  حريصة  اإلدارة 
اختصاصاتهم  مجال  في  والشركاء  الموردين 
وأحدث المواصفات للمواد واألجهزة والمعدات 
والبرامج المتطورة حول العالم لمواكبة التطور 

المتسارع في المجاالت المختلفة. 
وبالتنسيق  أيضاً  تحرص  اإلدارة  أن  وتابع 
وزارة  في  األخرى  الشرطية  اإلدارات  مع 
الداخلية وذات العالقة على تطبيق أحدث النظم 
بدءاً  الشراء  عمليات  كامل  إلدارة  اإللكترونية 
القيادات الشرطية  من تلقي طلبات التزويد من 
باحتياجاتها  الوزارة  في  اإلدارية  والوحدات 
لطرح  ووثائقها  متطلباتها  واستكمال  المختلفة، 
العطاءات وفق األسس المقررة، وتلقي عروض 
الصالحيات  واعتمادها وفق  الموردين وفرزها 
المقررة. كما تعمل اإلدارة على االلتزام بتطبيق 
دولة  في  النافذة  واألنظمة  التشريعات  أحكام 
الشفافية  لتحقيق  المتحدة  العربية  اإلمارات 
دون  من  الموردين  بين  العادلة  والمنافسة 
من  الداخلية  وزارة  احتياجات  ولتوفير  تمييز، 
المواد واألجهزة والمعدات والخدمات واألعمال، 
الدولة  في  النافذة  النظم  أجازته  ما  مراعاة  مع 
الصغيرة  المشاريع  ألصحاب  إمتيازات  من 

والمتوسطة في سوق العمل. 

تنسيق 
إدارة  أن  إلى  العفاري  العقيد  وأشار 
بارتباط وثيق  المشتريات والمستودعات تعمل 
بإدارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية لتوفير 
المختلفة  المشتريات  من  الوزارة  احتياجات 
للوزارة  السنوية  المالية  االعتمادات  ضمن 
تلبية  يضمن  بما  للدولة،  العامة  الميزانية  في 
وخططها  برامجها  وتنفيذ  الوزارة  احتياجات 
االستراتيجية بالحصول على المواد والخدمات 

�إطلق من�صة 

�ملوردين و�لعطاء�ت 

�لإلكرتونية لأمتتة 

�إجر�ء�ت �لت�صجيل 

و�لتجديد
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المناسب،  الوقت  واستالمها وسداد قيمتها في 
المالية  االعتمادات  كامل  واستخدام  ولتحقيق 
انتهاء وقفل  قبل  الوزارة  لتنفيذ خطط وبرامج 

قيود السنة المالية. 
وأضاف: أن إدارة المشتريات والمستودعات 
ذات  والجهات  اإلدارات  مع  بالتنسيق  تعمل 
األولوية  إيالء  على  الداخلية  وزارة  في  العالقة 
المختلفة  المبادرات  لتنفيذ  اإلجراءات  وتسهيل 
االبتكار  مجاالت  في  الوزارة  في  المعتمدة 
والتي  العمل،  وأساليب  النظم  في  والتحديث 
استراتيجية  تسهم في تطوير وترقية وتحقيق 
التطوير في الوزارة، وكذلك مبادرات ومشاريع 
اهتماماً  الوزارة  توليها  التي  المتعاملين  إسعاد 
الخدمات  أفضل  تقديم  على  الحرص  يعكس 

للمتعاملين مع وزارة الداخلية. 

كفاءة 
المشتريات  إدارة  أن  العفاري  العقيد  وأكد 
والمستودعات في وزارة الداخلية تحرص دائماً 
من  لديها  للعاملين  المهنية  الكفاءة  رفع  على 
خالل التنسيب إلى الدورات التخصصية لمواكبة 
مهارات  وتنمية  العمل،  أساليب  في  التطور 
بدقة  إليهم  الموكلة  المهمات  إلنجاز  العاملين 
واتقان ولتوفير الوقت والجهد لتحقيق متطلبات 
العمل بأفضل الممارسات المعتمدة، وذلك عبر 

بالتنسيق  تنظم  التي  العمل  وورش  الدورات 
المتخصصة  الخبرة  وبيوت  المالية  وزارة  مع 

المعتمدة.
وأضاف: أن اإلدارة تعمل كغيرها من اإلدارات 
في » الداخلية« على تشجيع العاملين لديها لتقديم 
المقترحات  وتقديم  واالبتكارات  األفكار  وطرح 
والمبادرات التي تسهم في تطوير أساليب العمل 
أو خفض التكاليف أو تسريع إنجاز المعامالت 

وغير ذلك في المجاالت التي تحدث أثراً إيجابياً 
لمصلحة العمل، وذلك من خالل توفير بيئة عمل 
مالئمة وتحفيز اإلبداع، والتي تبلورت في وفرة 
عدد المقترحات التطويرية المقدمة من الموظفين 
عبر منصة ابتكار وزارة الداخلية والتي تجاوزت 

200 مقترح خالل عام 2019.
وتابع أنه انطالقاً من الهدف االستراتيجي 
والمتمثل  الداخلية،  وزارة  تتبناه  الذي 
إدارة  ركزت  فقد  العاملين،  في  باالستثمار 
هذا  تحقيق  على  والمستودعات  المشتريات 
إلى  فيها  العاملين  تنسيب  خالل  من  الهدف 
البرامج التدريبية المختلفة إلكسابهم المعرفة 
والقدرات الالزمة التي تمكنهم من قيادة وإدارة 
تحديث  في  أسهم  الذي  األمر  بنجاح،  العمل 
التكنولوجيا  أدوات  باستخدام  العمل  طرق 
المكتسبة من هذه الدورات والبرامج التدريبية، 
كما تحرص اإلدارة على تشجيع العاملين فيها 
على استكمال دراساتهم العليا التي تخدم بيئة 
التطور  ومواكبة  التعلم  على  وترتكز  العمل 
العلمي، وتفخر اإلدارة بالكفاءات التي حصلت 
على درجات علمية، ومنهم حصولي على درجة 
واالستراتيجية،  الجودة  إدارة  في  الماجستير 
وحصول كل من: المقدم أحمد محمد الشحي 
على درجة الدكتوراه في القانون العام والعلوم 
السياسية، والرائد حمد أحمد الفالسي، والرائد 
سعيد محمد السلحدي، والنقيب أحمد يوسف 
يوسف،  سلطان  غانم  والنقيب  الحمادي، 
على  العفاري  سالم  أحمد  أول  والمساعد 
والنقيب  األعمال،  إدارة  الماجستير في  درجة 
الماجستير  المنهالي على درجة  صالح سالم 
إبراهيم  أول  والمساعد  واإلدارة،  العلوم  في 
عبدالله  خليفة  أول  والمساعد  اللوغاني،  علي 
الحوسني على درجة الماجستير التنفيذي في 

اإلدارة العامة. 

خطط 
إطار  في  أنه  إلى  العفاري  العقيد  ولفت 
والمالية  اإلدارية  األنظمة  وتحديث  تطوير 
المشتريات  إدارة  ورؤية  الداخلية  بوزارة 
التطور  مواكبة  بضرورة  والمستودعات 
اإلدارة  عمدت  فقد  واإللكتروني،  التكنولوجي 
الممارسات  أفضل  لتطبيق  الدائم  السعي  إلى 
وتطوير  المخزون  وإدارة  الشراء  مجاالت  في 
التوريد  وسالسل  المستودعات  عمل  منظومة 
عمل  منظومة  تطوير  على  العمل  خالل  من 
المستودعات وفق أفضل الممارسات في مجال 
سلسلة التوريدات وتطبيقات الذكاء االصطناعي، 
والذي سيسهم في تطوير منظومة العمل بشكل 
ملحوظ في إدارة ومراقبة المخزون ليتم توريد 
وتزويد المستودعات بأقل قدر ممكن من المواد 
بأقل مستوى  االحتفاظ  يتم  واألصناف، بحيث 
ورأس  التخزين  تكاليف  لتقليل  المخزون  من 

المال المستثمر في المخزون.

�لإد�رة ت�صجع 

�لعاملني لديها من 

خلل توفري بيئة 

عمل ملئمة 

وحتفيز �لإبد�ع
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يف  �لعامة  و�ل�صلمة  �لطو�رئ  مديرية  يف  و�لفروع  و�لأق�صام  �لإد�ر�ت  خمتلف  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يو��صل 

�لقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي. وز�ر يف هذ� �لعدد ق�صم »�ملهام �خلا�صة و�لفعاليات« يف �ملديرية، حيث �لتقى بالر�ئد �صيف 

جمعة �لكعبي رئي�س �لق�صم، وذلك لإلقاء �ل�صوء على �ملهمات �مليد�نية و�لفعاليات �لتدريبية و�لتوعوية �لتي يقوم بها يف 

�صبيل حتقيق هدف �حلفاظ على �ل�صلمة �لعامة لأفر�د �ملجتمع من مو�طنني ومقيمني و�صياح.

حوار: جا�صم عبيد الزعابي - ت�صوير: حممد علي

الخاصة  »المهام  قسم  تأسس  متى   <
والسالمة  الطوارئ  بمديرية  والفعاليات« 
المهمات  وما  أبوظبي،  شرطة  في  العامة 

الموكلة إليه؟
هيكلة  إعادة  تمت   ،2017 عام  بداية  في   -
القيادة  في  العامة  والسالمة  الطوارئ  إدارة 
العامة لشرطة أبوظبي لتصبح مديرية الطوارئ 
والسالمة العامة، ولتشمل تحت مظلتها عدداً من 
إدارة اإلسعاف. وعليه تأسس  اإلدارات، ومنها 
بداية عام  الخاصة والفعاليات في  المهام  قسم 

.2017
ويعمل قسم المهام الخاصة والفعاليات على 
التي تقام  المهرجانات والفعاليات  تأمين جميع 

في إمارة أبوظبي. كما يعمل على نقل الحاالت 
على  بناء  للمستشفيات  الطارئة  غير  المرضية 
باإلسعافات  التوعية  وتقديم  مسبق،  موعد 
األولية لجميع أفراد المجتمع من خالل الورش 

والمحاضرات التوعوية.

كفاءات مؤهلة 
> ما الفروع الموجودة في القسم ومهمات 

كل منها؟
فرع  هي:  فروع  ثالثة  القسم  في  يوجد   -
المهام الذي يقوم بتوفير خدمات اإلسعاف في 
الفعاليات والمهرجانات، وذلك من خالل تأمين 
مركبات  من  بعدد  والخاصة  األمنية  المهمات 

ت
ءا

سا
�

اإ
ولوازم اإلسعافات حسب الطلب، ويوفر خدمة 
نقل المرضى لذوي المواعيد الطبية المسبقة من 
وإلى المنازل والمراكز الطبية والمستشفيات في 

إمارة أبوظبي ومنها إلى بقية إمارات الدولة.
وفرع اإلسعاف المجتمعي: والذي يعمل على 
ومقيمين  مواطنين  من  المجتمع  أفراد  توعية 
بسبل  أبوظبي  إمارة  مستوى  على  وسياح 
الصحيح  والتصرف  اإلصابات،  من  الوقاية 
جميع  إلى  ويتوجه  اإلصابات،  وقوع  حال  في 
شرائح المجتمع بجميع الفئات العمرية وبلغات 
والفرنسية،  واإلنجليزية،  العربية،  وهي:  عدة، 

والهندية، والفلبينية، واألوردو، والبشتو.
تقديم  إلى  ويهدف  التكتيكي:  اإلسعاف  فرع 

              »املهام اخلا�سة والفعاليات« يف »الطوارئ«

                 الكعبي: هدفنا احلفاظ على �سالمة املجتمع 
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الدعم الطبي للفرق األمنية أثناء تأديتها لمهماتها.
> ما االختصاصات المطلوبة للعاملين في 

القسم؟
والفعاليات  الخاصة  المهام  قسم  يضم   -
كفاءات طبية مؤهلة ومدربة للتعامل مع جميع 
الحاالت الطبية، حيث يشمل القسم كفاءات من 
المتوسط  والمسعف  المتقدم  المسعف  فئات 
ضباط  إلى  باإلضافة  األساسي،  والمسعف 
جميع  تقديم  في  وكفاءة  خبرة  ذوي  إسعاف 
الخدمات اإلسعافية وادارة األحداث األمنية في 

الحاالت الطارئة والفعاليات والحاالت األمنية.
> ما الدورات التخصصية التي يخضع لها 

العاملون في القسم؟
- يخضع العاملون في قسم المهام الخاصة 
اإلسعاف  مجال  في  دورات  إلى  والفعاليات 
وفق متطلبات دائرة الصحة في إمارة أبوظبي، 
 ،)BLS, ACLS ,ITLS( الدورات  هذه  أهم  ومن 
مع  التعامل  كيفية  عن  دورات  إلى  باإلضافة 
متابعة  والمصابين(. وهناك  )المرضى  العمالء 
ورش  عقد  يتم  حيث  المسعفين،  ألداء  دورية 
المتابعة  وتقارير  معطيات  على  بناء  عمل 
لتطوير قدرات المسعفين والوقوف على فرص 
التحسين، وكل ذلك بهدف ضمان تقديم خدمات 
بما  المجتمع  ألفراد  عالية  وذات جودة  متميزة 

يحقق رضاهم وسعادتهم.

إنجازات وأهداف
القسم  حققها  التي  اإلنجازات  أبرز  ما   <
الفترة  في  والتقني  البشري  الصعيدين  على 

الماضية؟
والفعاليات  الخاصة  المهام  قسم  حقق   -
العديد من اإلنجازات خالل الفترة الماضية، وفق 

التالي:
المبادرات  من  العديد  القسم  أطلق 
االستراتيجية الهادفة، مثل: مبادرة »الخير يعم« 

 ،2018 زايد  عام  مبادرات  اعتمدت ضمن  والتي 
في  أول  مستجيب   2 عدد  لوضع  هدفت  حيث 
مع  للتعامل  حكومي  وشبه  حكومي  مبنى  كل 
الحاالت الطارئة قبل وصول مركبات اإلسعاف.

ومبادرة »الوقاية من إصابات األطفال« عام 
المجتمع  أفراد  توعية  إلى  هدفت  والتي   ،2019
لها  يتعرض  أن  الممكن  من  التي  باإلصابات 
الطبي  والتصرف  منها  الوقاية  وكيفية  الطفل 
قام  والتي  اإلصابة،  وقوع  حال  في  الصحيح 

ملحق »مجتمع الشرطة« بنشرها على حلقات.
ومبادرة »صدى اإلسعاف« في عام التسامح 
استراتيجية  كمبادرة  اعتمدت  والتي   ،2019
المبادرة  هذه  عملت  حيث  التسامح،  عام  في 
وعمل  األولية  اإلسعافات  بأهمية  التوعية  على 
الفحص الوقائي لتفادي األمراض المزمنة، وتم 
فحص الضغط والسكر لعدد من موظفي المراكز 

الشرطية والمراجعين في إمارة أبوظبي 
إمارة  في  800000 شخص  من  أكثر  وتوعية 
وكيفية  األولية  اإلسعافات  بأهمية  أبوظبي 
مركبات  وصول  قبل  الصحيح  التصرف 

المضاعفات  بخفض  أسهم  ما  اإلسعاف، 
واإلصابات  المرضية  الحاالت  في  خصوصاً 
الطارئة والخطيرة مثل حاالت توقف القلب، ما 
أسهم برفع مؤشر حاالت توقف القلب الناجحة 
لتكون إمارة أبوظبي األولى على مستوى اإلقليم 

في حاالت توقف القلب الناجحة.
األولية،  باإلسعافات  محاضرة  أكبر  وتنظيم 
دخلت بموسوعة جينيس لألرقام القياسية عام 
2018، حيث بلغ عدد الحضور 2582 مستفيداً من 

المحاضرة.
في  والمهرجانات  الفعاليات  جميع  وتأمين 
إمارة أبوظبي من خالل وضع الخطط وتوفير 
جميع االحتياجات اإلسعافية، مثل: جائزة طيران 
االتحاد »فورموال - 1«، وكأس العالم لألندية، 

وكأس آسيا، وغيرها من الفعاليات.
على  إليها  تسعون  التي  األهداف  ما   <
الصعيدين البشري والتقني حالياً ومستقبالً؟

- التميز في األداء ال يقتصر على ما تم تقديمه 
حتى اآلن في قسم المهام الخاصة والفعاليات، 
وإنما نسعى جاهدين لتطوير القسم من خالل 
خدمات  طلب  مثل  تطويرية،  أهداف  وضع 
اإلسعاف غير الطارئة عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي، وإعطاء محاضرات توعوية عن بعد.
في  أو  الشرطة  داخل  الجهات  من   <
معها  يتعاون  التي  والخاص  العام  القطاعين 

القسم في تنفيذ مهماته؟
والفعاليات  الخاصة  المهام  قسم  يقدم   -
وشبه  الحكومية  المؤسسات  لجميع  خدماته 
حيث  أبوظبي،  إمارة  مستوى  على  الحكومية 
يرتبط بجميع الدوائر الحكومية في اإلمارة من 
المبرمة  االتفاقيات  أو  المباشر  التواصل  خالل 
القسم  المهمات. كما يوجد تنسيق بين  لتغطية 
وبين جميع القطاعات في القيادة العامة لشرط 
الخدمات  تقديم  على  يعمل  وكذلك  أبوظبي، 
في  الخاصة  والشركات  التعليمية  للمؤسسات 

اإلمارة.

نصائح عامة 
> ما النصائح العامة التي تقدمونها لألفراد 

واألسر والمجتمع؟
المجتمع  أفراد  جميع  إلمام  ضرورة   -
التصرف  ألهمية  وذلك  األولية،  باإلسعافات 
الصحيح فور وقوع اإلصابة في سبيل الحد من 

المضاعفات، 
وأصحاب  المواطنين  بكبار  واالهتمام 
األمراض المزمنة من خالل متابعة أخذ األدوية 
وااللتزام  الطبية  المواعيد  جميع  إلى  والذهاب 
بالفحوصات الدورية، وتوفير بيئة آمنة لألطفال 
من خالل االلتزام باشتراطات السالمة وتأمين 
مثل:  الطفل،  على  خطورة  تشكل  التي  األماكن 

المركبات، المسابح، والنوافذ، والطرق.
وأخيراً، نتمنى السالمة للجميع، وألي طارئ 

طلب المساعدة من القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي من خالل االتصال على رقم »999«.

الرائد سيف الكعبي
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رفع األعالم في المطار:
األعالم،  لرفع  عدة  المطار صوار  في  يوجد 

لذلك هناك أوجه عدة لترتيب رفع األعالم:
أو  استقبال  ال  حيث  العادية،  األيام  في   -
توديع رسميين، يرفع علم واحد لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة على الصاري األوسط فقط، أو 

على جميع الصواري ليكون الشكل أجمل.
- عند سفر أو استقبال صاحب السمو رئيس 
على  الدولة  أعالم  ترفع  الله«،  »حفظه  الدولة 
جانب من الصواري. ويرفع على الجانب األيسر 
علم واحد لرئيس الدولة داللة على وجود سموه 

في المكان.
- عند استقبال أو توديع رئيس دولة ضيف، 
ترفع أعالم دولة اإلمارات وأعالم دولة الرئيس 
الضيف متجاورة وبعدد متساٍو، أي تكون أعالم 
وتليها  بعضاً،  بعضها  بجوار  الواحدة  الدولة 
أعالم  تتخلل  أو  الضيف،  الرئيس  دولة  أعالم 
دولة الرئيس الضيف أعالم دولة اإلمارات واحداً 

تلو اآلخر.
رئيس  السمو  صاحب  وجود  حال  في   -
العلم  يرفع  المطار،  في  الله«  »حفظه  الدولة 

الخاص بسموه على إحدى الصواري المواجهة 
لساحة المطار. كما يرفع العلم الخاص برئيس 

الدولة الضيف.
أي  المطار  في  التحية  منصة  على  يرفع   -
منصة الشرف علمان، علم اإلمارات على يمين 
المنصة )يسار الناظر من جهة حرس الشرف(، 
المنصة  يسار  على  الدولة  رئيس  علم  ويرفع 
وذلك  الشرف(،  حرس  جهة  من  الناظر  )يمين 
رئيس   – الوطن   – )الله  الدولة  لشعار  تطبيقاً 

الدولة(.
رئيس  أو  أمير  أو  أو سلطان  ملك  قيام  عند 
دولة بزيارة إلى اإلمارات يرفع على يمين منصة 
التحية )يسار الناظر من جهة حرس الشرف(. 
علم ضيف البالد )علم دولته أو علمه الخاص(، 
رئيس  علم  التحية  منصة  يسار  على  ويرفع 
صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله« )يمين 

الناظر من جهة حرس الشرف(.
- إذا كان في االستقبال مندوب عن صاحب 
على  يرفع  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو 
الضيف،  علم  اليمين  جهة  إلى  التحية  منصة 
ويرفع إلى جهة اليسار علم اإلمارات فقط، وذلك 

بسبب عدم وجود سموه في استقبال الضيف.

رفع األعالم أمام الفنادق
الخليجية  المؤتمرات  عند عقد االجتماعات و 
بدولة  الفنادق  أحد  في  الدولية  أو  العربية  أو 
اإلمارات العربية المتحدة، ترفع أعالم اإلمارات 
أمامه  أو  الفندق  المشاركة فوق مبنى  الدول  و 
أمام  يثبت  حيث  الرؤساء،  أجنحة  وداخل 
 12 بارتفاع  الصواري  الكافي من  العدد  الفندق 
متراً، ترفع عليها األعالم تباعاً بحسب الترتيب 
األبجدي، وتنتهي إما بعلم مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية أو علم جامعة الدول العربية أو 
نوع  بحسب  وذلك  المتحدة،  األمم  منظمة  علم 
وترفع  فيه،  والمشاركين  المؤتمر  أو  االجتماع 
األعالم من اليمين إلى اليسار )يسار الناظر إلى 

الفندق(.
اإلمارات  أعالم  الفندق ضمن  علم  يرفع  وال 
الحالة  هذه  في  الفندق  ألن  المشاركة،  والدول 
وطوال فترة انعقاد االجتماع أو المؤتمر يعتبر 
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  بالكامل  تابعاً 

وإن كان فندقاً خاصاً.

ت
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ت
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مرا�سم العلم- 7

النقيب علي خليفة المهيري
مدير فرع شؤون الموظفين 

بالعمليات الشرطية في شرطة  الشارقة

ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« عددً� من �ملقالت �لتي ت�صرح مر��صم رفع علم دولة 

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

�لد�خلية و�ل�صرطة وبقية �أفر�د �ملجتمع.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
 إلـى أصحـــــاب السمــــــو

أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولـة اإلمـــارات الكريـم

بمناسبـــة اليــوم الوطني التـاسـع واألربعين
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»الداخلية« ت�سارك يف فعاليات افرتا�سية

شاركت وزارة الداخلية في عدد من الفعاليات 
شارك  فقد  والخارجية.  المحلية  االفتراضية 
سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة 
الداخلية في أعمال منتدى ليانيو نغانغ االفتراضي 
في  العام  األمن  استضافته وزارة  الذي  الخامس 
وأقيم تحت  الصديقة،  الشعبية  الصين  جمهورية 
الدولي  التعاون  لتعزيز  األمنية«  »التنمية  عنوان: 
في مجال إنفاذ القانون أثناء انتشار وباء كورونا 

»كوفيد- 19«.
وألقى سعادة الفريق الشعفار كلمة في المنتدى 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  تحيات  خاللها  نقل 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
وزير الداخلية وتمنياته للمشاركين فيه بأن تكلل 

جهودهم وأعمال المنتدى بالتوفيق والنجاح.
والمتغيرات  التحديات  أن  سعادته  ورأى 
اإلقليمية والدولية، واستمرار جائحة كورونا في 
تهديد حياة وصحة الناس في جميع أنحاء العالم، 
دفع أجهزة إنفاذ القانون في الدول كافة إلى تحُمل 
مهمة شاقة تتمثل في منع تفشي الوباء والحفاظ 
مجال  في  الخبرات  وتبادل  العام،  النظام  على 
التحدي  ومواجهة  الجائحة،  أثناء  القانون  إنفاذ 
العالمي بشكل مشترك، والحفاظ على االستقرار 
وأنه  االقتصادية،  التنمية  ومواصلة  االجتماعي 
أتم  على  تكون  أن  عموماً  العالم  دول  على  بات 
تهدد  التي  التحديات  تلك  مع  للتعامل  االستعداد 
يتطلب  ما  مواطنيها،  ومصالح  المجتمعات  أمن 
جاهزية  لرفع  الجميع  وتكاتف  الجهود  تضافر 
دولنا لالستعداد والتصدي لهذه الجائحة، وتحقيق 
واستقرار  أمن  على  والحفاظ  المنشودة  األهداف 

مجتمعاتنا. 
وأكد سعادة الفريق الشعفار أن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، 

بجميع  الجريمة  لمكافحة  كبيرة  جهوداً  تبذل 
السيبرانية  الجرائم  أشكالها وصورها خصوصاً 
والجرائم المنظمة، لتعزيز األمن ألفراد المجتمع، 
الجرائم  مكافحة  في  يسهم  ما  كل  وتفعيل 
اإللكترونية، من خالل إقرار تشريعات وسياسات 
والمؤسسات،  لألفراد  الشخصية  البيانات  تحمي 
القيام بأي عمل  التي تسعى إلى  وتكافح األفكار 
أو  الجريمة  أو  العنف  على  بالتحريض  عالقة  له 
أشكال  كل  مكافحة  وأن  اإلرهاب،  أو  التطرف 
التكنولوجية  للوسائل  المشروع  غير  االستخدام 
والمعرفية والرقمية تأتي انطالقاً من استراتيجية 
دولة اإلمارات في صون أمن األفراد والمؤسسات 
أمنهم  تمس  إساءات  أو  انتهاكات  أي  من 
واستقرارهم السياسي واالجتماعي واالقتصادي، 
وقعت  التي  الدولية  االتفاقيات  مع  ينسجم  وبما 

عليها اإلمارات في هذا الشأن. 
من جهة ثانية، نفذت لجنة متابعة تنفيذ نظام 
»أنت مسؤول«  حملة  الخفيفة  الجوية  الرياضات 
في نسخة جديدة، شارك  فيها عدد من الهيئات 
تطبيق  وصحة  بسالمة  والمعنية  المختصة 
وزارة  بينها:  ومن  الخفيفة:  الجوية  الرياضات 
المسلحة،  للقوات  العامة  والقيادة  الداخلية، 
والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة االتحادية 
للجمارك، وهيئة تنظيم اتصاالت، وهيئة اإلمارات 
للمواصفات والمقاييس، وعدد من الدوائر المحلية 
أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  وأوضح  والشركاء. 
ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس 
لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة 
اللجنة  عمل  جهود  ضمن  أتت  الحملة  هذه  أن 
الساعية لتعزيز اإلجراءات واالشتراطات لممارسة 
آمن وسليم، وبصورة  الخفيفة بشكل  الرياضات 

تضمن سالمة األرواح والممتلكات. 

اللواء الريسي: أننا نستهدف  وأضاف سعادة 
برياضة  التوعية  خاص  بشكل  الحملة  هذه  في 
وهواية ممارسة الطائرات الشراعية واشتراطاتها 
بالممارسات  والتعريف  لها،  المنظمة  والقوانين 
اآلمنة المرتبطة بهذه الرياضة، واألماكن المسموح 
الجوية  المالحة  يضمن  بشكل  لممارستها،  بها 
سالمة  على  حرصاً  السالمة  متطلبات  وتوفير 

ممارسي هذه الرياضة والهواية.
إلى ذلك، نظمت وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة 
العامة للدفاع المدني المؤتمر الدولي االفتراضي 
للعام 2020، تحت شعار: »الدفاع المدني والرؤية 
المستقبلية للخمسين«، وذلك عبر تقنية االتصال 
المدني  الدفاع  أجهزة  ممثلي  وبحضور  المرئي، 
العالم،  دول  مختلف  من  المدنية  والحماية 
المدنية  للحماية  الدولية  المنظمة  وبمشاركة 

والدفاع المدني. 
محمد  جاسم  الدكتور  اللواء  سعادة  وقال 
وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي 
رؤية  مع  توافقاً  انطلق  الحدث  هذا  إن  الداخلية 
اإلمارات  دولة  تكون  أن  في  الرشيدة  القيادة 
العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق 
األمن والسالمة، كما إن هذا الملتقى الدولي كان 
أفضل  على  واالطالع  الخبرات  لتبادل  فرصة 
في  االصطناعي  والذكاء  العالمية  الممارسات 
مجال الدفاع المدني والسالمة والحماية المدنية، 
بالعيش في مجتمعات  الجميع  ينعم  أن  أجل  من 
آمنة. وأكد سعادة اللواء المرزوقي مواكبة القيادة 
للتطور  اإلمارات  دولة  في  المدني  للدفاع  العامة 
التكنولوجي بتوفير التقنيات الجديدة مثل تقنيات 
النانو والروبوتات والذكاء االصطناعي التي يمكن 
تحديات  ألي  والتأهب  االستعداد  خاللها  من 

جديدة.

اللواء جاسم المرزوقيالفريق سيف الشعفار اللواء أحمد الريسي
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فارس خلف  طيار  ركن  اللواء  معالي  أكد 
اهتمام  أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي بنشر مفاهيم 
مختلف  مع  بالتعاون  مجتمعنا  في  النزاهة 
التصدي  في  منيعاَ  سداً  والوقوف  الجهات، 

للفساد والمفسدين.
اليوم  بمناسبة  لعالية  كلمة  في  ذلك  جاء 
الدولي لمكافحة الفساد، رأى فيها أن تحقيق 
النزاهة  وتكريس  والشفافية  العدالة  مجتمع 
ُتترجم  القانون،  سلطة  وتعزيز  الوظيفية 
والكسب  واإلداري  المالي  الفساد  بمحاربة 
غير المشروع. وأشاد بجهود دولة اإلمارات 
العربية المتحدة التي أقـّرت تشريعات وقائية 
قفزات  وحققت  والواجبات،  الحقوق  تصون 
نوعية في مواجهة هذه اآلفة غير األخالقية، 
والتوّجهات  الخطط  دعم  ضرورة  مؤكداً 
الوطنية في غرس قيم النزاهة الوظيفية، بما 

يعزز مفاهيم االنتماء والمواطنة اإليجابية.
القيادة  ودعم  واهتمام  حرص  وثمن 
الرشيدة إلرساء قيم العدالة، وتأصيل ركائز 
والمساءلة  والمحاسبة  الرشيدة،  الحوكمة 
مناهضة  نزيهة  بيئة  وإيجاد  والشفافية، 
للفساد تنبذ جميع السلوكيات الدخيلة، وتحّد 
من انتشار الممارسات الخارجة عن القانون، 
والمنافية لمبادئ وأسس الشريعة اإلسالمية 
السمحة التي يقوم عليها المجتمع اإلماراتي.

وأشار معاليه إلى أن شعار اليوم الدولي 
محاربة  على  »متحدون  الفساد  لمكافحة 
الفساد« له دالالت في غاية األهمية بتوحيد 

الجهود الدولية واإلقليمية والمحلية.
مدير  المهيري  معضد  مطر  العقيد  وأكد 
أبوظبي  شرطة  في  الفساد  مكافحة  إدارة 
على  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  حرص 

مواصلة جهودها في تعزيز قيم النزاهة والشفافية 
في العمل، وذلك من خالل عقد محاضرات التوعية 
التوعية  ورسائل  المطبوعات  ونشر  العمل  وورش 

ذات الصلة. 
الداخلية،  الرقابة  تعزيز  على  الحرص  أكد  كما 
والوقاية من أخطار التجاوزات القانونية ورفع الوعي 
حول األمانة الوظيفية واإلحساس بالمسؤولية في 
أهم  من  باعتبارها  األمانة  وتحري  العمل  مجال 

األولويات التي تعزز قيم النزاهة الوظيفية.
حول  المجتمعي  الوعي  إثراء  أهمية  إلى  ولفت 
ضرورة اإلبالغ عن حاالت الفساد، وتغيير المفاهيم 
والثقافة التي تعيق اإلبالغ عن تلك الحاالت، ونشر 
والقوانين  بالتشريعات  وااللتزام  الوظيفية  القيم 
وتحفيز  الفاعلة،  العمل  إجراءات  وتطبيق  الناظمة، 
عمل  في ورش  منتسبيها  إشراك  على  المؤسسات 
النزاهة  في  مستنير  فكر  بناء  في  تسهم  وحمالت 
»ألماناتهم  بحملة  المهيري  العقيد  وذكر  الوظيفية. 
شخصاً،   16583 نحو  منها  استفاد  التي  راعون« 
ومطويات  عمل،  وورش  محاضرات  بين  وتنوعت 
تم توزيعها ونشرها عبر وسائل اإلعالم المختلفة، 
ومحاضرات في مجالس ديوان صاحب السمو ولي 
المجتمع  أفراد  تثقيف  على  وركزت  أبوظبي،  عهد 
المفاهيم  وتعزيز  القانونية  التجاوزات  بأخطار 
األخالقية للنزاهة الوظيفية بما يتوافق مع المتطلبات 
الدولية، والتي عززت من نشر ثقافة النزاهة واألمانة 
والتعريف  المستهدفة،  الفئات  لدى  والمسؤولية 
االنتماء  بقيم  المرتبطة  الوظيفية  النزاهة  بمفاهيم 
ومنجزات  الناظمة،  والقوانين  الصالحة،  والمواطنة 
اإلبالغ  وطرق  الوظيفية،  النزاهة  مجال  في  الدولة 
وتغليب  المبلغين،  وحماية  بالمعلومات،  واإلدالء 
المصلحة العامة في أداء الواجبات الوظيفية، وذلك 

حفاظاً على مكتسبات الوطن.
للدفاع  أبوظبي  هيئة  شاركت  ثانية،  جهة  من 

الثاني  العلمي  الدولي  المؤتمر  في  المدني 
»روما  جامعة  نظمته  والذي  الخطرة،  للمواد 
محمد  العميد  وألقى  اإليطالية.  فرغاتا«  تور 
إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع 
المدني الكلمة االفتتاحية للمؤتمر، والتي أشاد 
فيها بجهود تنظيم هذا المؤتمر العالمي الكبير 
ودور  وبجهود  الخطرة،  المواد  من  للحماية 
ومؤسسات  جامعات  يمثلون  الذين  الخبراء 
عالمية عريقة من دول عدة. وأوضح أن هيئة 
أبوظبي للدفاع المدني شاركت بأربع أوراق 
علمية، ركزت على تحليل األخطار في األزمات 
وتعزيز  االصطناعي،  والذكاء  والكوارث، 
قدرات الطواقم الميدانية في الحاالت الطارئة. 
وأن موضوعات المؤتمر تركزت في مجاالت 
األمن البيولوجي وانتشار األوبئة والتحديات 
العالمية لمواجهة جائحة »كورونا« والدروس 
وتحقيقات  اإللكتروني،  واألمن  المستفادة، 

حوادث الذكاء االصطناعي.
وشكر اللجنة التحضيرية واللجنة التنظيمية 
للدفاع  أبوظبي  لهيئة  الكريمة  دعوتهم  على 
الدولي  المؤتمر  هذا  في  للمشاركة  المدني 
والمتحدثين  الحضور  لجميع  متمنياً  الكبير، 
وأعضاء اللجان النجاح والتوفيق، بما يحقق 
التطلعات في تحقيق منظومة السالمة واألمن 

في التعامل مع المواد الخطرة. 
التعاون  جهود  العامري  العميد  وثمن   
لشرطة  العامة  القيادة  بين  والبحثي  العلمي 
المدني  للدفاع  أبوظبي  وهيئة  أبوظبي 
وجامعة "روما تور فرغاتا" العريقة المنظمة 
بدور  يسهم  والذي  الدولي،  المؤتمر  لهذا 
الخبرات  وأفضل  المعارف  نقل  في  رائد 
الميداني  المجال  في  للعاملين  والممارسات 

وذوي االختصاص في هذا المجال.

العميد محمد إبراهيم العامري العقيد مطر المهيرياللواء ركن فارس المزروعي
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�ساحي خلفان يرتاأ�س اجتماعاً لـ »مكافحة املخدرات«

املري يتفقد الإدارة العامة للعمليات 

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب 
ورئيس  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
الدولة   مستوى  على  المخدرات  مكافحة  مجلس 
االجتماع األخير  للمجلس لعام 2020، وذلك  بتقنية 

االتصال المرئي عن ُبعد.
المجلس  جهود  على  المجتمعون  واطلع 
بينهم  ومن  المخدرات،  مكافحة  في  والشركاء  
جمارك الشارقة، إلى جانب عدد من الموضوعات 
وأكد  االجتماع.  أعمال  دول  ضمن  المطروحة 
بذلت  التي  الجهود  تعكس  النتائج  أن  معاليه 
للشرطة   العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة  من 
بالتعاون والتنسيق مع جميع الشركاء، ومن بينهم 
المنشآت  حماية  وجهاز  للجمارك  االتحادية  هيئة 

والذين  القضائية،  والجهات  والسواحل  الحيوية 
استثنائية أسهمت في تعزيز جهود  بذلوا جهوداً 

مكافحة المخدرات. 
تلعبه  الذي  الريادي  الدور  إلى  معاليه  وأشار 
والعالج  المخدرات  من  بالوقاية  المعنية  الجهات 
التربية  وزارة  بينها:  ومن  عليها،  اإلدمان  من 
والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، واللجنة 
والمركز  المخدرات،  من  للوقاية  العليا  الوطنية 
الوطني للتأهيل، والتي عملت بروح الفريق الواحد 
عمل  وشل  المرجوة  األهداف  تحقيق  سبيل  في 
المهربين والمروجين، داعياً إلى المزيد من التنسيق 
وريادة  المحققة  النتائج  على  للحفاظ  المتواصل 

دولة اإلمارات في جهودها لمكافحة المخدرات.

القائد  المري  خليفة  عبدالله  الفريق  معالي  اطلع 
العامة  العام لشرطة دبي، على استراتيجية اإلدارة 
للعمليات 2020 - 2026، وارتباطها بخطة دبي 2021، 
االستراتيجية  واألهداف  المستقبلية  وبالتوجهات 
تفقد  خالل  ذلك  جاء  دبي.  لشرطة  العامة  للقيادة 
دبي،  شرطة  في  للعمليات  العامة  لإلدارة  معاليه 
حيث اطلع معاليه على نتائج المؤشر االستراتيجي 
للعام  المؤشر  ومستوى   ،2019 للعام  لإلدارة 
زمن  متوسط  في  العامة  اإلدارة  فقد حققت   ،2020
استجابة لحاالت الطوارئ المختلفة 4.27 دقيقة من 
 6.45 حققت  بينما   ،2020 عام  دقائق   8 المستهدف 
دقيقة من المستهدف 9 دقائق عام 2019، وذلك ضمن 
يعد  ما  األسرع«،  »الشرطة  االستراتيجية  المبادرة 
إنجازاً مهماً يعكس مستوى األداء في شرطة دبي. 
واستمع إلى شرح حول عدد من المشاريع المطبقة، 
واالبتكارية  االستشرافية  المشاريع  مواءمة  ومدى 
واإلبداعية مع التوجهات التي تمضي بها إمارة دبي 
مشروع  مثل:  والنهضوية،  التنموية  مسيرتها  في 
التحليل  ومشروع  الوجوه«،  على  التعرف  »أتمتة 
والتنبؤ األمني الذكي، ومشروع غرفة علميات الذكاء 
المسيرة،  الطائرات  مركز  ومشاريع  االصطناعي، 
ومشروع  الالسلكي،  االتصال  محطات  ومشروع 
كاميرات المراقبة الرقمية، ومشروع نظام سمارت 

رصد.
المرجعية خالل  المقارنات  نتائج  اطلع على  كما 
عامي 2019 و2018 للمدن العالمية مثل لندن وهونغ 
وطوكيو،  ونيويورك  وسنغافورة  وسيدني  كونغ 
المعايير،  بعض  إلى  مستندة  نتائج  توضح  التي 
البشري، وكثافة  والمورد  السكاني،  التعداد  ومنها: 
المركبات، والمورد المستخدم في االستجابة، وكذلك 
الطارئة  للبالغات  االستجابة  منظومة  على  اطلع 

والتمارين والسيناريوهات المنفذة عام 2019 والتي 
بلغت 24 سيناريوهاً وتمريناً.

اإلدارة  أسهمت  حيث  اإلنجازات،  على  واطلع 
العربية  اإلمارات  دولة  تحقيق  في  للعمليات  العامة 
المتحدة المركز الثاني عالمياً في االستجابة للحاالت 
جمعية   -  Eena« عضوية  على  وحصلت  الطارئة، 
شرطية  جهة  وأول  األوروبية«،  الطوارئ  أرقام 
لمراكز   ISO  18295 عالمية  شهادة  على  تحصل 
جهة  أول  ومحلياً  الدولة،  مستوى  على  االتصال 
تؤسس مركزاً ألنظمة الطائرات المسيرة وتستحدث 
مركز اتصال للحاالت غير الطارئة 901، وتفعل نظام 
المتحرك  الهاتف  موقع  بتحديد  والخاص   AML
 8 فائقة، وتسجيل  بدقة  مكالمة طوارئ  إجراء  عند 
مصنفات فكرية، وحصدت المركز الثاني في جائزة 
دبي  مجموعة  في  التحسينية  المشاريع  أفضل 
للجودة. وعلى مستوى شرطة دبي، حصلت اإلدارة 
المركز  وحققت  ابتكارية،  مصنفات   6 على  العامة 

القرارات، وحصولها على 7 نجوم  األول في تنفيذ 
التوالي،  المعرفية خالل سنتين على  المشاريع  في 

وتحقيق 11 منتسباً فيها لوسام القائد للتميز. 
التقنية  الحلول  عن  شرح  إلى  معاليه  واستمع 
التي استخدمت في شرطة دبي أثناء فترة التعقيم 
العامة  اإلدارة  تستخدمها  التي  والتقنيات  الوطني، 
في دعم جهود التعامل مع األزمة الصحية العالمية 
كوفيد19-، ومنها: مشروع الخوذة الذكية، ومشروع 
المروري، ومشروع  الرصد والضبط  أنظمة  تكامل 
والرسائل  الحرارية،  والكاميرات  التفاعلية،  المنصة 
الطائرات  طريق  عن  بثت  التي  الصوتية  التوعوية 
المسيرة، وأنظمة االتصال بين القطاعات، وغيرها..، 
حققت  حيث  اإلداري،  األداء  نتائج  إلى  باإلضافة 
اإلدارة العامة نسبة 98.1%.في تحقيق استراتيجية 
دبي للمعامالت الالورقية من المستهدف 92% لعام 
السعادة  ونبض  والرضا  التحفيز  ونتائج   ،،2020

الوظيفية، ومبادرات ترشيد النفقات.

Mojtama-170.indd   16Mojtama-170.indd   16 27/12/2020   11:14 AM27/12/2020   11:14 AM



17 17العدد 170 يناير 2021

اأخبار ال�سارقة وال�سمالية

ــزري  ال ــواء سيف  ــل ال تـــرأس ســعــادة   >
اجتماعاً  الشارقة  شرطة  عام  قائد  الشامسي 
ملناقشة موضوعات تهدف إلى تطوير مستوى 
من  عــدداً  االجتماع  وناقش  الوظيفي.  األداء 
أعماله،  ــدول  ج على  املــدرجــة  املــوضــوعــات 
جلسات  نتائج  حــول  مــوجــزاً  واستعرض 
املوضوعة  واحلــلــول  والتحديات،  التركيز، 
واحللول املقترحة الهادفة إلى توفير بيئة عمل 
الطموحات وتعزيز  إيجابية من شأنها حتقيق 
التوجه  إطار  في  وذلك  املنتسبني،  لدى  الذات 

اإليجابي الهادف إلى تعزيز جودة احلياة.
< تفقد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان 
سير  اخليمة  رأس  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
عمل أنظمة وبرامج غرفة عمليات شرطة رأس 
التقنيات  بأحدث  ــزودة  وامل املركزية،  اخليمة 
ومبواصفات  االصطناعي،  الــذكــاء  وأنظمة 
عاملية تسهم في تعزيز األمن واألمان وحتقق 
جودة  ذات  خدمات  بتقدميها  وذلك  السعادة، 
عالية أسهمت في رفع مؤشر الشعور باألمن 

واألمان في إمارة رأس اخليمة. 
زمن  تعزيز  ضــرورة  إلى  سعادته  ووجــه 
رأس  شرطة  ملسرع  دعماً  االستجابة  سرعة 
أمــان«  اخليمة  »رأس  احلــكــومــي  اخليمة 
احلديثة  العمليات  غرفة  تقنيات  باستخدام 
بها  امللحقة  والذكية  املتطورة  األمنية  واألنظمة 
للرصد واملراقبة والسيطرة على جميع األحداث 
واملستجدات األمنية التي تتطلب تعزيز تقنيات 
لتوجهات  حتقيقاً  وذلك  االصطناعي،  الذكاء 
وزارة الداخلية الرامية إلى نشر وتعزيز األمن، 
وبالتالي رفع مؤشر الشعور باألمان على نطاق 

واسع.
بــإدارة  ممثلة  الفجيرة  شرطة  أجنــزت   >
احلملة  أنشطة  فعاليات  والــدوريــات  ــرور  امل
الفرعية الرابعة لعام 2020 حتت شعار »القيادة 
اآلمنة للدراجات«، والتي هدفت إلى نشر الوعي 
ومستخدمي  السائقني  لدى  املرورية  والثقافة 
الدراجات النارية والهوائية والترفيهية بأهمية 
للدراجات  اآلمنة  القيادة  مبعايير  االلــتــزام 
للحد  الطريق  املمارسات اخلطرة على  وجتنب 

من احلوادث املرورية واإلصابات والوفيات.
وأشار العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني 
مدير اإلدارة إلى أهمية االلتزام مبعايير القيادة 
اآلمنة للدراجات على الطريق والسالمة واألمان 
الدراجات  الطريق، وإلى أن أخطار  ملستخدمي 
كاالنحراف  اخلطرة  املمارسات  في  تكمن 
املفاجئ والسرعة الزائدة والدخول بني املركبات 
من دون انتباه والطيش والتهور، والتي تؤدي 

إلى وقوع احلوادث على الطريق.

وأوضحت املالزم أول موزة عبد السالم الدرمكي 
مديرة فرع التوعية واإلعالم املروري في اإلدارة أن 
املرورية  والثقافة  الوعي  نشر  على  عملت  احلملة 
وذلك  الوقائية،  ــادات  واإلرشـ النصائح  وتقدمي 
التواصل  ووسائل  القصيرة  النصية  الرسائل  عبر 
بنظام  التثقيفية  والورش  واحملاضرات  االجتماعي 

التوعية عن ُبعد.
< ضمن سلسلة اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
للحد من انتشار وباء »كورونا«، استخدمت شرطة 
عجمان اخلوذة الذكية املعممة على مستوى وزارة 
للتمكن  خاصة  مبميزات  تتمتع  والتي  الداخلية، 
»كورونا«  بفيروس  اإلصابة  أعــراض  كشف  من 
عن  األشخاص  حــرارة  درجــات  قياس  خالل  من 
لوحات  أرقام  وقراءة  الوجوه  على  والتعرف  ُبعد، 
السيارات.  وأوضح املقدم سيف عبد الله الفالسي 
مدير إدارة املرور والدوريات في شرطة عجمان أن 
الذكية جاء ضمن إجراءات وزارة  توظيف اخلوذة 
احلياة  جــودة  لتعزيز  عجمان  وشرطة  الداخلية 
وتعزيزاً  اإلنسان،  وسالمة  صحة  على  باحلفاظ 
حاالت  عن  املبكر  الكشف  في  الوقائية  لإلجراءات 
من  وللحد  العامة،  واألماكن  الطرق  في  اإلصابة 

انتشار الفيروس. 
بخصائص  مزودة  الذكية  اخلوذة  أن  وأضاف: 
حرارة  درجــات  قياس  من  متكنها  ومستشعرات 
املارة تلقائياً عن مسافة تصل إلى 5 أمتار مبجرد 
مرورهم من أمام اخلوذة، ويصل معدل الفحص إلى 
200 شخص في الدقيقة، وميكنها حتديد األشخاص 
الذين تتجاوز درجة حرارة أجسامهم 37.3 درجة 

من  بإيقاف  الشرطة  منتسبو  ليقوم  مئوية، 
تكشف اخلوذة عليه أعراض احلمى، ويتم نقله 
منشأة  أقرب  إلى  املختصة  اجلهات  بواسطة 

طبية من املوقع التخاذ اإلجراءات الالزمة.
ولفت إلى أن توظيف اخلوذة الذكية أسهم 
بشكل كبير في احلد من انتشار الفيروس في 
األماكن العامة، حيث متكنت شرطة عجمان من 
السياحية واألماكن  للمناطق  كامل  عمل مسح 
العامة في إمارة عجمان كاحلدائق والشواطئ، 
ومسح شامل لعدد 778 محالً ومركز تسوق، 
جميع  في  التجارية  واحملال  البقاالت  وكذلك 
مناطق اإلمارة، وبلغ عدد املفحوصني بواسطة 
شهر  حتى  أشخاص   33910 الذكية  اخلــوذة 
الشرطة  منتسبو  قــدم  كما   ،2020 ديسمبر 
التوعية ملا يزيد على 18740 شخصاً عن أهمية 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية كارتداء 
الكمامة والقفاز واحلفاظ على التباعد اجلسدي 
ومت حترير 2031 مخالفة عدم االلتزام بارتداء 

الكمامة في األماكن العامة. 
رئيس  محمد  راشد  مروان  املقدم  شدد   >
قسم اجلرمية املنظمة في شرطة أم القيوين على 
أهمية احلذر وعدم االنصياع للرسائل النصية 
القصيرة أو االتصاالت املشبوهة وعدم اخلوف 
من املجرمني املبتّزين أو تنفيذ ما يطلبونه ألن 
آخرين،  ضحايا  وإيذاء  للتمادي  يدعوهم  ذلك 
داعياً اجلميع إلى اإلبالغ الفوري عن مثل هذه 
االتصاالت والرسائل وعدم اخلضوع لتهديدات 

املبتّزين.

 استخدام اخلوذة الذكية في شرطة عجمان
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الإمارات دولة امل�سوؤولية 

املجتمعية للعامل 
العميد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

العربية  اإلمارات  دولة  تأسيس  إعالن  منذ 
الماضي،  القرن  سبعينيات  بداية  في  المتحدة 
ولها أياد بيضاء في الكثير من دول العالم، والتي 
نجدة  على  قامت  دولة  مسيرة  ذاتها  في  تمثل 
اإلنسان وتقديم يد العون له في كل مكان، وهو 
ما يؤكد انتهاج الدولة منذ خطواتها األولى رؤية 
تجاه  المجتمعية  مسؤوليتها  تطبيق  على  تقوم 

اإلنسان بشكل عام. 
بن  زايد  الشيخ  الدولة  مؤسس  حرص  لقد 
الله ثراه، على تشجيع  آل نهيان، طيب  سلطان 
التنمية  في  للمساهمة  والتجار  األعمال  رجال 
انتشرت  الرؤية  هذه  من  وانطالًقا  المجتمعية، 
في  اإلماراتية  اإلنسانية  المؤسسات  مساهمات 
الدولة وخارجها، بحيث ال تقوم دولة اإلمارات 
توطيد عالقاتها مع دول  المتحدة على  العربية 
تطوعي وخدمي  بدور  القيام  وإنما  فقط  العالم 
نابع من مسؤولياتها المجتمعية تجاه اإلنسانية 
جمعاء، ولهذا كانت وما تزال لها أياديها البيضاء 
الدعم  إلى  اإلنسان  فيه  يحتاج  مكان  كل  في 
والمساندة، من دون االلتفات ألي عوامل تتعلق 
النهاية  في  فالكل  الدين،  أو  العرق  أو  بالجنس 
إنسان من حقه أن يعيش الرفاه ويشعر باألمن 
والتنمية، فكانت وما تزال دولة اإلمارات العربية 
المتحدة رمًزا للعطاء والتعاون والمساعدة، وفي 
مقدمة دول العالم المانحة  للمساعدات اإلنسانية 
واإلنمائية ألعوام متتالية وفقاً للمؤشرات الدولية 
في  دور  لإلمارات  كان  كما  الشأن.  هذا  في 
التدخل اإلنساني السريع في الكوارث الطبيعية 

والمساعدات  والصراعات،  اإلنسانية  واألزمات 
دورية،  تقدمها بصورة  التي  والمنهجية  الثابتة 
مختلف  تغطي  تنموية  وبرامج  مشاريع  لدعم 
دول  من  كبير  عدد  في  الحيوية  القطاعات 
نوعية  تحسين  إلى  الدولة  سعت  حيث  العالم، 
حياة األفراد، وفتح آفاق االستثمار في العنصر 
التي  المعوقات  إزالة  في  والمساهمة  البشري، 
تحول من دون التقدم واالرتقاء في المجتمعات. 
وما تقوم به دولة اإلمارات على مدار األعوام 
الماضية يمثل تطبيًقا عمليًا لمفهوم المسؤولية 
فالمسوؤلية  التطوير،  دائم  بشكل  المجتمعية 
المجتمعية تقوم في األساس على رعاية ودعم 
الحياة  جوانب  لمختلف  المجتمعية  المؤسسات 
في المجتمع والعمل على إبراز دورها به بشكل 
فعال وإيجابي، وأن تتحد مع مختلف المؤسسات 
سواء في القطاع العام أو الخاص لترقية المجتمع 
ورفاهيته، إال أن مسيرة دولة اإلمارات العربية 
المجتمعية  المسؤولية  تطبيق  جعلت  المتحدة 
ليس قاصًرا على الحدود الجغرافيه لمجتمع ما 

ولكن للمجتمعات اإلنسانية ككل.  
والمبادرات  المشروعات  انتشرت  ولهذا 
اإلماراتية الداعمة لإلنسان في كل مكان سواء 
تطوير  أو  الخدمات  تطوير  أو  المدن  بتشييد 
إلى  وصواًل  والتعليم  الصحية  الرعاية  مسيرة 
الفئات  ورعاية  اإلنسانية  المساعدات  تقديم 
من  تعاني  التي  المناطق  في  بالرعاية  األولى 
متكاملة  دراسة  وفق  والفقر،  االضمحالل 
الحتياجات اإلنسان وما الذي يحدث من فارق 

حقيقي لمسيرة الحياة في المجتمعات المختلفة، 
بما يدعم التنمية المستدامة للجميع، لهذا قامت 
الجسور  باقامة  المختلفة  بمؤسساتها  الدولة 
برامج  بدعم  أو  العلمية،  البحثية  والمعاهد 
قامت   2020 العام  وخالل  التعليمية.  البعثات 
دورها  بممارسة  الرشيدة  وقيادتها  اإلمارات 
على  الحرص  باستمرارية  الدولي  المجتمعي 
تقديم يد العون للمجتمعات المختلفة التي عانت 
من عدوى فيروس كورونا، وهي الجائحة التي 
القيم اإلنسانية على  كانت بمثابة تحٍد لمسيرة 
مستوى العالم، إال أن اإلمارات وقيادتها لم تتخل 
عن مسؤولياتها المجتمعية التي قامت عليها منذ 
المساعدات  يد  وقدمت  المؤسسين،  اآلباء  عهد 
من  إنسان  مليون  لقرابة  دعًما  دولة   71 إلى 
الذي  الواقع  وهو  الطبي،  المجال  في  العاملين 
نهًجا  بتبنيها  اإلنساني،  للعطاء  أنموذجاً  جعلها 
ذات  الرؤى  واضحة  وأسس  ثوابت  من  ينطلق 

أبعاد إنسانية وأخالقية. 
أحد  تمثل  المجتمعية  المسؤولية  كانت  وإذا 
المجتمعات  داخل  الشاملة  التنمية  محركات 
تنفيذها  على  تقوم  مسؤولية  بوصفها 
مجتمعاتها  تجاه  المختلفة  الوطنية  المؤسسات 
فإن ما تقوم به دولة اإلمارات العربية المتحدة 
أشمل  بمعنى  دولية  مجتمعية  مسؤولية  يمثل 
من  اإلنساني  التنموي  لدورها  إدراًكا  وأكثر 
التنمية والرفاه لجميع المجتمعات  خالل تقديم 
عهد  منذ  مسؤولياتها  تدرك  دولة  بوصفها 

المؤسسين في الماضي وفي المستقبل. 
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فرع »طب الطريان« يف »اخلدمات الطبية«فرع »طب الطريان« يف »اخلدمات الطبية«

الظهوري: نوفر الرعاية ال�سحية لطاقم الطريانالظهوري: نوفر الرعاية ال�سحية لطاقم الطريان

يتابع »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف �إد�ر�ت و�أق�صام وفروع  مديرية �خلدمات �لطبية يف �لقيادة �لعامة 

ل�صرطة �أبوظبي. وز�ر يف هذ� �لعدد فرع »طب �لطري�ن« يف �ملديرية للتعريف بهذ� �ملجال �لطبي �ملتخ�ص�س، و�ملطبق 

يف �صرطة �أبوظبي.

الظهوري  سيف  علي  طبيب  الرائد  أوضح 
اختصاصي طب الطيران ومدير فرع طب الطيران 
بمديرية الخدمات الطيبة في شرطة أبوظبي أن 
الوقائي  الطب  الطيران هو فرع من فروع  طب 
المهني، وهو يتناول دراسة تأثير التغيرات في 
خصائص الغالف الجوي على الجسم البشري، 
للعاملين  المهنية  العمل  ظروف  يدرس  حيث 
صحتهم  على  للحفاظ  بالطيران  المختصين 
ورفع قدرتهم على العمل وتأمين السالمة لهم 
أثناء الطيران، وذلك لما للعامل البشري من دور 
يقدر بنسبة 60 إلى 70 بالمئة من أسباب حوادث 

وكوارث الطيران حول العالم. 

من  فرع  أيضاً  هو  الفضاء  أن طب  وأضاف 
دراسة  يتناول  وهو  المهني،  الوقائي  الطب 
الجسم  والنفسية على  الفسيولوجية  المتغيرات 
البشري أثناء الطيران في الفضاء بعد الخروج 
انعدام  حيث  لألرض.  الجوي  الغالف  من 
برواد  المحيطة  الغازات  نوعية  وتغير  الجاذبية 

الفضاء.

تاريخ 
وذكر الرائد الظهوري أن تاريخ طب الطيران 
والفضاء بدأ بعد أول رحلة منطاد بشرية عام 
عام  بعد  جيفريز  العالم جون  قام  حيث   ،1783

بدراسة   1784 عام  أي  العالمي  الحدث  هذا  من 
تكوين الهواء من فوق المنطاد. ثم نشر الطبيب 
بول بير عام 1878 أول دراسة بعنوان: »الضغط 
الضغط  هذا  تأثير  فيها  وتناول  البارومتري«، 

على صحة اإلنسان أثناء رحالت الطيران. 
ثم توالت محاوالت البشرية في الطيران، ومن 
خاللها كان يتم النظر إلى العامل البشري الذي 
يعتبر أساساً لمقاومة اإلنسان للظروف المتغيرة 

أثناء االرتفاع عن سطح األرض.
حلم  وتحقق  العشرين  القرن  بداية  ومع 
في  رايت  األخوين  بنجاح  بالتحليق  البشرية 
األطباء  بدأ   ،1903 عام  طائرة  بأول  التحليق 

لقاء: خالد الظنحاين 
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الطيران،  وطب  فسيولوجيا  في  بعمق  الخوض 
حتى صار هذا المجال فرعاً من فروع الطب عام 
1910، وأحد الفروع الطبية المعتمدة في فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية 

وغيرها من دول العالم.

ارتباط 
وعن ارتباط طب الطيران بالمجال الشرطي، 
الطيران  ارتباط طب  أن  الظهوري  الرائد  أجاب 
بالمجال الشرطي والعسكري قديم، حيث قامت 
روسيا بعد الثورة البلشفية عام 1917 بالكشف 
الطبي على المرشحين للتدريب كطيارين ووضع 
والنفسية  والجسمانية  الصحية  اللياقة  شروط 
للمرشحين للدراسة في معاهد الطيران. أما طب 
الفضاء، فبدأ البشر بالنظر للموضوع من الناحية 
السوفييتي  لالتحاد  تجربة  أول  منذ  الطبية 
عام  فضائية  مركبة  في  كلب  بوضع  السابق 
أول  مع  السوفييتي  الحلم  تحقق  وبعد   .1957
جاجارين  يوري  الفضاء  لرائد  فضائية  رحلة 
الذي قام بجولة ناجحة حول مدار األرض عام 
1961 وبعد الرحالت البشرية التالية إلى الفضاء، 
اإلقالع  قبل  الرواد  بصحة  الفضاء  طب  اهتم 
والفسيولوجية  الصحية  الناحية  من  وإعدادهم 

بالتدريبات التشبيهية.
التغيرات  بحصر  قاموا  األطباء  أن  وأضاف: 
الفضائية،  والمهمة  الرحلة  أثناء  الفسيولوجية 
األمالح،  نسبة  في  تغير  تشمل:  والتي 
العضالت  وضعف  الهرمونية،  واالضطرابات 
خصوصاً في األطراف السفلية النعدام الجاذبية 
في الفضاء، وتغيرات بالدورة الدموية، والجانب 
في  طويلة  لفترة  الرواد  بقاء  إن  حيث  النفسي 
حيز ضيق ومعزول قد يفاقم صعوبة المهمات 

إلى سطح  العودة  إليهم، بعد  الموكلة  الفضائية 
األرض كيف سيتم إعادة تأهيل هؤالء الرواد من 
الناحية الصحية لتقليل أي مضاعفات أصابتهم 

أثناء وجودهم في الفضاء الخارجي.
فسيولوجيا  أن  إلى  الظهوري  الرائد  وأشار 
الطيران تتأثر بعوامل كثيرة، ومن أهمها:االرتفاع 
عن  قدم  آالف   10 من  ألكثر  االرتفاع  فبعد 
الجوي  الضغط  يتغير  البحر  سطح  مستوى 
نقص  يوجد  حيث  الجوي  الغالف  ومكونات 
الضغط  في  وانخفاض  األوكسجين  كمية  في 
نقصان  أعراض  الشخص  على  وتظهر  الجوي، 
انخفاض  وأعراض   hypoxia األوكسجين   
يجب  االرتفاع  هذا  بعد  لذلك  الجوي،  الضغط 
التزود باألوكسجين أو الطيران بطائرات مزودة 

مثل  الداخلي  الجوي  الضغط  زيادة  بقدرة 
الطائرات السياحية التي نسافر فيها في عصرنا 
هذا، والتي لها القدرة على زيادة وتعديل الضغط 
على  وكأنها  الطائرة  مقصورة  داخل  الجوي 
تكون  الحقيقة  في  بينما هي  قدم   6000 ارتفاع 

على ارتفاع 36000 قدم. 
وأضاف أنه بعد ارتفاع 63 ألف قدم، ويسمى 
هذا االرتفاع )خط أو حاجز ارمسترونج(، يكاد 
الضغط الجوي ينعدم. وبالتالي ال يمكن لإلنسان 
أن يعيش حتى لو تنفس 100% أوكسجين، وال 
المجهزة  الفضاء  مالبس  يرتدي  أن  من  له  بد 
ضغط  توفير  على  تعمل  والتي  الفضاء،  لرواد 
رائد  تساعد  األوكسجين  من  ونسبة  مناسب 
الغالف  خارج  مهماته  استمرارية  على  الفضاء 

الجوي لألرض.

مهمات
وعن مهمات فرع طب الطيران بمديرية الخدمات 
الطيبة في شرطة أبوظبي، ذكر الرائد الظهوري 
الصحية  الرعاية  بتوفير  يقوم  الفرع  هذا  أن 
لطاقم الطيران عموماً وللطيارين خصوصاً من 
حيث المتابعة الدقيقة لألمور الصحية والتوعية 
الفرع  والتنسيق للتدريب الفسيولوجي. ويقوم 
السنوية،  الطبية  اللياقة  بإصدار شهادات  أيضاً 
الصحية  القواعد  الفرع  في  األطباء  يتبع  حيث 
مع  تتماشى  والتي  الطيارين،  لفئة  الموضوعة 
المتطلبات  وكذلك  الشرطي  الطيران  متطلبات 
الصحية لدى الهيئة العامة للطيران المدني في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، علماً بأن عيادة 
طب الطيران بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي هي 
العيادة الشرطية األولى لطب الطيران في الدولة 

والتي اعتمدت ورخصت من قبل الهيئة العامة.

 الرائد علي الظهوري
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

ويدهشك  الناس،  بعض  فعل  ردة  تدهشك 
القلوب،  بعض  تحمله  الذي  اإليثار  عمق  أيضاً 
لمحتاجين نسوا  أكثر سماع قصص  ويدهشك 

فاقتهم، وقدموا مثاالً ناصعاً عن العطاء.
أو  الحياتية  المواقف  هذه  لمثل  أن  واعتقد 
لسماع تلك القصص فائدة عظيمة، وأحسب أنها 
بعض  تداوي  أو  التجارب،  من  الكثير  تختصر 
كلما  نفوسنا  في  تعتصر  التي  واآلالم  الجروح 
والتالحق  والطحن  والتهافت  الماديات  شاهدنا 
في أتون مضمار ال يرحم من الركض المتواصل 

لتحقيق النجاح والتفوق.
أن  نعتقد  غفلة،  وفي  الزمن  من  وهلة  في 
سعينا وركضنا المتواصل مبرر، وأنه ال طريق 
مسيرتنا  يبطئ  التوقف  ألن  نتوقف  فال  آخر، 

ويؤخر تحقيق الطموح.
ومن بين جملة من القصص المثيرة والعميقة، 
أذكر قصة  إنساني كبير جداً،  لها معنى  والتي 
في  سياحية  رحلة  في  »كنت  صاحبها:  يقول 
سرد  زيمبابوي،  من  الجئاً  وشاهدت  كينيا، 
يذق  لم  أنه  وكيف  وعلى صديقي،  عليَّ  قصته 
مباشرة  صديقي  فقام  أيام،  ثالثة  منذ  طعاماً 

احلياة ق�سة مفارقات 

يتناولها، فرد  التي كان  الشطيرة  بقية  بإعطائه 
فيها«.  نتشارك  أن  يمكننا  قائالً:  الالجئ  عليه 
وعلى  الالجئ  فهذا  جداً،  واضحة  هنا  والعبرة 
الطعام كامالً،  الرغم من جوعه لم يرَض بأخذ 

بل اقترح أن يتقاسمه.
أقود  يقول صاحبها:»وأنا  أخرى  وفي قصة 
سيارتي مسافراً بين بلدين، اكتشفت أني نسيت 
حافظة نقودي في البيت، وأن الوقود المتبقي في 
سيارتي لن يذهب ألبعد من أقرب محطة وقود، 
مسافر  مقدم  انتظر  المحطة  مدخل  في  وقفت 
فاقتربت  كبيرة،  شاحنة  سائق  جاء  حتى  آخر، 
منه وأنا متردد، وشرحت له ما حدث، وسألته 
إقراضي دراهم قليلة حتى أتمكن من العودة إلى 
منزلي، ولكنه أصر على ملء خزان الوقود حتى 
نهايته ودفع لي، ثم قال: لقد كنت مثلك ذات يوم 

وفعل أحدهم معي ما فعلته معك، ثم رحل«.
رجل  يسردها  حقاً،  ستدهشكم  قصة  وأكثر 
كان يقود سيارته بسرعة للحاق بموعد مقابلة 
من أجل وظيفة هو في أمس الحاجة إليها، فشاهد 
امرأة تقف بجانب سيارتها لم تعرف كيف تغير 
ولم  لمساعدتها،  يقول:»توقفت  السيارة،  إطار 

أتأخر عن المقابلة وحسب بل إن مالبسي باتت 
متسخة، وعندما وصلت إلى مقر المقابلة متأخراً 
جداً، وجدت أن السيدة التي ساعدتها هي مديرة 
ومؤسسة الشركة التي اتقدم للعمل فيها، ومن 
نافلة القول إني حصلت على الوظيفة مباشرة«.

يقول  أيضاً،  معبرة  أخيرة  قصة  وتوجد 
منزلي  إلى  عائداً  أسير  كنت  »بينما  أحدهم: 
يسير  عجوزاً  رجالً  وجدت  الشديد،  المطر  في 
وهو يحمل مظلة كبيرة، فسرت قريباً جداً منه 
إلى  وصلنا  إن  وما  المطر،  زخات  من  ألحتمي 
المظلة  وأغلق  الرجل  توقف  بناية، حتى  مدخل 
وأعطاها لي، ثم قال: هنا بيتي ولن أحتاج إلى 
المظلة اآلن، خذها فأنت تحتاج إليها، وأعطها لمن 

يحتاج إليها بعدك«.
التي  المعبرة  الكثير من القصص  في حياتنا 
باقية  اإلنسانية  وأن  الخير،  من  دالالت  تحمل 
وستظل، المهم أن نحافظ على إنسانيتنا وقيمنا.

بن  محمد  الكريم  رسولنا  حديث  واستذكر 
الناس  »أحب  وسلم(  عليه  الله  )صلى  عبدالله 
إلى الله أنفعهم للناس«. وأخيراً أعمل الخير، وال 

تنتظر حتى كلمة شكراً.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
 إلـى أصحـــــاب السمــــــو

أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولـة اإلمـــارات الكريـم

بمناسبـــة اليــوم الوطني التـاسـع واألربعين
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقالت 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�صت�صارة حقوقية

في الماضي البعيد كان الدليل على الحياة يتمثل 
في حركة اإلنسان ذاته، وكان عدم الحركة يعني 
غياب الحياة. ووفقاً لهذه الرؤية، فإن حركة الليل 
ووفقاً  الحياة.  على  دليالً  تمثل  والزمن  والنهار 
في  براون  غاي  البريطاني  الكاتب  لرؤية طرحها 
كتابه »طاقة الحياة«، فإن اإلنسان يستمد مسيرته 
على األرض مما يعرف بطاقة الحياة والتي تتجدد 
يشعر  يوم، حيث  كل  مع شمس  جديدة  ببدايات 
الليل،  فترة  خالل  واإلرهاق  بالتعب  اإلنسان 
وسرعان ما يتجدد نشاطه خالل النهار بما يمتلكه 
من قدرة على الشعور بطاقة الحياة التي هي في 
مع  وكذلك  يومياً.  تتجدد  للبدايات  طاقة  حقيقها 
األرض  على  الحياة  تنتهي  حتى  عام،  كل  بداية 

بأمر الله عز وجل. علم قديم 
طاقة  تأثيرات  بيان  بمحاولة  اإلنسان  اهتم 
البدايات التي اهتم بها علم طاقة الحياة، وهو علم 
»كي«  والـ  الـ»برانا«  اإلنسان  فيه  استخدم  قديم 
الحياة«، والتي تضمنت أساليب عديدة  أو »طاقة 
وباإليمان  الحيوية  كالمعالجة  بالطاقة  للمعالجة 
تلعب  التي  المعالجات  وهي  النفسية،  والمعالجة 
دوراً كبيراً في تفريغ الشحنات السلبية واستبدالها 
باإليجابية، ومعها يتبدل السلوك من السلبية إلى 
الستغالل  تطلعه  اإلنسان  ويستعيد  اإليجابية، 

جديد ودائم للطاقة.
البدايات  من  مجموعة  هي  ذاتها  بحد  والحياة 
وكل  للحياة،  بداية  هو  يوم  وكل  تنتهي،  ال  التي 
فعل إنساني هو بداية لإلسهام بالجديد في الحياة، 
واألعوام الواحد تلو اآلخر هو بداية جديدة للحياة. 

دافع ذاتي 
وتكون قوة استشراف اإلنسان للطاقة من حوله 
دائماً في البدايات، سواء التي تتعلق بالزمن كبداية 
كل يوم أو بداية عام جديد، أو التي تتعلق بعالقاته 
أو  الحياة  في  بشريكه  عالقته  مثل  اآلخرين  مع 
عالقته بعمله أو أي فعل يقوم به، حيث تساعد هذه 
الطاقة الفريدة في تغلب اإلنسان على ذاته ودفعه 
للحلم، وتصور ما يمكن أن يكون عليه فيما بعد، 
وكأنه يستخدم طاقة البدايات كدافع ذاتي داخلي 

بحثاً عن المستقبل وما يمكن أن يكون عليه.
ووفقاً لطبيعة الطاقة ذاتها التي يجذبها اإلنسان 
في  مسيرته  تتحدد  سلبية  أم  إيجابية  ذاته   إلى 
طريقك  تحدد  من  »أنت  قيل  ولهذا  المستقبل، 
اإليجابية  أم سلبية..  إيجابية  لرؤيتك سواء  وفقاً 
تعني أنك تمضي في بداية جديدة تسطع شمسها 

أمامك«.
وها نحن نعيش مع طاقة بدايات العام الجديد 
طاقة  وبداية  طاقة  انتهاء  من  يمثله  وما   ،2021
جديدة، ومجرد التفكير بالبدء من جديد هو بحد 

ذاته طاقة إيجابية كبيرة. 
عام جديد هو  بداية كل  مع  العالم  واحتفاالت 
في حقيقة األمر احتفال بالبداية الجديدة والتطلع 
خالل  مرت  التي  السلبية  الطاقة  بانتهاء  والحلم 
البدايات  لطاقة  واالستعداد   ،2020 الماضي  العام 

الجديدة مع العام الجديد. 

أبواب جديدة
هي:  جديدة  أبواباً  أمامنا   2021 طاقة  تفتح 

أبواب الفرح والشفاء والرفاهية والحب والتفاهم 
والتعاطف والمغفرة واحترام الذات والثقة بالنفس 

وحب الذات والسعادة. 
إنسان  وكل  الجميع،  تستقبل  الحياة  وأبواب 
يدخل من األبواب التي يسعى إليها بما يحمله في 

ذاته من طاقة للحياة.
اإليجابية  الطاقة  ألبواب  يسعى  لمن  بديل  وال 
مع  ويتسامح  ذاته،  يشحن  أن  إال  الجديد  للعام 
أياً  السلبية  طاقته  من  ويتخلص  الماضي،  العام 

كانت، فقد أصبحت من الماضي.
وعليه المضي في فتح أبواب ذاته لطاقة العام 
طريق  مواصلة  على  قادراً  يجعله  بما  الجديد، 
الحياة واإلسهام في مسيرته، ألن البقاء في طاقة 
العام الماضي يعني إهدار الواقع والمستقبل على 

حد سواء.
التسامح والتصالح مع  والبد وأن ندعم طاقة 
الذات ومع اآلخرين، وال نتذكر أخطاءنا أياً كانت 
أن  يمكن إلنسان  الماضي، وال  فقد أصبحت من 
يتسامح أو يتصالح مع اآلخر من دون أن يكون 
متصالحاً مع ذاته، ثم يبحث عن الحياة من خالل 
أبواب الفرح والعذوبة والسعادة و الشفاء والرفاه 
الذات  واالحترام  والتعاطف  والتفاهم  والحب 
وتعالى  سبحانه  بالله  واإليمان  بالنفس  والثقة 
دائماً فهو وحده القادر على أن يبدل الحال، وهو 
الخير  ال يقدر لإلنسان ولسائر مخلوقاته سوى 
الحسنة  النيات  نجدد  أن  فقط  وعلينا  والسعادة، 
العيش  وننوي  وتعالى،  سبحانه  لله  واالمتنان 

بطاقة الحياة بشكل إيجابي.

طاقة بدايات 2021
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وجينات  البشري  الجينوم  مشروع   -
البشري  الجينوم  مشروع  كشف  األمراض: 
جميع  في  باألمراض  الخاصة  الجينات  عن 
الكروموسومات البشرية، حيث أمكننا من تحديد 
الجينات المرتبطة باألمراض وتحديد موقعها على 
المشروع  البشرية. ويعمل هذا  الكروموسومات 
منقوص  النووي  الحمض  تسلسل  تحديد  على 
في  الجينات  جميع  وتسلسل   DNA األُكسجين 
خريطة  ذلك  عن  ونتج  البشري،  الكروموسوم 

جينية للجينوم البشري بأكمله.
األمراض  من جينات  العديد  اكتشاف  تم  كما 
المشروع،  هذا  وقبل  المشروع.  هذا  خالل  من 
لم ُيمِكنُنا إال اختبار 100 مرض جيني فقط، أما 
لها  تتوافر  مرض   2000 من  أكثر  فيوجد  اآلن 
المشروع  هذا  وباستخدام  جينية.  اختبارات 
موقع  ُتظِهر  ُمَعقدة  جينية  خرائط  العلماء  َطَور 
في  الَمَرضية  والجينات  الطبيعية  الجينات 
هذه  وتسمى  البشرية،  الكروموسومات  جميع 
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« �ِصل�صلة من �ملقالت �ملُتعِلقة بالتقنيات �حليوية �لتي ت�صتخدم خلل �لتحقيقات �ل�صرطية �جلنائية 

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

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

�صارة الكعبي وفاطمة البلو�صي 

خبريتان يف التقنيات احليوية-جامعة ال�صارقة

                  �سفرة الكائن احلي )3 - 3(

Chromo� الكروموسومية »الخرائط   الخرائط 
في  أيضاً  المشروع  هذا  وأسهم   .»some maps
تطوير مشاريع جينية أخرى، مثل مشروع أطلس 
The Cancer Genome At� السرطاني  الجينوم 
تحديد  في  أسهم  والذي   ،)las Project )TCGA
من  متعددة  بأنواع  الُمرتبطة  الجينية  التَغيُرات 
األمراض السرطانية، حيث َيهتم العلماء بدراسة 
التغيرات الجينية التي ُتَحفز الخاليا لتصبح خاليا 
سرطانية في الدماغ والرحم والبنكرياس والكبد، 

والرئة. 
مشروع  يوفرها  التي  المعلومات  خالل  ومن 
أطلس الجينوم السرطاني، يستخدم العلماء هذه 
المعلومات لتشخيص وعالج األمراض السرطانية 

ِبشكل أفضل.
مسؤوالً  البشري  الجينوم  مشروع  وُيعتبر 
الصيدلة  علم  يسمى  جديد  مجال  عن  جزئياً 
مجال  وهو   .)Pharmacogenomics( الجيني 
فعال  دوائي  عالج  تصميم  فيه  يتم  تخصصي 

جيني  ملف  على  تعتمد  عالجية  واستراتيجيات 
على  العلم  هذا  ويعتمد  معين.  لمريض  محدد 
مع  مختلف  بشكل  يتفاعلون  األفراد  أن  فكرة 
متفاوتة  درجات  إلى  يؤدي  ما  نفسها،  األدوية 
من الفعالية واآلثار الجانبية بسبب تعدد األشكال 
الجينوم  مشروع  خالل  ومن  لألفراد.  الجينية 
للفرد  الجيني  الشكل  تحديد  نستطيع  البشري، 
أو  له  المناسب  الدوائي  العالج  تحديد  وبالتالي 
تصميم عالج دوائي جديد يتناسب مع مرضه. 
الجيني،  الصيدلة  علم  تطبيق  على  األمثلة  وأحد 
البحوث القائمة على إنتاج أدوية لعالج األمراض 
السرطانية  الخاليا  تقتل  إنها  حيث  السرطانية، 
التي  الطبيعية  بالخاليا  اإلضرار  دون  من  فقط 
األدوية  هذه  وُتسمى  بانتظام،  الجسم  ُينتجها 

.Magic bullet drugs »أدوية »الَطلقة السحرية

الجين الُمرِشد
الحظ عالم األحياء البحرية أوسامو شيمومورا 
باللون  ُتِشع  البحر  قناديل  من  أَصنافاً  أن هناك 
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ويطلق  اللون،  أخضر  توهجاً  ُتعطي  ثم  األزرق 
على هذا النوع من قناديل البحر اسم إيكووريا 
ولديها   .jellyfish Aequorea victoria فكتوريا 
التوهج باللون األخضر في الظالم،  القدرة على 
ويرجع ذلك إلى وجود جين ُيعبر عن بروتينات 
الخضراء  الفلورية  البروتينات  اسم  عليها  يطلق 
Green Fluorescent Protein )GFP( في تسلسل 
لألشعة  البروتينات  هذه  تعرض  وعند  جيناتها. 
ساِطعاً  توُهجاً  تنتج  فإِنها  البنفسجية،  فوق 
إلى  العلمية  التقديرات  وُتشير  األخضر.  باللون 
أن ما يقارب ثالثة أرباع الكائنات البحرية تمتلك 
جينات ُتعبر عن البروتينات الفلورية البيولوجية. 
األُخرى  البحرية  والكائنات  األسماك  وتستخدم 
للتواصل  كوسيلة  البيولوجي  التوهج  ِصفة 
وااللتقاء ببعضها بعضاً للتزاوج في بيئة المحيط 
المظلمة.  واستفاد العلماء من خصائص التوهج 
والبروتينات  الخضراء  الفلورية  للبروتينات 
فريدة  جينية  تركيبات  إلِنشاء  األُخرى  الُمماِثلة 
الخضراء  الفلورية  البروتينات  جين  باستخدام 
 ،reporter gene ُمرِشد  جين  أو  ُمخبِر  كجين 
الجيني  التعبير  َتتَبُع  من  العلماء  ُيمّكن  والذي 
للجينات ذات األهمية الُمراد دراستها في أُنبوب 
االختبار أو في الخلية أو حتى في عضو كامل. 
لتتَبُع  كَشارة  يستخدم  الُمرشد  الجين  أن  أي 

خصائص جينات أُخرى. 
البالزميدات: هي جزيئات من الحمض النووي 
تحمل  الشكل  حلقية   DNA األُكسجين  منقوص 
كروموسوم  عن  منفصلة  البكتيريا  في  جينات 
للكائن  يمكن  أنه  أي  األساسي،  البكتيريا  جينات 
ويستخدم  وجودها.  دون  من  العيش  الدقيق 
البالزميد كأداة أساسية في نقل الجينات من وإلى 
الكاِئنات الحية، وقد أدى اِستخدامها إلى نقلة نوعية 
الِوراثية  الَهنَدسة  أبحاث  مجال  في  جداً  واسعة 
والتعاُمل مع الجينات. وقام العلماء بإِدخال الجين 
في  الخضراء  الفلورية  البروتينات  عن  المسؤول 
جين  وبَربط  ُمخبر،  أو  ُمرِشد  كجين  البالزميد 
آخر مسؤول عن إنتاج بروتينات الخاليا العصبية 
الخضراء،  الفلورية  البروتينات  بجين  البشرية 
البالزميد في خاليا موجودة في  إدخال  ومن ثم 
التي تحتوي على  الخاليا  الخاليا. وتقوم  مزرعة 
البالزميد المضاف إليه جينات البروتينات الفلورية 
الخاليا  بروتينات  بجينات  والمربوطة  الخضراء 
الجينيّن،  لكال  الجيني  التعبير  بعملية  العصبية 
مع  الفلورية  الجينات  اِندماج  بروتينات  فتُنتج 
هذه  تشع  وبالتالي  العصبية،  البشرية  الجينات 
البروتينات عند تعرضها لألِشعة فوق البنفسجية. 
وهذا اإلشعاع المنعكس من الجين الُمرشد يسهم 
جين  أن  أي  البروتينات،  موقع  على  التعرف  في 
كَشاَرة  يستخدم  الُمرشد  الفلورية  البروتينات 
لِتتبُع بروتينات الخاليا العصبية البشرية للكشف 
التنكس  المسؤول عن حالة  المحدد  البروتين  عن 
البروتينات  العصبي neurodegeneration من بين 
بمرض  اإلصابة  إلى  تؤدي  حالة  وهي  العصبية، 

 .Huntington’s disease هنتنغتون

واسع  نطاق  على  النهج  هذا  العلماء  واَتبََع 
لِدراسة العمليات األَساسية لتنظيم التعبير الجيني. 
وعلى سبيل المثال، استُخِدمت البالزميدات التي 
تحتوي على جين البروتينات الفلورية الخضراء 
أيضاً كجين ُمرشد للكشف عن البكتريا المسببة 
أَنواع  مثل  البشري،  الهضمي  الجهاز  ألَمراض 
 Campylobacter الصماء  العطفية  البكتيريا  من 
البشرية،  المعوية  الخاليا  ُتصيب  والتي   ،jejuni
في  وجوده  الشاِئع  البكتيريا  من  النوع  وهذا 
من  الكثير  عن  الرئيس  المسؤول  ُيعتبر  الدجاج 
حاالت التسمم الغذائي. واستخدم ُعلماء األحياء 
الفلورية  البروتينات  التّطويرية أيضاً بالزميدات 
الجنينية  الجذِعيّة  الخاليا  تمايز  لِتتبُع  الخضراء 
تتبُع  خالل  من  الخاليا  من  ُمختلَِفة  أَنواع  إِلى 

التعبير الجيني لها مع الجين الُمرِشد.

األعشاب  ِلُمبيدات  ُمقاِوَمة  نباتات  إِنتاج 
الضارة

يستخدم اإلنسان مواد كيميائية للتخلص من 
األعشاب غير المرغوب فيها والُمِضرة للمحاصيل 
الزراعية، وتسمى هذه المواد بالمبيدات العشبية 
Weed killers، والمبيدات العشبية التقليدية غالباً 
لألعشاب  قتلها  مع  بالنباتات  ُتِضر  أو  تقتل  ما 
الحيوية  التقنيات  سمحت  واليوم  الضارة. 
ُمقاِومة  زراعية  محاصيل  بإنتاج  للمزارعين 
تقتل  إنها  حيث  الكيميائية،  العشبية  للمبيدات 
بالمحاصيل  تضر  ال  ولكن  الضارة  األعشاب 
الزراعية. ومثال على ذلك هو استخدام الهندسة 
ُمقاومة  لتكون  النباتات  جينات  لتعديل  الجينية 
ألكثر ُمبيد عشبي شائع ُيستخدم بهدف التخلص 
غليفوسفات  ويدعى  الضارة  األعشاب  من 
Glyphosphate، وهو مركب كيميائي إذا استخدم 

على النبات، فإنه يعمل على إعاقة عمل أنزيم نباتي 
ُيدعى EPSPS، والذي ُيعتبر أنزيماً رئيساً يسهم 
في مراحل كيميائية مسؤولة عن إنتاج أحماض 
أمينية وبروتينات ومركبات أُخرى أساسية لنمو 

النبات وبقاِئه.
عن   EPSPS أنزيم  عمل  إِعاقة  فإن  وبالتالي 
على  وُيؤثر  النبات  يضر  الغليفوسفات  طريق 
األنزيم  هذا  إفراز  عن  المسؤول  والجين  بقائه. 
تقنية  وبتَطبيق   .EPSPS جين  أيضاً  يسمى 
الهندسة  خالل  من  للنبات  الجيني  التمحور 
الجينية، تنتج محاصيل ُمَعدلة تصنع أنزيماً بديالً 
تكون  وبالتالي  الغليفوسفات،  بمركب  يتأثر  ال 
األعشاب الضارة قابلة للتأثر بهذا المركب، ولكن 

النباتات الُمعدلة جينياً فال تكون. 
ُوتسمى النباتات المعدلة جينياً والتي ال تتأثر 
مقاومة  نباتات  الكيميائية،  العشبية  بالمبيدات 
. .Herbicide-Resistant Plants للمبيدات العشبية
في  عالياً  ارتفاعاً  َشهدت  التي  المناطق  وفي 
زراعة النباتات الُمعدلة جينياً والمقاومة للمبيدات 
العشبية وبشكل خاص مبيد الغليفوسفات، لَوحظ 
ظهور أعشاب ضارة مقاومة أيضاً للمبيد نفسه، 
الجين  في  طفرة  أو  َتغيُر  ظهور  بسبب  وذلك 
EPSPS والذي يحتوي على حمض أميني نباتي 
يسمى برولين Proline amino acid . أي أن هذا 
األعشاب  مقاومة  إلى  أدى  تغييراً  َطَوَر  الجين 
الضارة لمبيد الغليفوسفات، وبالتالي إذا اُستخدم 
مبيد الغليفوسفات على هذه األعشاب، فلن تتأثر 
به وستستمر بالنمو. ونظراً لهذا التطور الجيني 
التكنولوجيا  َصنَعت شركات  الضارة،  لألعشاب 
أكثر  ُمطورة  عشبية  مبيدات  الزراعية  الحيوية 
ُتسِهم في تقليل نمو األعشاب الضارة المقاومة 

للُمبيدات.

فاطمة البلوشي  سارة الكعبي 
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الريا�سة ووهـم املكمالت 

الغذائية وم�سروبات الطاقة

د. محمد عبد القوي
                خبير رياضي 

        بمركز التربية الرياضية الشرطية

العدد 170 يناير 282021

ُيقبل كثير من الشباب على المكمالت الغذائية 
المنتجين  معظم  يؤكد  والتي  الطاقة،  ومشروبات 
لها أنها منتجة من مكونات طبيعية، وتحسن األداء 
الرياضي وتزيد مستويات التركيز واالنتباه، وتمد 

الجسم بالطاقة بشكل أفضل، فهل هذا صحيح؟!
من  لالستفادة  رئيسة  أشياء  ثالثة  هناك 
والتغذية  التدريب،  وهي:  الرياضي  التدريب 
الصحية المتوازنة، والراحة. ولكن بعضهم يروج 
للمكمالت الغذائية ومشروبات الطاقة في تحسين 
األداء الرياضي من دون النظر إلى األخطار التي 

تحملها على صحة الجسم، فما هي الحقيقة؟
أوالً- المكمالت الغذائية:

الغذائية  المكمالت  أن  الرياضيين  يعتقد بعض 
لها مفعول السحر لجعلهم أقوياء، وتكسبهم مزيداً 

من الطاقة أثناء األداء الرياضي.
ألن  غير صحيح،  االعتقاد  هذا  لألسف،  ولكن 
المكمالت الغذائية تركز في كثير من األحيان على 
نوع أو نوعين من األحماض األمينية، بينما الغذاء 
الصحي هو المصدر الطبيعي واألساس لكثير من 
يحتاجها  التي  والمعادن  والفيتامينات  األحماض 

الجسم.
من  ما  عنصر  بنقص  الرياضي  يعرف  فكيف 
الفيتامينات أو العناصر المهمة في جسمه من دون 

فحص طبي؟. ولماذا يلجأ بعضهم إلى المكمالت 
الغذائية وال يحصل عليها من خالل نظام غذائي 

متوازن لتلبية احتياجات جسمه؟
المعلومات  بعض  هناك  أن  ببساطة  واإلجابة 
الصاالت  مدربي  بعض  اليها  يلجأ  التي  المضللة 
على  المادي  ربحهم  زيادة  إال  لهم  هم  ال  الذين 
بعض  من  الرغم  وعلى  الرياضي.  حساب صحة 
التحسن الذي قد يشعر به الرياضي نتيجة تناوله 
تحتوي  التي  الغذائية خصوصاً  المكمالت  بعض 
القدرة  كزيادة  األمينية  األحماض  بعض  على 
البدنية والقدرة على التنفس أو تحسين األداء، فهذا 
التحسن وقتي وال يستمر طويالً وله حدود معينة، 
يعرض  الغذائية  للمكمالت  المفرط  واالستهالك 
البروتين  تناول  ومثالً  للخطر،  الرياضي  صحة 
كمكمل غذائي وزيادة فيتامين سي يمكن أن يحفز 
بها  يضر  وقد  الكلى   في  األوكساالت  حصوات 
في  مضاعفات  يسبب  وقد   ، البعيد  المدى  على 
وزيادة   ، باإلسهال  واإلصابة  الهضمي  الجهاز 
الدهون والحديد تزيد من فرصة اإلصابة بأمراض 
وزيادة  األخرى،  الصحية  األخطار  وبعض  القلب 

الكرياتين يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم ..
قبل  من  الفحص  ويجب  لالجتهاد،  مجال  وال 
الجرعات  لتحديد  طبيب  واستشارة  المختص 
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مثل  عدة  عوامل  على  تتوقف  ألنها  المناسبة، 
والعمر  الفسيولوجية  والحالة  الفحص  نتيجة 
وعدم  وغيرها،  الجسم  وحجم  النشاط  وطبيعة 
اتباع إرشادات الطبيب قد يعرض الصحة ألخطار 

كبيرة.
ثانياً- مشروبات الطاقة:

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من 
الكافيين والسكر والمحليات الصناعية والجينسنغ 
كالتورين  واآلمينية  الدهنية  األحماض  وبعض 
وفيتامينات »ب« ومستخلص الجوارانا والسكروز 
الصوديوم  مثل  المعادن  من  والعديد  والفركتوز 

والكالسيوم والفسفور.
إال  صحياً،  ليس  السكر  أن  من  الرغم  وعلى 
الموجودة في مشروبات  الكافيين  أن كثرة كمية 
الدكتورة  أكدت  حيث  كثيرة،  مضار  لها  الطاقة 
روث ليتشفيلد األستاذة المساعدة في قسم علوم 
آيوا  والية  جامعة  في  البشرية  والتغذية  الغذاء 
إجمالي  عن  يكشفون  ال  المنتجين  أن  األمريكية 
جرعة المنشطات المضافة للمنتج حتى ال يتسنى 
للمستهلكين إتخاذ قرار حكيم بشأنه. وفي دراسة 
 16 أن  تبين  للطاقة،  مشروباً   27 على  أجريت 
مشروباً فقط وضع عليه ملصق عن مكوناته و5 
كمية  الملصق  على  مكتوب  المشروبات  هذه  من 

يحتويه،  الذي  من    %20 بنسبة  الكافين  من  أقل 
نحو  على  يحتوي  المشروبات  هذه  من  وواحد 
70% أقل من القيمة المكتوبة على الملصق. ومعظم 
الملصقات ال تظهر كمية الكافيين الموجودة داخل 
المكونات األخرى، مثل مستخلص الجوارانا الذي 

يحتوي على كمية من الكافيين.
المشروبات  مع  الطاقة  مشروبات  وتتنافس 
على  يحتوي  فكالهما   ، السكر  نسبة  في  الغازية 
الشيخوخة،  بأمراض  ُتعجل  منه  كبيرة  كمية 
الوزن،   وتزيد  السرطانية،  الخاليا  وتقوي 
وتتسبب بالتهابات مزمنة، وهذا يعرض متناولي 
رفع  مثل  الصحية،  لألخطار  الطاقة  مشروبات 
ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وهذا ما أثبتته 
دراسة أجريت على مراهقين أصحاء حيث بينت أن 
نحو 340 جراماً من مشروب طاقة مشهور عالمياً 
ضربات  ومعدالت  الدم  ضغط  ارتفاع  إلى  أدت 
على  أجريت  أخرى  دراسة  وأشارت  القلب، 
الطاقة  تناول مشروبات  أن كثرة  دماغ مراهقين 
عرضتهم لمشكالت في الذاكرة والتفكير ومهارات 

حل المشكالت.
أن  للتغذية  البريطانية  المجلة  ونشرت 
الطاقة  مشروبات  استخدموا  الذين  الرياضيين 
رياضتهم  في  الوقتي  تحسنهم  من  الرغم  وعلى 

بالعصبية  لإلصابة  عرضة  أكثر  كانوا  أنهم  إال 
والتحفيز المتزايد واألرق بعد ساعات من التنافس 

الرياضي.
والتنفس  للنوم  الدولية  المجلة  نشرت  كما 
الطاقة  مشروبات  تناولوا  جامعات  طالب  أن 
ومنشطات مختلفة، عانوا من ضعف جودة النوم 
بسبب  النهار  أثناء  االضطرابات  لديهم  وزادت 
الشعور بالنعاس، لذا حذر العلماء من كثرة تناول 
الكافيين ألنه يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم واألرق 
القلب  في  ومضاعفات  واالرتعاشات  والتهيج 

واألوعية الدموية بما في ذلك الموت المفاجئ.
نستهين  أن  أبداً  يجب  ال  نصيحة:   - ثالثاً 
الطاقة  مشروبات  أو  الغذائية  المكمالت  بتناول 
خصوصاً بين فئة الشباب ألجل شحنة زائلة من 
وستظهر  خطيرة  الصحية  عواقبها  ألن  الطاقة، 
الكثير  إنفاق  إلى  باإلضافة  حتماً،  السلبية  آثارها 
من األموال، واألفضل هو التدريب الجيد وتناول 
الغذاء الصحي المتوزان والراحة. وفي حال نقص 
احتياجات الجسم للفيتامينات أو العناصر المهمة، 
ليقوموا  المتخصصين  األطباء  استشارة  يجب 
بالفحص والمساعدة قبل اللجوء للمكمالت الغذائية 
المصلحة  تغلب  ال  حتى  الطاقة،  ومشروبات 

التجارية على الفوائد الصحية للرياضيين. 
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فعاليات ريا�سية �سرطية

تسلم سعادة اللواء سالم شاهين النعيمي مدير 
أبوظبي درع  البشرية في شرطة  الموارد  قطاع 
 ،2020  -  2019 للموسم  العام  الرياضي  التفوق 
من العميد خالد شهيل نائب رئيس مجلس إدارة 
الداخلية،  وزارة  في  الرياضي  الشرطة  اتحاد 
وذلك بعد حصول القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
التي نظمها  البطوالت  239 نقطة في جميع  على 

االتحاد خالل هذا الموسم الرياضي.
وقد أقيم احتفال تسليم الدرع في مقر القيادة 
وليد  العميد  بحضور  أبوظبي،  لشرطة  العامة 
سالم الشامسي قائد كلية الشرطة والعميد عارف 
الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي وعدد 
والعميد  االتحاد،  مجلس  أعضاء  الضباط  من 
المهام  قطاع  مدير  نائب  علي  آل  سهيل  راشد 
مدير  الشامسي  سعيد  سيف  والعميد  الخاصة 
إدارة المراسم والعالقات العامة في قطاع المالية 
والخدمات، والعقيد عصام عبدالله آل علي مدير 

مركز التربية الرياضية في شرطة أبوظبي. 
وأكد سعادة اللواء النعيمي أن حصول شرطة 
هو  العام  الرياضي  التفوق  درع  على  أبوظبي 
ثمرة لدعم معالي اللواء الركن طيار فارس خلف 
ورعاية  أبوظبي،  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
عام  مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة 

الروح  رفع  في  أسهما  واللذين  أبوظبي،  شرطة 
أبوظبي،  لشرطة  الرياضية  للفرق  المعنوية 
النجاحات  من  مزيد  تحقيق  على  وتحفيزهم 
العميد  وهنأ  المحلية.  البطوالت  في  واألرقام 
مؤكداً  اإلنجاز،  هذا  على  أبوظبي  شرطة  شهيل 
بمستوى  االرتقاء  على  الداخلية  وزارة  حرص 
البطوالت الرياضية الشرطية، ودعمها للمنتخبات 
الرياضية، مشيداً بإنجازات الفرق الرياضية في 
شرطة أبوظبي وما حققته من مراكز أولى خالل 
البطوالت السابقة بما يليق بسمعة ومكانة القيادة 

العامة لشرطة أبوظبي.
ومن جهة ثانية، وتزامناً مع احتفاالت الدولة 
دولة  اتحاد  لقيام  واألربعين  التاسعة  بالذكرى 
اإلمارات العربية المتحدة) اليوم الوطني الـ 49(، 
تمكن الشرطي أول أحمد زين اليافعي من اإلدارة 
المطارات في شرطة دبي من رفع  العامة ألمن 
على  دبي«  و»شرطة  االتحاد«،  »روح  شعاري 
قمة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، بعد رحلة 
وبمسافة  دقيقة،  و15  ساعة   15 منه  استغرقت 
للصعود   مسارين  عبر  كيلومتراً   26 بـ  قدرت 
والنزول، وذلك تعبيراً عن فخره واعتزازه بهذه 

المناسبة الوطنية.
وأوضح اليافعي: أنا فخور بهذه التجربة في 

هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا كونها 
تعبر عن مدى الحب والوالء والفخر لهذا الوطن 
المعطاء، ورفع شعار: »روح االتحاد« الذي يمثل 
عنان  اسمه  ويعانق  نعشقه  وطن  لمسيرة  رمزاً 
دبي«  لشرطة  العامة  »القيادة  وشعار  السماء، 

شعار مؤسسة عريقة أعتز باالنتماء لها.
قمة  ألعلى  الصعود  من  تمكنت  وأضاف: 
ترتفع  والتي  قمة جبل جيس،  الدولة، وهي  في 
مسار  عبر  وذلك  أمتار،   1910 البحر  سطح  عن 
عبر  والنزول  الجنة«  »ساللم  يسمى  للصعود 
مسار يسمى »الصحن«، وهما مساران يحتاجان 
إدارة  على  وقدرة  عالية  ولياقة  تحمل  قوة  إلى 
توزيع الطاقة الجسدية، وذلك لبرودة الجو أثناء 
برياضة  قائالً:»شغفي  اليافعي  وختم  الرحلة. 
التسلق كبير إليماني بأنها إحدى أهم الرياضات 
وعلى  البدنية،  اللياقة  رفع  على  تساعد  التي 
التحدي  ومنها  األمور،  للكثير من  اإلنسان  تعلم 
والتأمل،  الصعاب  ومواجهة  والصبر  واإلصرار 
وهي تمنح اإلنسان طاقة إيجابية كبيرة وسعادة 
االنسجام  اإلبداع كون  على  باإلنجاز، وتساعده 
في  اإلبداع  على  قدرته  تضاعف  الطبيعة  مع 
بيئته، وللقمم رمزيات عديدة فهي شعار للنجاح 

وتحقيق األهداف«.

إعداد: موزة الحمادي 

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

٢٦ مليون درهمالوصول إلى قمة جبل جيسخالل تسلم درع التفوق الرياضي
مجموع الجوائز النقدية التي 

نقدمها لعمالئنا هذا العام.
من حسابات ”توفير المليونير“ من بنك أبوظبي التجاري 

للصيرفة اإلسالمية.

تأهل لربح جائزة أو أكثر من مئات الجوائز السنوية مع حسابات التوفير من 
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية.

٢٦ مليون درهم قيمة جوائزنا السنوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ضاعف فرصك لربح مليون درهم شهريًا والكثير من الجوائز األخرى.

حساب توفير المليونير اإلسالمي:

١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠

المجموع

ً
يا شر
ً
يا شر
ً
يا شر

١
١٠

١٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٩٫٢٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)

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

حسابات ”توفير المليونير“

تطبق األحكام والشروط.

حساب توفير المليونير اإلماراتي:

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠
المجموع

كل ٦ أشر
ً
١٠ مرات سنويا

ً
يوميا

١ (يونيو وديسمبر)
١

٢٢ (في المتوسط)

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

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)

٢٦ مليون درهم
مجموع الجوائز النقدية التي 

نقدمها لعمالئنا هذا العام.
من حسابات ”توفير المليونير“ من بنك أبوظبي التجاري 

للصيرفة اإلسالمية.

تأهل لربح جائزة أو أكثر من مئات الجوائز السنوية مع حسابات التوفير من 
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية.

٢٦ مليون درهم قيمة جوائزنا السنوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ضاعف فرصك لربح مليون درهم شهريًا والكثير من الجوائز األخرى.

حساب توفير المليونير اإلسالمي:

١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠

المجموع

ً
يا شر
ً
يا شر
ً
يا شر

١
١٠

١٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٩٫٢٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)

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

حسابات ”توفير المليونير“

تطبق األحكام والشروط.

حساب توفير المليونير اإلماراتي:

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠
المجموع

كل ٦ أشر
ً
١٠ مرات سنويا

ً
يوميا

١ (يونيو وديسمبر)
١

٢٢ (في المتوسط)

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

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)
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إعداد: موزة الحمادي 

٢٦ مليون درهم
مجموع الجوائز النقدية التي 

نقدمها لعمالئنا هذا العام.
من حسابات ”توفير المليونير“ من بنك أبوظبي التجاري 

للصيرفة اإلسالمية.

تأهل لربح جائزة أو أكثر من مئات الجوائز السنوية مع حسابات التوفير من 
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية.

٢٦ مليون درهم قيمة جوائزنا السنوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ضاعف فرصك لربح مليون درهم شهريًا والكثير من الجوائز األخرى.

حساب توفير المليونير اإلسالمي:

١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠

المجموع

ً
يا شر
ً
يا شر
ً
يا شر

١
١٠

١٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٩٫٢٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)

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

حسابات ”توفير المليونير“

تطبق األحكام والشروط.

حساب توفير المليونير اإلماراتي:

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠
المجموع

كل ٦ أشر
ً
١٠ مرات سنويا

ً
يوميا

١ (يونيو وديسمبر)
١

٢٢ (في المتوسط)

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

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)

٢٦ مليون درهم
مجموع الجوائز النقدية التي 

نقدمها لعمالئنا هذا العام.
من حسابات ”توفير المليونير“ من بنك أبوظبي التجاري 

للصيرفة اإلسالمية.

تأهل لربح جائزة أو أكثر من مئات الجوائز السنوية مع حسابات التوفير من 
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية.

٢٦ مليون درهم قيمة جوائزنا السنوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ضاعف فرصك لربح مليون درهم شهريًا والكثير من الجوائز األخرى.

حساب توفير المليونير اإلسالمي:

١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠

المجموع

ً
يا شر
ً
يا شر
ً
يا شر

١
١٠

١٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٩٫٢٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)

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

حسابات ”توفير المليونير“

تطبق األحكام والشروط.

حساب توفير المليونير اإلماراتي:

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠
المجموع

كل ٦ أشر
ً
١٠ مرات سنويا

ً
يوميا

١ (يونيو وديسمبر)
١

٢٢ (في المتوسط)

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

قيمة كل جائزة
(بدرهم ا�مارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا ا�جمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم ا�مارات)
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كرم  العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات 
األساسي  اإلعداد  دورة  خريجي   عجمان  شرطة  في  المساندة 
للمستجدين السابعة، والتي نظمها معهد تدريب الشرطة في عجمان.

زار فريق عمل من إدارة التوعية األمنية والشرطة السياحية في 
الجنسية  عربي  طفالً  آمنة«  »الشرطي  دمية  ومعهم  دبي،  شرطة 
الخوف  6 سنوات في منزله، وذلك لمساعدته على تخطي  وعمره 
من الشرطة، وأخذه في جولة بإحدى دوريات الشرطة الفارهة، وهو 

يرتدي الزي الشرطي.

كرم العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع األمن الجنائي في 
شرطة أبوظبي مقيماً عربي الجنسية ألمانته  وتسليمه مبلغاً نقدياً 

عثر عليه إلى مركز الشرطة المختص.

شرطة  عام  قائد  الشامسي  الزري  سيف  اللواء  سعادة  كرم 
الشارقة منتسبي الشرطة الفائزين بجوائز الدورة الرابعة لجائزة 
في  المركزية  المالية  دائرة  نظمتها  التي  المتميـز«  المالي  »األداء 

حكومة الشارقة.

التنفيذي  الرئيس  نائب  العجوز  أحمد  احتفل 
بعيد  المصري  »خدماتي« وزوجته صفاء  لشركة 
زواجهما العاشر. مبارك، ومع التمنيات  لهما بحياة 

أسرية سعيدة.

 احتفل أحمد عبد الباقي وزوجته الدكتورة إيمان 
ومع  مبارك،  عشر.  الحادي  زواجهما  بعيد  حسن 

التمنيات لهما بحياة أسرية سعيدة.
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خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

لم أكتب هذا المقال من وحي الصدفة، وإنما جاء نتيجة ما قرأته من مقال ساخر مؤسف في إحدى 
تثير  تناقضات ومفارقات سياسية واجتماعية وثقافية  اليوم من  العالم  به  يتسم  فما  العربية،  الصحف 
الضحك والبكاء في اآلن نفسه، كما إنها بيئة خصبة للكتابة الساخرة لو استثمرت بصورة صحيحة ألنبت 
الكاتب في اليوم سبع سنابل إبداعية. فعلى الكاتب التمعن قليالً في هذه القضايا التي يعّج بها الوطن العربي 

بل والعالم أجمع، خصوصاً في زمن كورونا، ويشمر عن قلمه ليبدع ما شاء الله من مقاالت.
الكتابة الساخرة فن أدبي قائم بذاته، له شروطه وأدواته التي يتوجب على من يريد الخوض فيه، اإللمام 
بها بل والتماهي معها، ألن شخصية الكاتب هنا شخصية مطاطية )بالمعنى اإليجابي( ومرنة، لها »كاريزما« 
خاصة تتفاعل مع قضايا حياتية ممزوجة بهموم الناس والمجتمع، تتصدى لها وتعالجها بطريقة ساخرة وهادفة 

في الوقت ذاته.
ولهذه األسباب وغيرها، ترى المشهد الثقافي واألدبي يكاد يخلو من الكتاب الساخرين إال من بعضهم القليل 
جداً منهم، كما إن هذا القليل ال يشكل ظاهرة أدبية يعتد بها، ككتابات »برنارد شو« الكوميدية على سبيل المثال 
)العالمي( أو كرسومات ناجي العلي الكاريكاتورية التي أعتبرها ناطقة ومعبرة عن قضايا الوطن أكثر بكثير مما 

يكتبه كثيرون.
في حين أن هناك خيطاً رفيعاً يفصل ما بين الكتابة الساخرة الهادفة وبين التهكم واإلسفاف اللغوي، فمتى ما تجاوز 
الكاتب هذا الخيط تحولت كتاباته إلى نوع من االبتذال والسفه الكتابي. ولألسف فإن الكثير من الكتاب ال يستطيعون 
التمييز بين الكتابة الساخرة الهادفة وبين التهكم والضحك فترى أحدهم يخوض في هذا وذاك متخبطاً ال يعرف إلى أي 
قرار أو اتجاه ستقوده أفكاره المشوشة. وهو األمر الذي يفسر عزوف الناس والمتلقين عن هذا الكاتب وذاك ألنه تجاوز 

الخطوط الحمراء في الكتابة الساخرة فانفض الناس من حوله وتركوه.
في اإلمارات هناك قلة قليلة من الكتاب الساخرين اإلماراتيين منهم من يظهر على استحياء ومنهم من يخفي نفسه 
وكتاباته عن المتلقين ألسباب اجتماعية غير مقنعة من وجهة نظري. هنا نالحظ أن المشهد الثقافي واإلعالمي في اإلمارات 
ربما غير محفز لمثل هذه الكتابات، برغم أننا متفائلون بأن كتاباً ساخرين وعلى مستوى كبير من الجدة واالبتكار سيولدون 

ليكونوا رافداً قوياً للساحة الثقافية اإلماراتية والعربية. 

�لكتابة �ل�صاخرة

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
 إلـى أصحـــــاب السمــــــو

أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولـة اإلمـــارات الكريـم

بمناسبـــة اليــوم الوطني التـاسـع واألربعين
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ــر أكثــر مــن  ــا وتدي ــة. تملــك أزادي ــاة ومتخّصصــة فــي متاجــر البيــع بالّتجزئ ــدة فــي مجــال الموضــة وأســلوب الحي ــا هــي شــركة رائ مجموعــة أزادي
ــاركات  ــّم الم ــل أه ــي تمّث ــر الت ــن المتاج ــة م ــلة مهّم ــة سلس ــّورت المجموع ــا. ط ــط وأفريقي ــرق األوس ــة الّش ــي منطق ــارًزا ف ــا ب ــاًزا دولّيً 35 امتي
العالمّيــة فــي عالــم الموضــة، واإلكسســوارات، والمأكــوالت، والمشــروبات، والمفروشــات المنزلّيــة، والّســلع الّرياضّيــة، والوســائط المتعــّددة، 

ــة. ــر مــن 600 متجــر منتشــر فــي 13 دول ــى أكث ــى اإلشــراف عل ــل. تتولّ ومســتحضرات التجمي

www.azadeagroupholding.com

Mojtama-170.indd   36Mojtama-170.indd   36 27/12/2020   11:14 AM27/12/2020   11:14 AM


