
ملحق �صهري ي�صدر عن جملةالعدد /176/ يوليو 2021

»الداخلية«..

اإجراءات للحد 

من حرائق ال�صيف

Mojtama-176- new.indd   1Mojtama-176- new.indd   1 27/06/2021   9:49 PM27/06/2021   9:49 PM



١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠

المجموع

ً
يا شر
ً
يا شر
ً
يا شر

١
١٠

١٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٩٫٢٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم اإلمارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا اإلجمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم اإلمارات)

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

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠
المجموع

كل ٦ أشر
ً
١٠ مرات سنويا

ً
يوميا

١ (يونيو وديسمبر)
١

٢٢ (في المتوسط)

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

قيمة كل جائزة
(بدرهم اإلمارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا اإلجمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم اإلمارات)

١٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠

المجموع

ً
يا شر
ً
يا شر
ً
يا شر

١
١٠

١٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٩٫٢٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم اإلمارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا اإلجمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم اإلمارات)

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

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠
المجموع

كل ٦ أشر
ً
١٠ مرات سنويا

ً
يوميا

١ (يونيو وديسمبر)
١

٢٢ (في المتوسط)

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

قيمة كل جائزة
(بدرهم اإلمارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا اإلجمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم اإلمارات)

Ads Montage.indd   14 1/22/21   3:24 PMMojtama-176- new.indd   2Mojtama-176- new.indd   2 27/06/2021   9:49 PM27/06/2021   9:49 PM



والوفيات  احلوادث  معدل  خف�ض  على  بالعمل  الر�صيدة  القيادة  بتوجيهات  التزامًا 

العربية  الإم��ارات  دولة  يف  للحوادث  ال�صتجابة  زمن  ومعدل  ن�صمة،  األف   100 لكل 

املتحدة، وبتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 

جمل�ض الوزراء وزير الداخلية، حتر�ض وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع 

املباين  ال��وزارة على بذل اجلهود والت�صحيات للحد من احل��وادث، �صواء يف  املدين يف 

وممتلكات  اأرواح  على  احلفاظ  بهدف  وذلك  لها،  ال�صتجابة  زمن  وتقليل  املركبات،  اأو 

املواطنني واملقيمني وال�صياح يف الدولة. ومع بدء ف�صل ال�صيف، وما ترافقه عادة من 

حوادث حرائق يف املباين واملركبات يف خمتلف اإمارات الدولة، ب�صبب اإهمال عدد من 

النا�ض لإجراء ال�صيانة الدورية واإهمالهم اإجراءات ال�صالمة والأمان، قد تقع حوادث 

الداخلية  وزارة  توا�صل  لذلك  ومادية.  ب�صرية  باأ�صرار  وتت�صبب  غريها  اأو  حرائق 

ممثلة بالقيادة العامة للدفاع املدين تطبيق اإجراءات ال�صالمة العامة، مثل: تركيب 

اأنظمة كوا�صف دخان �صمن م�صروع »ح�صنتك«، حيث مت حتى الآن تركيب النظام يف 

26 األفًا و65 منزًل يف خمتلف اإمارات الدولة.

اإمارات  خمتلف  يف  الإقليمية  واإداراتها  املدين  للدفاع  العامة  القيادة  وا�صتجابت 

الدولة حتى الآن اإىل 169 بالغًا حقيقيًا منذ تركيب نظام كوا�صف الدخان يف املنازل، 

ومل ت�صجل اأّي وفيات اأو اإ�صابات بني قاطنيها. كما ي�صتمر فر�ض ا�صرتاطات، للحد من 

ال�صركات  اإج��راءات خا�صة برتخي�ض  بينها  املنازل، ومن  اأنابيب غاز  حوادث حرائق 

وحوكمة  امل�صال،  البرتويل  الغاز  اأ�صطوانات  وتعبئة  وتوزيع  تداول  جمال  يف  العاملة 

تلك الإجراءات، و�صمان عدم تداول هذه الأ�صطوانات يف الأ�صواق ب�صكل ع�صوائي من 

الدولة. وكذلك يتوا�صل حتذير  دون احل�صول على موافقة من اجلهات املخت�صة يف 

اإجراء ال�صيانة الدورية  اإهمالهم  ال�صائقني من حوادث احلرائق يف املركبات، نتيجة 

هواء  و�صغط  �صالحية  فح�ض  وعدم  لها،  املحددة  احلمولة  فوق  وحتميلها  ملركباتهم 

الإطارات، وعدم و�صع طفايات حريق داخل املركبة.

هذه اجلهود والت�صحيات املباركة لوزارة الداخلية عمومًا، والقيادة العامة للدفاع 

 0.6 اإىل  100 وو�صوله  الوفيات لكل  اأثمرت عن حت�صن موؤ�صر معدل  املدين خ�صو�صًا، 

�صنة 2020، والأمل بانخفا�ض اأكرب يف عدد الوفيات والإ�صابات واخل�صائر املادية، مع 

تزايد التزام الأفراد واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة يف دولة الإمارات باتخاذ اإجراءات 

ال�صالمة العامة يف املباين واملركبات يف ف�صل ال�صيف وبقية ف�صول ال�صنة.

اإجراءات ال�سالمة
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
التي  والتضحيات  اجلهود  العدد 
ممثلة  الداخلية  وزارة  بها  تقوم 
بالقيادة  العامة للدفاع املدني  للحد 
املباني  في  الصيفية  احلرائق  من 
أرواح  على  واحلــفــاظ  واملــركــبــات، 
واملقيمني  املــواطــنــني  وممــتــلــكــات 

والسياح في الدولة.
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»الداخلية«..
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حتقيق: �أحمد عادل 

�صمو  الفريق  من  ومتابعة  بتوجيهات 

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ 

رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية، 

ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  حت��ر���ض 

ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين يف 

الوزارة على بذل اجلهود والت�صحيات 

ومم��ت��ل��ك��ات  اأرواح  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

دولة  يف  وال�صياح  واملقيمني  املواطنني 

الإمارات العربية املتحدة.

ترافقه  وما  ال�صيف،  ف�صل  بدء  ومع 

ع��ادة م��ن ح���وادث ح��رائ��ق يف املباين 

الدولة،  اإم��ارات  خمتلف  يف  واملركبات 

ح��وارات  ال�صرطة«  »جمتمع  اأج���رى 

خ��ا���ص��ة م��ع ع���دد م��ن ك��ب��ار �صباط 

القيادة العامة للدفاع املدين يف وزارة 

التحقيق  ه���ذا  لإع����داد  ال��داخ��ل��ي��ة 

اأف��راد  توعية  اإىل  وال��ه��ادف  اخلا�ض 

اجل��م��ه��ور ب��اأ���ص��ب��اب ه���ذه احل����وادث 

اإىل  معها  والتعامل  جتنبها  وكيفية 

الدفاع  ومركبات  رج��ال  ح�صور  حني 

املدين.

اإلمارات  دولة  في  الناس  من  عدد  إهمال 
العربية المتحدة إجراء الصيانة الدورية لألجهزة 
الكهربائية في المنازل والمباني خصوصاً أجهزة 
التكييف خالل فصل الصيف، وما يصاحبها من 
وقوع  إلى  يؤدي  قد  الحرارة  درجات  ارتفاع 
عن  السكان، فضالً  حوادث حرائق، تهدد حياة 
السالمة  إجراءات  بإهمال  تتعلق  أخرى  أسباب 

واألمان داخل المنزل أو المبنى.
أبرز  على  الضوء  نسلط  التحقيق  هذا  وفي 

األخطار خالل فصل الصيف، والتي تهدد حياة 
الوقاية  وطرق  والمبنى،  المنزل  داخل  األفراد 

منها.

أسباب وتدابير
وتفصيالً، فقد شهدت دولة اإلمارات العربية 
عدة  حرائق  الماضية،  السنوات  خالل  المتحدة 
أجهزة  انفجار  بسبب  والمباني  المنازل  في 
الكهربائي،  والماس  الغاز  وأنابيب  التكييف 

أسفرت عن وفيات وإصابات عدة في صفوف 
المواطنين والمقيمين، بعضهم توفى أثناء النوم، 

بسبب االختناق بدخان الحريق السام.
اندالع  وراء  رئيسة  أسباب   3 خبراء  وحدد 
اإلفراط  يؤدي  حيث  التكيف،  وحدات  حرائق 
المكيفات وعدم صيانتها، ورداءة  في استخدام 
األحمال  حساب  عدم  مع  الكهربائية  التمديدات 
حرائق  اندالع  إلى  صحيح،  بشكل  الكهربائية 
الصيف،  فصل  في  التكييف خصوصاً  وحدات 

»الداخلية«: اإهمال ال�سيانة.. »الداخلية«: اإهمال ال�سيانة.. 
خطر يهدد املباين واملركبات يف الإماراتخطر يهدد املباين واملركبات يف الإمارات
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في  تكمن  التكييف  أن خطورة حرائق  مؤكدين 
احتمالية اشتعالها أثناء فترات النوم، حيث ينتج 
الغازات  من  العديد  الحرائق  من  النوع  هذا  عن 
شديدة السمية كغاز أول أكسيد الكربون الذي 

قد يؤدي للوفاة مباشرة في حال استنشاقه.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن 60% من حرائق 
سكنية،  منشآت  في  تقع  الدولة  في  المباني 
وعمالية،  وتجارية  خاصة  مساكن  وشملت 
وشكلت تهديداً للقاطنين فيه، مشيرة إلى أن أبرز 
لدى  الوقائي  الوعي  إلى ضعف  يعود  أسبابها 

األفراد وإهمال اشتراطات الوقاية من الحرائق.
ودعت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة 
الداخلية الجمهور إلى ضرورة تطبيق اإلجراءات 
الصيف،  حرائق  لتجنب  الوقائية  واالشتراطات 
واعتماد المواد الكهربائية واألسالك ذات الجودة 
والكفاءة العالية، لتوصيل الكهرباء إلى األجهزة 
ومراوح  الثالجات  مثل  المنزلية  الكهربائية 
الطفايات  وتوفير  التكييف،  وأجهزة  الشفط 
اإلسعافات  وصندوق  الحريق  وبطانية  اليدوية 
األولية، وتركيب كاشف للدخان داخل المنازل، 

تفادياً لوقوع حوادث الحريق. 
أسباب  أهم  من  تعد  المكيفات  أن  وأكدت 
على  مشددة  الصيف،  في  المنزلية  الحرائق 
ضرورة صيانتها واالستعانة بفنِّيين مختصين 
أو  األحمال  زيادة  مع  السيما  تركيبها  في 
معتمدة  غير  كهربائية  توصيالت  استخدام 

ومقلدة.
ودعت إلى ضرورة توعية العمالة المساعدة 
من  للوقاية  الصحيحة  باإلجراءات  المنازل  في 
التصرف  على  وتدريبهم  المنزلية،  الحوادث 
السليم في حال تعرض المنزل لخطر الحريق، 
في  البرودة  درجة  ضبط  أهمية  ذلك  في  بما 
هذه  منح  بهدف  مرتفعة  درجة  على  المكيف 
ضبط  أن  موضحة  استراحة،  فترة  األجهزة 
المكيف على درجات منخفضة يتسبب في عمله 
يوفر  حتى  طويلة  ساعات  متواصلة  بصورة 
مصدر  يجعله  مما  المطلوبة،  الحرارة  درجة 

خطورة في بعض الحاالت.
وفرضت وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة 
حوادث  من  للحد  اشتراطات  المدني  للدفاع 
حرائق أنابيب غاز المنازل، ومن بينها إجراءات 
مجال  في  العاملة  الشركات  بترخيص  خاصة 
تداول وتوزيع وتعبئة أسطوانات الغاز البترولي 
المسال، وحوكمة تلك اإلجراءات، وضمان عدم 
بشكل  األسواق  في  األسطوانات  هذه  تداول 
من  موافقة  على  الحصول  دون  من  عشوائي 

الجهات المختصة في الدولة.

السالمة في الصيف 
محمد  جاسم  الدكتور  اللواء  سعادة  وأكد 
وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي 
الشرطة«  لقاء خاص مع »مجتمع  الداخلية في 
أنه في إطار حملة »السالمة في الصيف« يجب 
العامة  والسالمة  الوقاية  باشتراطات  االلتزام 

ارتفاع  الصيف، وما يصاحبه من  خالل فصل 
في درجات الحرارة، لتفادي الحرائق الناتجة عن 
استخدام  في  اإلفراط  بسبب  التكييف  وحدات 
التمديدات  ورداءة  صيانتها،  وعدم  المكيفات 
تفتقر  مكيفات  استخدام  جانب  إلى  الكهربائية، 
وتشغيلها  رديئة،  نوعية  ذات  أو  الجودة  إلى 

بصفة مستمرة مع ارتفاع درجات الحرارة.
المغادرة  والمقيمة  المواطنة  األسر  ودعا 
اإلمارات  دولة  خارج  الصيفية  اإلجازة  لقضاء 
الكهربائي  التيار  التأكد من فصل  إلى ضرورة 
أجهزة  أي  ترك  وعدم  المنزل،  عن  بالكامل 
كهربائية في حالة التشغيل، باإلضافة إلى إحكام 
مصادر  عن  وإبعادها  الغاز  أسطوانات  إغالق 
التوجيهات  اتباع  مع  المباشرة،  الشمس  أشعة 

واإلجراءات الوقائية.
وأضاف: أنه تم إعداد خطط خاصة مع موسم 
الصيف2021 لرفع جهازية الفرق الميدانية على 
مستوى األفراد واآلليات، تركز على تقليل زمن 
التدابير  وتعزيز  للحوادث  االستجابة  سرعة 
حفاظاً  الحرائق،  أخطار  لتفادي  االحترازية 
التفتيشية  والحمالت  والممتلكات،  األرواح  على 
في  والسالمة  الوقاية  إجراءات  على  للوقوف 

المنشآت الصناعية.

على  والمطاعم  المنازل  أصحاب  وحث 
السالمة  مستلزمات  توفر  من  التأكد  ضرورة 
الخاصة بمواقد الطبخ، وفحص أنابيب توصيل 
ألشعة  معرضة  األسطوانات  ترك  وعدم  الغاز، 
الشمس المباشرة، وفحص الشبكات الكهربائية 
للمعدات  الدورية  الصيانة  وإجراء  المكشوفة، 
الهواء، وإغالق  المنزلية مثل مكيفات  واألجهزة 
أنابيب الغاز بعد كل استخدام، ووضع أسطوانة 
بالقرب  التدخين  وعدم  المطبخ،  خارج  الغاز 
إطفاء  من  والتأكد  والمفروشات  الستائر  من 
عن  بعيداً  الثقاب  أعواد  ووضع  السيجارة، 

متناول األطفال.
المركبات  في  الحرائق  حوادث  من  وحذر 
الصيانة  إجراء  المركبات  سائقي  إهمال  نتيجة 
أهم  من  أن  موضحاً  لمركباتهم،  الدورية 
المركبات  تحميل  الحوادث  تلك  وقوع  أسباب 
الصيانة  وإهمال  لها،  المحددة  الحمولة  فوق 
الميكانيكية الضرورية ألمن وسالمة سياراتهم، 
وعدم فحص صالحية وضغط هواء اإلطارات، 
طفايات  وضع  ضرورة  إلى  السائقين  داعياً 
حريق داخل السيارة وفق المواصفات المعتمدة.

جميع  جهود  تضافر  ضرورة  على  وشدد 
أخطار  لدرء  ومقيمين  مواطنين  المجتمع  أفراد 

العميد محمد عبدالله النعيمي اللواء د. جاسم المرزوقي

النعيمي:

 تركيب اأنظمة كوا�صف 

دخان  يف 26 األفًا و65 

منزًل

املرزوقي: لتطبيق اأرقى 

معايري الوقاية

وال�صالمة حفاظًا على 

�صالمة اجلميع

Mojtama-176- new.indd   7Mojtama-176- new.indd   7 27/06/2021   9:49 PM27/06/2021   9:49 PM



العدد 176 يوليو 2021 8

حرائق  خصوصاً  أنواعها  بمختلف  الحرائق 
سالمة  في  سلبية  آثار  من  لها  لما  الصيف، 

األفراد وممتلكاتهم.
القيادة  المرزوقي اهتمام  اللواء  وأكد سعادة 
العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية بتوعية 
في  إتباعها  الواجب  باإلجراءات  المجتمع  أفراد 
والسيارة،  العمل  وأماكن  والطريق  المنزل 
والسالمة  الوقاية  معايير  أرقى  تطبيق  لضمان 
الجميع،  سالمة  على  حفاظاً  المواقع  كل  في 
وداعياً إلى عدم التردد في طلب مساعدة الدفاع 
الطوارئ  المدني في أي وقت، على رقم هاتف 

.»999«

مؤشرات متحسنة 
مدير  النعيمي  عبدالله  محمد  العميد  وكشف 
العامة  بالقيادة  والحماية  اإلطفاء  شؤون  عام 
للدفاع المدني في وزارة الداخلية في لقاء خاص 
مع »مجتمع الشرطة« عن تحسن مؤشر معدل 
الوفيات لكل 100 ألف من السكان خالل الثالث 
 % 0.28 معدل  الماضية، حيث سجلت  سنوات 
سنة 2018 ، و0.14%  سنة 2019، و0.6 في سنة 
العربية  اإلمارات  دولة  أن  إلى  وأشار   2020
المتحدة تعتبر من أوائل الدول التي طبقت نظام 
»حصنتك« وربطته بغرفة العمليات، وإلى أهمية 
مشروع  ضمن  دخان  كواشف  أنظمة  تركيب 
»حصنتك« للوقاية من حوادث الحرائق المنزلية، 
حيث تم حتى اآلن تركيب النظام في 26 ألفاً و65 

منزالً في مختلف إمارات الدولة .
المدني  للدفاع  العامة  القيادة  أن  وذكر 
الدولة  إمارات  مختلف  في  اإلقليمية  وإداراتها 
استجابت حتى اآلن إلى 169 بالغاً حقيقياً منذ 
ولم  المنازل  في  الدخان  كواشف  نظام  تركيب 

تسجل أي وفيات أو إصابات بين قاطنيها.
وأكد أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضمان 
حماية الممتلكات واألرواح وتعزيز السالمة بين 
أفراد المجتمع، وأن هناك مؤشرات استراتيجية 
معدل  أهمها  من  تحقيقها  إلى  تسعى  وطنية 
الحوادث والوفيات لكل 100 ألف نسمة ومعدل 

زمن االستجابة للحوادث.
القادرة  للفئات غير  الحكومة  إلى دعم  ولفت 
بالتنسيق  مجاناً،  الكواشف  أنظمة  تركيب  على 
لـ  التركيب  المجتمع، حيث تم  مع وزارة تنمية 

10 آالف و800 منزل لكبار مواطنين وأصحاب 
الداخلية  وزارة  جهود  إلى  ولفت  وأرامل.  همم 
منها  جديدة  ابتكارات  واستخدام  التطوير  في 
باختالف  »الدرونز«  طيار  دون  من  الطائرات 
أنظمة  أنواعها في خدمات اإلطفاء، وغيرها من 

اإلطفاء المتطورة لمكافحة حرائق المباني.
كان   2018 عام  بأن  النعيمي  العميد  وذكر 
دولة  في  والوفيات  الحوادث  معدل  في  األسوأ 
اإلمارات، حيث وصل عدد الوفيات إلى 34 وفاة، 

منها 32 وفاة في المنازل، وشهد 1700 حادث.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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لقاء: جا�صم عبيد �لزعابي- ت�صوير حممد علي 

ي�صتمر »جمتمع ال�صرطة« يف متابعة ن�صاطات خمتلف الإدارات والأق�صام والفروع بقطاع املوارد الب�صرية يف القيادة 

العامة ل�صرطة اأبوظبي .

يف  الوظيفي  احلفز  ق�صم  رئي�ض  الكعبي  �صعيد  خالد  الرائد  والتقى  العاملني،  اأداء  تقييم  اإدارة  العدد  هذا  يف  وزار 

بتوجهات  التزامًا  وذلك   ، ال�صرطة  منت�صبي  لتحفيز  حديث  نظام  وهو  »حافز«،  نظام  عن  حتدث  وال��ذي  الإدارة، 

الب�صري، و�صمن الأهداف  الكبري والدائم بالعن�صر  اأبوظبي بالهتمام  التنفيذي لإمارة  الر�صيدة واملجل�ض  القيادة 

ال�صرتاتيجية ل�صرطة اأبوظبي بالهتمام بال�صتخدام الأمثل للموارد الب�صرية.

األهداف  وما  »حافز«،  نظام  أطلق  متى   <
المرجوة منه؟

- أطلقت إدارة تقييم أداء العاملين بقطاع الموارد 
أبوظبي، نظام  العامة لشرطة  القيادة  البشرية في 
»حافز« بتاريخ 8 - 8 - 2019، وأهداف هذا النظام 

هي التالية:
• دعم القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تحقيق 

القضايا واألهداف االستراتيجية. 
• إبراز أنشطة القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

• بث روح التنافس بين الموظفين. 
واالرتقاء  أنفسهم،  لتطوير  العاملين  دفع   •

بمستوى أدائهم وسلوكهم. 

• زيادة نسبة الرضا الوظيفي والوالء واالنتماء 
المؤسسي، و رفع روح المعنوية. 

• تحسين العمل ورفع اإلنتاجية.
• اعتراف القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجهود 
العاملين، وحرصها على مكافأة وتقدير المتميزين.

مميزات
عن  التحفيزي  النظام  هذا  يتميز  بماذا   <

األنظمة التحفيزية السابقة؟
إلكتروني  نظام  بأنه  »حافز«  نظام  يتميز   -
للمنتسبين،  فورية  تحفيزية  نقاطاً  يمنح  بالكامل، 
تمنح  التي  األعمال  أحد  المنتسب  إكمال  حين 
ينتهي  حين  مثال:  »حافز«.  نظام  في  نقاط  عليها 

المنتسب من دورة تدريبية ويتم إدراج الدورة في 
الملف الرئيس للموظف، يقوم نظام »حافز« بقراءة 
فورية  نقاطاً  ويمنح  المدرجة  للدورة  إلكترونية 
للمنتسب سواء أكانت الدورة التدريبية التي انتهى 
لشرطة  العامة  القيادة  نفقة  على  المنتسب  منها 

أبوظبي أم على النفقة الشخصية للمنتسب. 
> على ماذا يحصل المنتسب من نظام »حافز«؟
- يحصل المنتسب من نظام »حافز« على نقاط 
تحفيزية تراكمية بشكل سنوي، وتحسب من بداية 
السنة حتى نهايتها. ويوجد سلم لتجميع النقاط بحد 
أقصى 120 ألف نقطة تحفيزية خالل العام. وتبدأ 
الحوافز من 30 ألف نقطة فأعلى.. وتختلف أنواع 

نظام »حافر« يف �سرطة اأبوظبي نظام »حافر« يف �سرطة اأبوظبي 
الكعبي: نقاط حتفيزية فورية للمنت�سبني الكعبي: نقاط حتفيزية فورية للمنت�سبني 
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 املحاور الرئي�صة للنظام 

هي: الأداء واللتزام 

وامل�صاركة واملعرفة 

والبتكار

المكتسبة.  التحفيزية  النقاط  عدد  بحسب  الحوافز 
نظام  في  المتوافرة  الحوافز  أنواع  بعض  ومن 
وشهادة  الوظيفي،  التميز  ميدالية  هناك:  »حافز«، 
التميز، وشهادة ثناء وتقدير، وباقة سياحية خارج 
دولة اإلمارات العربية المتحدة )تذاكر سفر + إقامة 
الحاسوب،  )أجهزة  إلكترونية  وأجهزة  فندقية(، 
المحمولة(،  الذكية  األجهزة  الذكية،  والهواتف 
دولة  داخل  الفنادق  إقامة  مع  سياحية  وباقات 
على  وخصومات  وكوبونات  قسائم  و  اإلمارات، 

تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات.

محاور 
رئيسة،  محاور   4 من  »حافز«  نظام  يتألف   <
هال شرحت لنا عن كل محور منها وأهميتها ككل؟  
- يتألف نظام »حافز« من 4 محاور رئيسة هي 
األداء، وااللتزام، والمشاركة، والمعرفة واالبتكار.  

محور األداء: يرتكز على أولويات القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي في مكافحة الجريمة من اكتشاف 
األمثل  واالستخدام  منها،  والوقاية  الجريمة 
كما  أماناً.  أكثر  الطرق  وجعل  األمنية،  للمعلومات 
يضمن معايير أخرى مثل التقييم السنوي للموظف 
الوظيفي  الوصف  يتجاوز  عمل  أو  بمهمة  والقيام 
الرماية  اختبار  نتيجة  و  للمنتسب(،  )التكليفات 

واختبار اللياقة البدنية.
معيار االلتزام: ويحتوي على معايير فرعية منها: 
والمخالفات  المحاكمات  من  الموظف  ملف  خلو 
المسلكية، وااللتزام بأوقات العمل، وااللتزام بخطة 
االلتزام  ومعيار  الرماية،  وخطة  البدنية  اللياقة 

بسلوكيات وأخالقيات المؤسسة. 
منها:  معايير  وتضمن  المشاركة:  معيار 
المشاركة في عضوية اللجان، والمشاركة بجوائز 
التميز والجوائز والفعاليات الرياضية على مختلف 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  داخل  الفئات 
وخارجها، كما يضمن معايير أخرى مثل المشاركة 
المهمات  في  والمشاركة  المجتمعية  الفعاليات  في 

األمنية داخل دولة اإلمارات وخارجها.
 معيار المعرفة واالبتكار: ويشمل معايير فرعية 
ومنها: اجتياز الدورات التدريبية، والحصول على 
المقترحات  وتطبيق  وتقديم  العلمية،  الشهادات 
براءة  على  والحصول  والتطويرية،  االبتكارية 
البحوث  ونشر  الفكرية،  الملكية  وشهادة  اختراع 
وتسجيل  المؤسسة،  تخدم  التي  العمل  وأوراق 

وامتالك المواهب. 
في  الرئيسة  المعايير  هذه  كل  أهمية  وتكمن 
دفع العاملين لتطوير أنفسهم، واالرتقاء بمستوى 
القيادة  أولويات  في  واإلسهام  وسلوكهم،  أدائهم 
العامة لشرطة أبوظبي، وتسجيع اإلبداع واالبتكار، 
في  والمشاركة  اإلنتاجية،  ورفع  العمل،  وتحسين 

النشاطات والفعاليات المختلفة. 
لنظام  االنضمام  للمنتسب  يمكن  كيف   <
أم  واحد  بمحور  هل  منه؟  واالستفادة  »حافز« 

بأكثر من محور؟
- جميع منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
يتم ادراجهم في نظام »حافز« بشكل إلكتروني عند 

بداية العام . وعند قيام الموظف بأي من األعمال 
ضمن  العمل  وإدراج  معايير  ضمن  من  المدرجة 
المختصة  باإلدارات  اإللكترونية  المرتبطة  البرامج 
نظام  يقوم  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في 
المنتسب  ألعمال  اإللكترونية  بالقراءة  »حافز« 
نوع  بحسب  الفورية  التحفيزية  النقاط  ويمنح 
في جميع  النقاط  تجميع  للمنتسب  ويمكن  العمل. 
المحاور كما يوجد حد أقصى لتجميع النقاط في 
جميع المحاور الرئيسة، حيث يوجد سلم لتجميع 
النقاط بحد أقصى 120 ألف نقطة تحفيزية خالل 

العام. 
> كيف يتم التقييم في كل محور منها؟

- جميع المعايير الفرعية في كل محور لها نقاط 
النقاط  بداية كل عام. وتم تحدد  تحفيزية محددة 
بالتعاون مع اإلدارات المختصة بالمعايير الفرعية، 
حسب  على  المنتسب  أعمال  واعتماد  تقييم  ويتم 
اإلدارات  قبل  من  وضعت  التي  المعايير  شروط 

المختصة.

تعاون 
المتعاونة   الشرطة   داخل  الجهات  هي  من   <

في تنفيذ نظام »حافز«؟
اإلدارات  هي  المتعاونة  الجهات  جميع   -
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في  المتواجدة 

وبعض هذه اإلدارات هي:
- قطاع المهام الخاصة.

- مركز نظم المعلومات واالتصاالت.
- إدارة أداء العاملين.

- إدارة التدريب. 
- إدارة البعثات. 

- إدارة شؤون الموظفين.
- إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية.
- مركز التربية الرياضية الشرطية.

- إدارة المعلومات األمنية.
- إدارة العمليات.

- إدارة الشرطة المجتمعية.
- إدارة الجودة و التميز.

- إدارة االستراتيجية وتطوير األداء.
- إدارة االبتكار واستشراف المستقبل.

- إدارة اللجان.
- مركز إدارة المواهب. 

- قسم المكتبة والبحوث العلمية.

الرائد خالد الكعبي
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يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف الإدارات والأق�صام والفروع يف القيادة العامة ل�صرطة دبي . وزار يف هذا 

العدد ق�صم فح�ض اآثار الأ�صلحة والآلت باإدارة الأدلة اجلنائية التخ�ص�صية، والتابعة لالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

وعلم اجلرمية يف �صرطة دبي، للتعريف بالدور املهم الذي يقوم به هذا الق�صم يف الك�صف عن اجلرائم اجلنائية عن طريق 

الأنظمة املبتكرة واحلديثة، ما ي�صهم يف الو�صول اإىل ك�صف هويات مرتكبي هذه اجلرائم واإلقاء القب�ض عليهم والتحقيق 

معهم وحتويلهم اإىل الق�صاء لينالوا العقوبات القانونية العادلة.

لقاء: �أماين �ليافعي

ت
ءا

صا
�

اإ

أحد  واآلالت  األسلحة  آثار  يعتبر قسم فحص 
أقسام إدارة األدلة الجنائية التخصصية باإلدارة 
القيادة  في  الجريمة  وعلم  الجنائية  لألدلة  العامة 
بالقيام  القسم  هذا  دبي، ويختص  لشرطة  العامة 
مثل:  الجنائية  بالحوادث  المتعلقة  بالفحوصات 
بأنواعها،  السرقة  حوادث  النار،  إطالق  حوادث 

تزوير أرقام قواعد المركبات وغيرها..
على  عديدة  إنجازات  القسم  هذا  حقق  وقد 
مستوى عالمي، ومنها تقديم أول فحص افتراضي 
الشرق  مستوى  على  النارية  األسلحة  آلثار 

فح�ص اآثار الأ�سلحة والآلت يف �سرطة دبي 
ال�سام�سي: اأنظمة مبتكرة للك�سف عن اجلرائم 

األوسط وقارة آسيا في عام 2020. 
عبدالله  محمد  المهندس  أول  المالزم  وأوضح 
سالم الشامسي رئيس قسم فحص آثار األسلحة 
المهمات  أهم  من  أن  دبي،  شرطة  في  واآلالت 
بالفحوصات  القيام  القسم  إلى  أيضاً  الموكلة 
مسارح  إلى  الميدانية  واالنتقاالت  المختبرية 
هي  القسم  يقدمها  التي  والفحوصات  الجريمة، 
حسب  عالمي  مستوى  على  معتمدة  فحوصات 
معايير ISO 17025: ILAC G19، وهي عبارة عن 
فحص إظهار األرقام المطموسة، وفحص ومقارنة 

وفحص  الطفاشات،  آثار  وفحص  اآلالت،  آثار 
النارية، وفحص صالحية  آثار األسلحة  ومقارنة 
آثار  وفحص  القطع،  تركيب  وفحص  الطلقات، 
األحذية واإلطارات. كما إن فريق العمل في القسم 
هم أعضاء في منظمات عالمية من أبرزها المنظمة 
 ،AFTE واآلالت  األسلحة  آثار  لفاحصي  العالمية 
آثار  فاحص  أول  اعتماد  على  الحصول  تم  حيث 
آالت على مستوى الشرق األوسط وآسيا حسب 
أفضل الممارسات العالمية عام 2020. كما نصبت 
أول ضابط ارتباط لمنطقة الشرق األوسط وغرب 

Mojtama-176- new.indd   12Mojtama-176- new.indd   12 27/06/2021   9:49 PM27/06/2021   9:49 PM



13العدد 176 يوليو 2021

المالزم أول محمد عبدالله الشامسي 

آسيا من قبل المنظمة عام 2019. 
 

تخصصات 
في  للعمل  المطلوبة  التخصصات  أهم  وعن 
قسم فحص آثار األسلحة واآلالت، أجاب المالزم 
بشتى  العلمية  التخصصات  أنها  الشامسي  أول 
أنواعها كالهندسة و علم المواد والكيمياء والعلوم 
الجنائية. وال بد من التنوع في التخصصات ألن 
هذا يفيد القسم في الفحوصات الفنية، فكل شخص 
بتخصص معين ستتكون لديه خبرة أكاديمية في 
مجال دراسته وسينتج ذلك عن ترسيخ الدراسة 

في الحياة العملية.
في  العاملين  جميع  رحلة  أن  وأضاف: 
جميع  عن  البحث  في  تبدأ  الجنائية  األدلة  مجال 
المختارات والتخصصات المتعلقة باألدلة الجنائية، 
الجريمة  مسرح  إدارة  في  الميداني  التدريب  ثم 
احتياطات  في  الممارسات  أفضل  على  للتعرف 
األدلة.  أنواع  مختلف  مع  التعامل  وكيفية  األمان 
كما يخضع المتدرب إلى جدول تدريب ذاتي في 
مجال التخصص ما ال يقل عن 6 شهور يتكون من 
النظرية والعملية، والعمل تحت إشراف  الدروس 
الخبير القائم بالتدريب، والمشاركة في الزيارات 
والذخيرة،  النارية  األسلحة  لمصانع  الميدانية 
واالنتقال إلى مسارح الجريمة وغيرها.. يتم كذلك 
المنظمات  إلى  لالنتساب  الجدد  العاملين  توجيه 
في  المؤسسية  الريادة  على  للحصول  العالمية 

شتى المجاالت.

أجهزة 
في  والمستخدمة  المبتكرة  األجهزة  أهم  وعن 
القسم  أن  الشامسي  أول  المالزم  ذكر  القسم، 
في  يساعد  الذي  الطلقات  فحص  جهاز  يستخدم 
النارية  الطلقات  في  الكبسوالت  فحص صالحية 
الواردة للفحص، والذي يسرع عملية الفحص من 
نحو 4 أيام عمل إلى يومي عمل فقط 2 ويخفض 
األمن  نسبة  رفعه  إلى  باإلضافة  المادية،  التكلفة 
استخدام  تم  وقد  الفني.  الفحص  في  والسالمة 
جهاز فحص الطلقات في أكثر من 250 ألف عينة 
واردة للفحص من عام 2017 حتى اآلن. كما حقق 
األسلحة  آثار  فحص  حول  فكرياً  مصنفاً  القسم 
األبعاد  ثالثية  تقنية  باستخدام  المطبوعة  النارية 

عام 2019. 
في  المستخدمة  األنظمة  أهم  من  أن  وأضاف: 
نظام  وهو   IBIS السالح  بصمة  نظام  هو  القسم 
دقيقة  آلثار  ضوئي  مسح  وحدات  من  مكون 
تخزين  ويتم  تحليل.  ووحدات  ميكروسكوبية 
القيادة  بأسلحة  المتعلقة  النارية  األسلحة  بصمة 
األسلحة  تراخيص  وحاملي  دبي،  لشرطة  العامة 
المتعلقة  النارية  واألسلحة  الجمهور،  من  النارية 
ربط  من  للتمكن  وذلك  فيها،  الجنائية  بالقضايا 
القضايا الجنائية المتعلقة بإطالق النار ثم التعرف 
السالح  بصمة  نظام  تزويد  وتم  مرتكبيها.  على 
بميكروسكوب مقارن vision X، والذي مكننا من 
أن نكون أول مختبر على مستوى الشرق األوسط 

وآسيا في توفير خدمة فحص آثار األسلحة النارية 
االفتراضي، والذي يقدم للمختبرات الجنائية على 
قضايا  في  االستشارة  خدمة  العالم  مستوى 
جنائية متعلقة بإطالق نار في حال تم ربط قضايا 
العينات مما يسهم في  مجهولة من دون إرسال 

توفير الجهد والوقت وترشيد النفقات.

إنجازات 
وعن أبرز اإلنجازات التي حققها القسم، أشار 
المالزم أول الشامسي إلى أن القسم حقق إنجازات 
عديدة، ومنها: اعتماد أول فاحص آثار آالت على 
مستوى الشرق األوسط وآسيا من قبل المنظمة 
العالمية لفاحصي آثار األسلحة واآلالت عام 2020، 
جنائية  وأدلة  ممتلكات  اختصاصي  أول  واعتماد 
على مستوى الشرق األوسط وآسيا من المنظمة 
المنظمة  ممثل  منصب  وتولي  نفسها،  العالمية 

العديد  القسم  الشرق األوسط. كما حقق  لمنطقة 
من الجوائز المحلية والعالمية، ومنها: جائزة خبير 
األدلة الجنائية العالمي في مجال األسلحة النارية 
المنظمة  من   under 40  40 وجائزة   ،2020 عام 

العالمية لقادة الشرطة عام 2020، وغيرها..
في  ميدانية  دعم  مكاتب  توجد  أنه  وأضاف: 
الخارج لتبادل المعلومات بيننا واالستفادة منها، 
الزيارات  خالل  من  الخبرات  بتبادل  ذلك  ويتم 
الرسمية وغير الرسمية مثل المقارنات المعيارية 
أفريقيا  بشرطة جنوب  الخاص  الجنائي  للمختبر 
مشاركة  إلى  باإلضافة  بريتوريا،  العاصمة  في 
قسم فحص آثار األسلحة واآلالت في شرطة دبي 
ب 6 أوراق علمية في  10 مؤتمرات عالمية متعلقة 
بمجال التخصص من عام 2017 وحتى اآلن، كما 
المجالت  أعرق  في  محكمة  مقاالت   3 نشر  تم 
مع  المستمر  التواصل  ذلك  على  عالوة  العلمية. 
خبراء فحص آثار األسلحة واآلالت من 25 دولة 

حول العالم .
ورأى أنه من خالل اإلنجازات الريادية والقيام 
بالفحوصات الفنية المعتمدة عالمياً يسهم القسم 
في ترجمة رؤية القيادة العامة لشرطة دبي، والتي 
من  وذلك  آمنة«،  لمدينة  مؤسسية  »ريادة  هي 
المساهمة  في  الريادية  الممارسات  تطبيق  خالل 
في الكشف عن الجريمة عبر فحص األدلة الجنائية 

في فترة زمنية محددة. 
وختم قائالً: »إن أهم خطط فحص آثار األسلحة 
واآلالت المستقبلية تتلخص في ربط نظام بصمة 
قاعدة  وإنشاء  العالم،  مستوى  على  السالح 
بيانات رقمية متعلقة بآثار اآلالت، وتحقيق جميع 
االعتمادات العالمية في مجال التخصص من خالل 
التدريب والتطوير المستمر، وبناء جسور التعاون 
األسلحة  مجال  في  المشتركة  المصالح  لتحقيق 
اإلمارات  دولة  تكون  أن  في  لإلسهام  واآلالت 

العربية المتحدة آمن دولة في العالم عام 2071«.
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وزارة الداخلية ت�سارك يف اجتماعات عن ُبعد 

الله  عبد  سيف  الفريق  سعادة  ترأس 
اللجنة  رئيس  الداخلية  وزارة  وكيل  الشعفار 
العليا الدائمة لألمن الداخلي االجتماع الدوري 
عبر  عُقد  والذي   ،2021 لعام  للجنة  الخامس 
تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، بحضور القادة 
أعضاء  العامين  والمديرين  للشرطة  العامين 
اللجنة العليا، وبمشاركة أعضاء اللجنة الدائمة 
لشؤون العمليات. وتم خالل االجتماع االطالع 
الداخلي  األمن  وخطط  المستجدات  على 
واستمرارية األعمال والمؤشرات ذات العالقة، 
قامت  التي  والوقائية  االحترازية  واإلجراءات 
الشركاء  مع  بالتنسيق  الداخلية  وزارة  بها 
بما  »كورونا«  فيروس  انتشار  من  للوقاية 
يدعم توجهات دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في تعزيز جودة الحياة، ويزيد من مؤشرات 

الشعور باألمن واآلمان.
كما تم استعراض الخطط والبرامج التدريبية 
والتوعوية التي تنفذها وزارة الداخلية، وعدداً 
من الموضوعات المدرجة في جدول األعمال، 
والقرارات والتوصيات السابقة وما تم تنفيذه 
األمن  لعمليات  المستقبلية  والمشاريع  منها، 
على  الشعفار  الفريق  وأثنى سعادة  الداخلي. 
الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركاء، مؤكداً 
على أهمية تعزيز اإلجراءات الوقائية والتدابير 

االحترازية وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.
برئاسة  الداخلية  وزارة  من  وفد  وشارك 
الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة 
المفتش العام في وزارة الداخلية وعضو اللجنة 
»منظمة  الدولية  الجنائية  للشرطة  التنفيذية 
اإلنتربو« عن قارة آسيا في اجتماع الجمعية 
العمومية للمنظمة والذي نظمته األمانة العامة 

للمنظمة عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد.
من  عدد  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 
اإلرهاب  بمكافحة  المتعلقة  الموضوعات 
التعاون  تعزيز  وسبل  المنظمة،  والجريمة 
وتبادل  األعضاء،  الدول  بين  والتنسيق 
وسبل  الدولية،  التطورات  بشأن  المعلومات 
مكافحة شتى أنواع الجرائم، وتعزيز العالقات 

والتعاون بين األجهزة الشرطية حول العالم.
وزارة  الريسي حرص  اللواء  وأكد سعادة 
»اإلنتربول«،  لمنظمة  دعمها  على  الداخلية 
األعضاء  الدول  مع  الشراكات  وتعزيز 
وأفضل  المعلومات  وتبادل  المنظمة،  في 
لتحقيق األهداف  المطبقة، تعزيزاً  الممارسات 
العمل  تطوير  في  واإلسهام  االستراتيجية 

الشرطي.

اجتماع  في  الريسي  اللواء  سعادة  التقى  كما 
للشرطة  الوطني  المدير  أنطونيو  لويس  افتراضي 
القضائية البرتغالية. وتم خالل اللقاء مناقشة عدد 
وسبل  المشترك،  االهتمام  ذات  الموضوعات  من 
تعزيز التعاون األمني والتنسيق بين الجانبين في 

المجاالت الشرطية كافة.
باإلدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  شاركت  وكذلك 
في  واإلصالحية  العقابية  للمؤسسات  العامة 
العقابية  المؤسسات  لمسؤولي   23 الـ  االجتماع 
واإلصالحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
عبر  للمجلس  العامة  األمانة  عقدته  والذي  العربية، 
تقنية االتصال المرئي عن ُبعد. وترأس وفد وزارة 
الداخلية في االجتماع العميد حمد خميس الظاهري 
واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  عام  مدير  نائب 
وضم كالً من : العميد ياسر علي الحرمي، والرائد 
حسن علي البدوي، والنقيب طارق عبدالله الشحي. 
وتم خالل االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات 
ومنها  المشتركة،  المصلحة  ذات  االستراتيجية 
وضع السياسات العامة لتطوير المؤسسات العقابية 
وواقع  واإلصالح،  التأهيل  وأساليب  واالصالحية، 

التجربة والتحديات في مواجهة وباء »كورونا«.
وقدم العميد الظاهري خالل االجتماع عرضاً عن 
جهود وزارة الداخلية ودورها الريادي واالستباقي 
المؤسسات  داخل  »كورونا«  فيروس  لمكافحة 
العربية  اإلمارات  دولة  في  واإلصالحية  العقابية 
وفحوصات   للنزالء  اللقاح  وفرت  حيث  المتحدة، 
PCR باإلضافة إلى عدد من المبادرات ذات العالقة، 
وذلك انطالقاً من حرصها على سالمتهم ووقايتهم 

من اإلصابة بالمرض.
من جهة ثانية حثت ندوة افتراضية بتنظيم من 
المجتمعات  منتدى  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة 

تتخذها  أن  يمكن  التي  اإلجراءات  اآلمنة 
الحكومات والمجتمع المدني لتطوير المواطنة 
اإليجابية وتشجيع تبني السلوكيات اإليجابية 
مثل التغذية الصحية واللياقة البدنية واألنشطة 

التطوعية لتعزيز جودة الحياة للمجتمعات.
»المشاركة  عنوان  تحت  الندوة  وجاءت 
»كورونا«  جائحة  ظل  في  للمجتمع  الفعالة 
من  المستوى  رفيعو  ممثلون  فيها  وتحدث 
الدولية  والمنظمات  الحكومية  الوكاالت 
األكاديمية  واألوساط  المدني  والمجتمع 
تضمنت  التي  الجلسة  محاور  في  تحدثوا 
الرؤى  وأهمية  اليوم  نواجهها  التي  التحديات 
وما  تطبيقها  يمكن  وكيف  والتنبيه  السلوكية 

هي  فوائدها.
الرحمن  عبد  العقيد  الندوة  في  وتحدث 
بإدارة  التنفيذي   المكتب  مدير  المنصوري 
المكافآت السلوكية في وزارة  الال مستحيل 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة وسابرينا 
نغ نائب مدير  وحدة البصائر السلوكية في 
برادون  وإدوارد  الداخلية  سنغافورة،  وزارة 
مدير  الشؤون الداخلية واألمن والتنمية الدولية  
المتحدة  المملكة  في  السلوكية  الرؤى  بفريق 
لشركة  التنفيذي  المدير  جوريز  وليندسي 
المهتمين.  كبير من  ايراشيونال البس، وعدد 
وتم استعراض عدد من التجارب والممارسات 
من  السلوكيات  تعزيز  مجاالت  في  المطبقة 
خالل المكافآت بجميع أنواعها وأهمية ذلك في 
تعزيز سعادة المجتمعات واالرتقاء بالمنظومة 
تم  كما  المجتمعية،  والسالمة  للصحة  العامة 
»البرنامج  الريادية  اإلمارات  تجربة  عرض 

الوطني للمكافآت السلوكية - فزعة«.

اللواء د. أحمد الريسيالفريق سيف الشعفار 

Mojtama-176- new.indd   14Mojtama-176- new.indd   14 27/06/2021   9:49 PM27/06/2021   9:49 PM



15العدد 176 يوليو 2021

ن�ساطات يف �سرطة اأبوظبي 

ي 
ظب

و
اأب
ة 

ط
رش

�
 .

ر.
با

خ
اأ

سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على 
حريق اندلع في بناية سكنية مكونة من 12 طابقاً 
البناية  إلى  وانتقل  بأبوظبي،  المعمورة  منطقة  في 
المجاورة، وأدى إلى وقوع إصابتين بسيطتين نقلتا 
إلى المستشفى لتلقي العالج، و تم إخالء السكان 

بصورة آمنة.
وأوضح العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام 
هيئة أبوظبي للدفاع المدني أن فرق الهيئة تمكنت 
من القيام بواجبها إلخماد الحريق وإخالء المبنى في 
وقت قياسي، بفضل الجاهزية العالية ممثلة بفرق 
اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف وجميع الفرق الشرطية 
واألمنية المشاركة، والتي تعاملت بكفاءة عالية مع 

الحريق وتأمين الطرق لوصول فرق اإلطفاء.
في  عالية  بحرفية  عملت  الفرق  أن  وأضاف 
األجهزة  تولت  بينما  وإخمادها،  النيران  حصر 
لمعرفة  الحريق  حادث  في  التحقيق  المعنية 
المرور  مديرية  أسبابه ومالبساته. وأشاد بجهود 
والدوريات في شرطة أبوظبي في تنبيه السائقين 
الحادث  لموقع  المؤدية  الطرق  بعض  بإغالق 

وتحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة.
السريع  تجاوبهم  على  الجمهور  أفراد  وشكر 
مما  المدني،  الدفاع  وفرق  عناصر  مع  بالتعاون 

أسهم في إنجاح الجهود في زمن استجابة عاٍل.
ودعا العميد العامري أصحاب ومالك المنشآت 
باشتراطات  االلتزام  على  الحرص  ضرورة  إلى 
والتجارية  السكنية  المباني  في  والوقاية  السالمة 
تجنب  في  الجهود  يعزز  بما   ، المنشآت  ومختلف 
الشركاء  تعاون  مثمناً  الحوادث،  هذه  مثل  وقوع 
والذي تكلل بالنجاح في السيطرة على الحريق في 

زمن قياسي.
ومن جهة ثانية، أكملت فرق هيئة أبوظبي للدفاع 
الصيف  لفصل  وجاهزيتها   استعداداتها  المدني 
بالتركيز على  تعزيز  وعي الجمهور  بأهمية تطبيق 
الحرائق.  من  الوقائية  واالشتراطات  اإلجراءات 
وأعدت الهيئة  خطة لرفع جهازية الفرق الميدانية 
تقليل  على  تركز  واآلليات،  األفراد  مستوى  على 
زمن سرعة االستجابة للحوادث، وتعزيز  التدابير 
على  حفاظاً  الحرائق،  أخطار  لتفادي   االحترازية 
التفتيشية  الحمالت   وتنفيذ  والممتلكات،  األرواح 
في  والسالمة  الوقاية   إجراءات  على  للوقوف 

مختلف المنشآت.
إلى ضرورة  والمطاعم  المنازل  ودعت أصحاب 

الخاصة  السالمة  مستلزمات  توافر  من  التأكد 
بمواقد الطبخ، وفحص أنابيب توصيل الغاز، وعدم 
ترك األسطوانات معرضة ألشعة الشمس المباشرة، 
وإجراء  المكشوفة،  الكهربائية  الشبكات  وفحص 
المنزلية  واألجهزة  للمعدات  الدورية  الصيانة  
كل  بعد  الغاز  أنابيب  وإغالق  الهواء،  مكيفات  مثل 
المطبخ،  خارج  الغاز  أسطوانة  ووضع  استخدام، 
والمفروشات،  الستائر  من  بالقرب  التدخين  وعدم 
والتأكد من إطفاء السيجارة، ووضع أعواد الثقاب 

بعيداً عن متناول يد األطفال.
المركبات،  في  الحرائق  حوادث  من  وحذرت 
الميكانيكية الضرورية ألمن  نتيجة إهمال الصيانة 
إلى ضرورة  السائقين   داعية  وسالمة سياراتهم، 

وضع طفايات حريق داخل السيارة.
الطريق  إفساح  بضرورة  الجمهور  وناشدت  
واإلنقاذ   اإلسعاف  المدني ومركبات  الدفاع  آلليات 
لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث، وعدم  
التجمهر أثناء حوادث الحريق، حيث يشكل خطورة 
على حياتهم ويعرقل وصول اآلليات ألداء مهماتها 

على أكمل وجه.
إلى ذلك، نظم قطاع المهام الخاصة بالتنسيق مع 
إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي وبنك الدم 
والعين  أبوظبي  في  بالدم  تبرع  حمالت  المركزي 
أهمية  من  انطالقاً  الحمالت  والظفرة. وجاءت هذه 
ثقافة  يرسخ  وإنساني،  وطني  كعمل  بالدم  التبرع 
التكافل االجتماعي، ويسهم في إنقاذ حياة المرضى 
الكميات  بتوفير  المستشفيات  ودعم  والمصابين، 
المطلوبة من الدم بمختلف فصائلها، وتجديد نشاط 

الجسم وحيويته الصحية.

العميد محمد إبراهيم العامري

أحد منتسبي المهام الخاصة خالل تبرعه بالدم

Mojtama-176- new.indd   15Mojtama-176- new.indd   15 27/06/2021   9:49 PM27/06/2021   9:49 PM



العدد 176 يوليو 2021 16

ي
دب

ة 
ط

رش
�
..

ر 
با

خ
اأ

اجتماعات يف �سرطة دبي 

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد 
عام شرطة دبي اجتماع مجلس القيادات العليا 
المرشحين  الطالب  بمشاركة  دبي،  شرطة  في 
من أكاديمية شرطة دبي، وممثلي مجلس شرطة 

دبي لطلبة الكليات والجامعات.
وثمن معاليه مشاركة الطالب المرشحين من 
شرطة  مجلس  وممثلي  دبي  شرطة  أكاديمية 
االجتماع،  في  والجامعات  الكليات  لطلبة  دبي 
العمل  مفاهيم  وغرس  تعزيز  في  يسهم  مما 
وتنمية  نفوسهم،  في  المجتمعية  والمشاركة 

مهاراتهم العملية في مختلف المجاالت.
اللواء  سعادة  استعرض  االجتماع  خالل 
الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد 
القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، 
المناصب  في  الضباط  الختبار  الجديدة  اآللية 
القيادية من خالل اعتماد نظام إلكتروني يقيس 
الكفاءات  عن  تكشف  ابتكارية  بطريقة  الكفاءات 
التي تفوق التوقعات في أدائها األمني، بحيث تتم 
وإدارتهم  القادة  هؤالء  قبل  من  التطوير  عملية 
لتحقيق  وابتكار  بإبداع  البشري  للعنصر 
استراتيجية شرطة دبي للخمسين عاماً المقبلة.

وقدم العقيد عبد الله حسن مفتاح مدير إدارة 
العامة  اإلدارة  في  الوظيفي  والتحفيز  األداء 
لدعم  عن مبادرة »معاً  البشرية شرحاً  للموارد 
موظفي  زيارة  إلى  تهدف  التي  إكسبو2020« 
رابط  عمل  خالل  من  للمعرض  دبي  شرطة 
المعرض وربطه  إلكتروني خاص لشراء تذاكر 
نظام  في  النوعية  البرامج  أحد  »كفو«  ببرنامج 
الموارد البشرية في شرطة دبي، وهو عبارة عن 
نظام إلكتروني يجمع بشكل تلقائي مجموعة من 

النقاط التحفيزية للموظفين المبنية على ما يحصل 
في  إلنجازاته  تقديراً  من حوافز  الموظف  عليه 
كما  والتطوعية.  االجتماعية  ومشاركاته  العمل 
إدارة  مدير  الخميري  فيصل  المقدم  استعرض 
الشعور  مؤشر  نتائج  االستراتيجي  التخطيط 
إجراؤه  تم  والذي  دبي،  إمارة  لقاطني  باألمن 
من قبل المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء. 
ويعتبر هذا المؤشر ضمن المؤشرات المعتمدة 
شاكر  أحمد  لينا  وقدمت  الوطنية.  األجندة  في 
عن  شرحاً  االستراتيجي  التخطيط  إدارة  من 
الحضرية وتأثيرها على  آلية تطبيق خطة دبي 

استراتيجية شرطة دبي المستقبلية.
وقدمت فاطمة أهلي نتائج المؤشرات الحيوية 
ُتمكن  والتي  الشرطة،  ومراكز  العامة  لإلدارات 
أعضاء مجلس القيادات العليا من االطالع على 
جميع  في  المؤسسي  لألداء  الدورية  النتائج 

القطاعات الشرطية. 
المري  الفريق  معالي  التقى  ثانية،  جهة  من 
مجلس  رئيس  المنصوري  عبيد  حمد  سعادة 
مقر  في  للفضاء،  راشد  بن  محمد  مركز  إدارة 
سعادة  بحضور  دبي،  في  بالخوانيج  المركز 
المركز،  عام  مدير  الشيباني  حمد  يوسف 
المنصوري  عيد  أحمد  الدكتور  اللواء  وسعادة 
مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث 
الجنائي بالوكالة، وعدد من المسؤولين من كال 
الجانبين.  وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين 
الجانبين، ومناقشة بعض األمور والموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
لشرطة  العامة  القيادة  حرص  معاليه  وأكد 
مع  والتعاون  التواصل  جسور  مد  على  دبي 

والخاصة  الحكومية  والمؤسسات  الهيئات 
والمصلحة  الوطن  خدمة  في  يصب  مما  كافة، 
العامة، مثمناً جهود فريق العمل في مركز محمد 
المركز  يقدمه  الذي  والدعم  للفضاء،  راشد  بن 
الحيوية  والقطاعات  الحكومية  الجهات  لجميع 
على  المنصوري  سعادة  وأثنى  اإلمارات.  في 
الجهود التي تقوم بها شرطة دبي لتعزيز وحفظ 
على  العام  القائد  وِحرص  اإلمارة،  في  األمن 
تعزيز عالقات التعاون والشراكة االستراتيجية 
إلى  مشيراً  كافة،  الحكومية  المؤسسات  بين 
والتبادل  الخبرات  مشاركة  آفاق  توسيع  أهمية 
الكفاءة  بمستويات  االرتقاء  بهدف  المعرفي، 

واألداء الحكومي وتحسين حياة المجتمعات. 
أروقة  في  المرافق  والوفد  معاليه  وتجول 
مركز محمد بن راشد للفضاء، واطلع على غرفة 
المركز  ومبادرات  ومشاريع  المركز،  عمليات 
واألنظمة الذكية، ثم انتقل إلى مختبرات تصنيع 

األقمار الصناعية والبرامج الخاصة فيها.
والتقى معاليه خالل الجولة نورا المطروشي 
ومحمد المال من شرطة دبي الرائدين الجديدين 
لرواد  اإلمارات  برنامج  من  الثانية  الدفعة  في 
حول  لشرح  منهما  معاليه  واستمع  الفضاء، 
التوفيق  دوام  لهم  متمنياً  التدريبي،  البرنامج 

والنجاح.
تذكارية  درعاً  معاليه  قدم  اللقاء،  ختام  وفي 
بجزيل  منهما  وتقدم  والشيباني،  للمنصوري 
مركز  تفتيش  استضافة  على  والتقدير  الشكر 
لهما  متمنياً  المركز،  مقر  في  الراشدية  شرطة 
الستكشاف  الوطني  برنامجهما  في  التوفيق 

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

الزري  سيف  اللواء  سعادة  حضر   >
الشامسي   قائد عام شرطة الشارقة، إعالن 
العامة  القيادة  جائزة  في  الفائزين  أسماء 
األولـــــى،  بنسختها  تبتكر«،  »االمــارات 
خالل احتفال التكرمي الذي عقد في أكادميية 

العلوم الشرطية. 
وأوضح سعادته أن إطالق هذه اجلائزة 
بفضل  جاء  نوعها،  من  األولى  تعتبر  التي 
من  الكبير  والدعم  احلكيمة،  التوجيهات 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
األعلى  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
عهده سمو  وولي  الشارقة،  حاكم  لالحتاد 
سلطان  بــن  محمد  بــن  سلطان  الشيخ 
ونائب  التنفيذي  املجلس  رئيس  القاسمي 
األكادميية،  مجلس  ورئيس  الشارقة  حاكم 
والتي كان لها أطيب األثر في حتقيق تطلعات 
اإلسهام  في  واملتمثلة  اجلائزة  وأهــداف 
املتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولــة  بوصول 
إلى مصاّف الدول األكثر ابتكاراً في العالم، 
وتعزيز ثقافة املشاركة والتكاملية بني جميع 
العاملية،  التحديات  على  التغلب  في  املعنيني 
خصوصاً جائحة كوفيد 19، وتسليط الضوء 
على أفكار أفراد املجتمع، وإبرازها كأمنوذج 
جاءت  كما  االبتكار،  مجال  في  به  يحتذى 
إمياناً بأن العقول موجودة ومستعدة لتقدمي 

كل ما هو جديد، ومبتكر  خلدمة  املجتمع. 
< أشاد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن 
عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد 
بتميز األداء واإلخالص في العمل في مركز 
نسبة  وحتقيقه  الشامل،  مصفوت  شرطة 

للسنة  املقلقة  اجلرائم  معدل  في  باملائة  صفر 
الثانية على التوالي، تطبيقاً لهدف وزارة الداخلية 

االستراتيجي املتمثل بتعزيز األمن واألمان.
جاء ذلك خالل افتتاح سعادته املبنى اجلديد 
ملركز شرطة مصفوت الشامل، حيث اطلع على 
إجراءات العمل واالحتياجات ومتطلبات التطوير 

والتحديث.
وتفقد سعادته فرع التحقيق والبحث اجلنائي 
واملعلومات األمنية، حيث اطلع على إحصائيات 
معها،  التعامل  وآلية  الواردة  اجلنائية  البالغات 

مشيداً بتميز أداء العاملني في املركز.
والدوريات  املــرور  فرع  سعادته  تفقد  كما 
القضايا  على  واطلع  املتعاملني،  خدمة  ووحدة 
املجتمعية وكيفية التعامل معها، وأشاد مبستوى 

اخلدمة املتميزة املقدمة للمتعاملني.
في  املــدنــي  الــدفــاع  مبنى  سعادته  وتفقد 
مصفوت، على مرافق املركز الذي مت استحداثه 
وفق أعلى املعايير التي تلبي احتياجات املنطقة، 
وأثنى  فيه،  العمراني  التوسع  مع  يتواكب  ومبا 
على جهود العاملني في املركز وسعيهم احلثيث 
في تقدمي خدمات األمن والسالمة الذكية بكفاءة 
وفق  متميزة  عمل  مسيرة  لهم  متمنياً  وفاعلية، 
وتوجهاتها  الداخلية  وزارة  تطلعات  يلبي  ما 

الريادية.
بن  راشــد  الشيخ  اللواء  سعادة  تــرأس   >
أحمد املعال قائد عام شرطة أم القيوين ورئيس 
فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث احمللي 
التدقيق  فريق  مع  اجتماعاً  القيوين  أم  إلمارة 
اإلجــراءات  تطبيق  مبتابعة  املكلف  واملتابعة 
 ،»19 بـ»كوفيد-  املتعلقة  واملخالفات  االحترازية 

الفريق  أعضاء  بزيادة  سعادته  وّجه  حيث 
لضمان  التفتيشية،  احلــمــالت  وتكثيف 
ــاإلجــراءات االحــتــرازيــة ودعم  االلــتــزام ب
اجلهود الوطنية في التصدي لهذه اجلائحة 
الداخلية  وزارة  استراتيجية  ــار  إط في 
للخدمات  املستمرين  والتحسني  للتطوير 
الشرطية، ولتعزيز إسعاد املتعاملني وجودة 

حياة أفراد وشرائح املجتمع.
< افتتح سعادة اللواء علي عبد الله بن 
علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس اخليمة 
مبنى مركز إسعاد املتعاملني مببنى القيادة 

العامة للشرطة.
الفجيرة  العامة لشرطة  القيادة  < قامت 
وقسم  املــخــدرات  مكافحة  بـــإدارة  ممثلة 
»لنحمي  بحملة  العامة  والعالقات  اإلعالم 
فئة  استهدفت  والتي  املخدرات«  أبناءنا من 
واملجتمع  واألسر  األمور  وأولياء  الشباب 
احمللي، وذلك لتعزيز وعي املجتمع باألسباب 
واآلثار السلبية للمخدرات والنتائج الوخيمة 

لتعاطيها وآثارها على صحة املدمن.
وأوضح املقدم خالد راشد السعدي نائب 
مدير إدارة مكافحة املخدرات أن احلملة أتت 
املخدرات،  ملكافحة  العاملي  اليوم  مع  تزامناً 
وضمن مؤشر نسبة انتشار التوعية األمنية 
واحلد من انتشار املخدرات والوقاية من هذه 
وتعريف  مسبباتها،  حول  والتوعية  اآلفة، 
واجلزائية  القانونية  باجلوانب  اجلمهور 
وأفراد  األسرة  تعاون  وأهمية  والتربوية، 
املجتمع مع األجهزة األمنية في اإلبالغ عن 

املتعاطي لتأهيله للعالج بسرية تامة.

الشامسي يلقي كلمة في االحتفال      خالل اجلولة في مركز شرطة مصفوت الشامل
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�لعميد �لدكتور حمود �صعيد �لعفاري 

مدير �إد�رة �ل�صرطة �ملجتمعية - �صرطة �أبوظبي

أصدرت  عندما  للمستقبل؛  استشرافاً  كان 
مرسوماً  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قيادة 
اتحادياً رقم 2 لعام 2011 بإنشاء الهيئة الوطنية 
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، حرًصا من 
المواطنين  أرواح  سالمة  على  الرشيدة  القيادة 
على  وحفاظاً  الدولة  أرض  على  والمقيمين 
تسعى  رسالة  وفق  والممتلكات،  المكتسبات 

لتعزيز أمن واستقرار المجتمع.
وتعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسة المسؤولة 
واللوائح  واألنظمة  المعايير  تنسيق ووضع  عن 
والكوارث،  واألزمات  الطوارئ  بإدارة  المتعلقة 
ووضع خطة وطنية موحدة لالستجابة لحاالت 
قدرات  تطوير  على  واإلشراف  الطوارئ، 
البرامج  وتنسيق  اقتراح  خالل  من  االستجابة 
بين الجهات المعنية، والمشاركة في إعداد سجل 
دوري  بشكل  وتحديثه  والتهديدات،  المخاطر 

بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ما يعني أن الهيئة كانت وما تزال منذ البداية 
المعنية  واألجهزة  المجتمع  قدرة  بضمان  تقوم 
بالتعامل مع أي أزمة أو طوارئ بشكل متكامل 
أي ضرر  دون  تجاوزها من  إلى  يؤدي  ومؤثر 

مجتمعي.
جائحة  من  العالم  دول  جميع  معاناة  ومع 
التعامل  الهيئة  استطاعت   ،»19 »كوفيد- 
باحترافية وقدرات مثالية مع هذه الجائحة سواء 

ضمان  أو  المبادرات  إطالق  أو  الجهود  بتنظيم 
االلتزام باإلجراءات االحترازية وتنسيق الجهود 
للسيطرة على الجائحة وعدم التسبب في أي آثار 

سلبية عانت منها المجتمعات األخرى. 
ووضع  تنظيم  في  الهيئة  دور  خالل  ومن 
وتوعية  بتثقيف  المتعلقة  الوطنية  البرامج 
العامة  المعرفة  بناء  في  والمساهمة  المجتمع 
المتعلقة بمخاطر الكوارث، باإلضافة إلى وضع 
األطر والسياسات والمعايير المتعلقة بالتخطيط 
اإلعالمي وتنظيم ومراقبة جميع أنشطة االتصال 
اإلعالمية خالل فترة األزمة وبعدها، فقد أسهمت 
الجائحة سواء  المجتمعي حول  الوعي  في رفع 
اإلحاطة  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
بالفيروس  العدوى  بموقف  اليومية  اإلعالمية 
بين فئات المجتمع وبث رسائلها التوعوية للحد 
من  هائل  توفير  كم  مع  والوقاية  اإلصابة  من 
المعلومات يحصن المجتمع من أي معلومات غير 
صحيحة قد تثير مخاوف أفراد المجتمع بشكل 

عام. 
بين  التناغم  إلى  الوصول  الهيئة  واستطاعت 
الجهود الرسمية والتطوعية للسيطرة أو الحد من 
آثار »كوفيد - 19«، واستمرار دورها في التوعية 
وااللتزام  اللقاح  على  الحصول  أهمية  حول 
باإلجراءات االحترازية، وهو األمر الذي كان يتم 
بشكل بالغ الكفاءة مع الجهات المعنية بالرعاية 

الصحية على مستوى كل إمارة؛ وعلى المستوى 
االتحادي، ما أسفر عما تحقق على أرض الواقع 

من السيطرة على أي آثار سلبية للجائحة.
وهو الواقع الذي شهدت به المؤسسات الدولية 
العربية  اإلمارات  دولة  بقدرة  أشادت  عندما 
العالمية،  األزمة  هذه  مع  التعامل  على  المتحدة 
حيث أشاد صندوق النقد الدولي باستجابة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بشكل سريع وأدخلت 
وفي  الجائحة،  على  السيطرة  في  رائدة  تدابير 
األمر  الفيروس،  الحتواء  التكنولوجيا  استخدام 
الذي مكنها من إعادة فتح اقتصادها واستعادة 
االلتزام  مع  تدريجي  بشكل  الطبيعية  الحياة 

باإلجراءات االحترازية.
عكستها  التي  اإليجابية  النتائج  أبرز  لعل 
على  القدرة  في  تتمثل   »19 »كوفيد-  جائحة 
جودة  وضمان  والصمود،  األمن  تحقيق 
العامة،  السالمة  معايير  بأعلى  المتكاملة  الحياة 
مجتمع  بين  المثمر  والتعاون  الفعال  واالتصال 
الطوارئ واألزمات والكوارث، مع تطويع  إدارة 
حقيقتها  في  هي  والتي  المتقدمة،  التكنولوجيا 
تمثل األهداف االستراتيجية للهيئة، مما يؤكد على 
الرسمية  األجهزة  مع  بالتعاون  استطاعت  أنها 
والجهود التطوعية في ترجمة أهدافها على أرض 
الواقع، وهو ما يؤكد على كفاءة وقدرة الكوادر 

الوطنية على تحدي وتحقيق المستحيل.

كوادر وطنية
ل تعرف امل�ستحيل

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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عيادة »الطب النف�سي« يف »اخلدمات الطبية«عيادة »الطب النف�سي« يف »اخلدمات الطبية«
الرفاعي: املخدرات اآفة مدمرة لل�سعوبالرفاعي: املخدرات اآفة مدمرة لل�سعوب

اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

على خمتلف اإدارات واأق�صام وفروع 

الطبية  اخلدمات  اإدارة  وعيادات 

هذا  يف  وزار  اأبوظبي.  �صرطة  يف 

العدد عيادة الأمرا�ض النف�صية يف 

ال�صرطة  منت�صبي  لتعريف  الإدارة 

باأ�صرار  املجتمع  واأف��راد  واأ�صرهم 

مدمرة  اآف��ة  تعترب  التي  املخدرات 

لل�صعوب.

لقاء: خالد �لظنحاين -ت�صوير: حممد علي

الرفاعي طبيب  الدكتور سعد سلمان  أوضح 
شرطة  في  الطبية  الخدمات  إدارة  في  نفسي 
أبوظبي أن المخدرات آفة مدمرة للشعوب على 
وجه المعمورة، وقد ابتليت بها اإلنسانية جمعاء 
سلباً، لما لها من دمار للبشر واالقتصاد والعلوم 
المدمن  اإلنسان  تنقل  كونها  واآلداب،  والثقافة 
عليها إلى الجهل المدقع وفقدان الدافعية للعمل 
العمل  بل  وطنه،  خدمة  في  واإلسهام  واإلنتاج 

على تدمير نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه. 
وأضاف: أنه في الماضي تمت زراعة بعض 
اآلالم  معالجة  في  منها  لالستفادة  األعشاب 
البدنية الناتجة عن األمراض مثل آالم المفاصل 

واالستفادة منها في إجراء العمليات الجراحية.
وكما هو معروف فإن اإلنسان عادة ما يميل 
إلى الجانب السلبي من اإلبداعات اإلنسانية مثل 
أخذ الجانب السلبي من مسكنات األلم واإلدمان 
للقيام  تدفعه  قد  كاذبة  بسعادة  ليشعر  عليها 
تكون  التي  والسلبيات  الحماقات  من  بالكثير 

سبباً في تدميره أو تدمير غيره.
بالنتائج  وعلمياً  اقتصادياً  الدول  تأثرت  وقد 
المدمرة للمخدرات، لذلك عملت منفردة ومجتمعة 
ومحاربتها  اآلفة  هذه  لتعقب  محيطها  مع 

واجتثاثها من منابعها األولية.

مشكالت متعددة
وعن المشكالت المترتبة على آفة المخدرات، 
شرح د. الرفاعي: تأتي أوالً، المشكالت الصحية، 
فالكثير من الشباب المبتلين بهذه اآلفة يعانون 
من مشكالت صحية كبيرة جداً وعدد منهم قد 
يفقد حياته خصوصاً عند أخذ جرعات عالية من 

المخدر.
أن  بسبب  االجتماعية،  المشكالت  وثانيها: 
من  لها  لما  المجتمع  ينبذها  آفة  المخدرات 
عموماً  المجتمع  أن  نرى  لذا  كبيرة،  تداعيات 
تجاه  صارماً  موقفاً  يقف  مؤسساته  وبجميع 
بالحركة  له  يسمح  وال  المخدرات،  مدمني 
أفراد  باقي  على  خوفاً  المجتمع  في  االعتيادية 

المجتمع.
آفة  ألن  ثالثاً  االقتصادية  المشكالت  وتأتي 
اإلدمان تحتاج إلى أموال كبيرة للحصول عليها، 
يضطر  وقد  عمله،  إنجاز  يستطيع  ال  والمدمن 
إليه  الناس  أقرب  على  واالحتيال  السرقة  إلى 
للحصول على األموال لغرض شراء المخدرات. 
أن  بما  والروحية،  الدينية  المشكالت  ورابعاً، 
نرى  لذا  السليم  للتفكير  مزيلة  مادة  المخدرات 
واالرتباط  الروح  جوهر  يفقدون  المدمنين 
بالخالق عز وجل، وهي الطاقة الكبرى للمدمنين 

في كل بلد مؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم 
اآلخر. وخامساً، المشكالت التربوية، لذا نرى أن 
من المدمنين آباء يتركون مسؤولياتهم التربوية 
تجاه أبنائهم وقد يسهمون في بناء جيل منحرف 

بسبب فقدان سلطة األب.

ال للمخدرات 
تثير  المخدرات  أن  إلى  الرفاعي  وأشار 
المتابعات  خالل  ومن  الدول،  بين  المشكالت 
خالل  من  ظهر  ما  وهذا  لها،  والدائمة  الحثيثة 
مجلس  دول  أسواق  إغداق  بمحاولة  دول  قيام 
المخدرة  بالمواد  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
التقدم الرائع لدول  التأثير سلبياً على  لمحاولة 
المجلس في المجاالت كافة االقتصادية والعلمية 
يعتبر  كونه  وباإلنسان  واالجتماعية،  والثقافية 
العربي  الخليج  دول  لحكومات  األول  االهتمام 

وبالذات دولة اإلمارات العربية المتحدة.
كل  على  لزاماً  »يعتبر  قائالً:  الرفاعي  وختم 
على  والمقيمين  مواطنيها  من  المنطقة  أبناء 
والناجعة  الفاعلة  المساهمة  الطاهرة  أراضيها 
شعار  تبني  خالل  من  اآلفة  هذه  على  للقضاء 
أماناً،  أكثر  دائم ال للمخدرات.. وإلى مجتمعات 
مع تجمعنا سوياً فعالً وضميراً في هذا االتجاه«.
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 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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فاطمة �ملزروعي- �أديبة �إمار�تية 

يتبادر  ما  أول  فإن  كلمة طب،  نسمع  عندما 
والمرض  الصحة  األحيان  من  كثير  في  للذهن 
مهماً  طبياً  جانباً  ولكننا ال نستحضر  والعالج، 
أنه  وأعتقد  والفيروسات.  األوبئة  علم  هو  آخر 
بعد وباء»كورونا« وانتشاره البغيض في العالم، 
كبرى  وأولوية  كبيرة  مكانة  العلم  لهذا  صار 
والذي  الريادة  له  الذي  العلم  وأنه  خصوصاً 
يعول العالم برمته على نتائج األبحاث التي تتم 

اآلن إليجاد عالج لهذا الوباء.
معظمنا كان يجهل أهمية وحيوية علم األوبئة 
والفيروسات، مع أن هذا العلم ضارب العمق في 
االهتمام  العلماء يرجع  البشرية، وبعض  تاريخ 
به إلى أكثر من2400 عام، وهو علم عظيم وجدير 
العلوم  أهم  من  أنه  ويكفي  العالية،  بالمكانة 
البشرية التي وضع اإلنسان اليد عليه منذ القدم، 

وهو يعد من أقدم مجاالت الطب عموماً. 
وتشير معظم المصادر إلى الطبيب اإلغريقي 

اأبقراط .. قالها قبل اأكرث من 2400 عام 

قبل  عام   400 نحو  قبل  توفي  والذي  أبقراط، 
الميالد، قدم كتابات تتحدث عن بعض األمراض 
التي يمكن أن توصف بأنها من اختصاص علم 
التيتانوس  لمرض  الدقيق  وصفه  مثل  األوبئة، 
بمرض  حالياً  يعرف  والذي  والسل،  والتيفوس 
الدرن الرئوي. أبقراط هو من أهم األطباء عبر 
يسمه،  لم  وإن  األوبئة  علم  فهم  الذي  التاريخ 
وتحدث حوله بكلمات جاء فيها: »على من يرغب 
في البحث الصحيح في عالم الطب أن يفعل ما 
إلى  األول  المقام  في  االعتبار  بعين  ينظر  يلي: 
منها،  كل  يحدثها  التي  واآلثار  السنة،  فصول 
ثم بعدها إلى الرياح الساخنة والباردة ال سيما 
تلك الشائعة في األمصار والبلدان كافة، ثم إلى 
تلك الخاصة بكل موضع من العالم على حدة.. 
في  االنتباه  من  بمزيد  يتفكر  أن  المرء  وعلى 
المياه التي يستخدمها سكان المدينة، وهل هي 
أم عسرة وتجري من  مياه مستنقعات ويسرة 

ملحية  هي  هل  ثم  وصخرية،  مرتفعة  مواضع 
وغير صالحة للطهي أم ال. وفي األرض إن كانت 
جرداء وتفتقر إلى المياه، أو مكسوة باألشجار 
منخفض  موضع  في  تقع  وهل  جيداً،  ومروية 
الذي  واألسلوب  وبارد.  مرتفع  أم  ومحصور 
يعيش به السكان، واألنشطة التي يمارسونها..«.

وكما هو مالحظ من هذا النص القديم جداً، أن 
على الطبيب المتمرس المحترف بصفة عامة أن 
يالحظ أثر البيئة والطبيعة، والتي تشمل النظافة 
إلى  الصيف  من  السنة  وتقلب فصول  والمناخ 
الشتاء ألن كثيراً من العوامل لها أثر على صحة 
اإلنسان، ومثل هذه الجوانب يعنى بها علم األوبئة 
ألنه يدرس كل خلل في بيئته ومن خاللها يجد 
العالج والدواء.  وقد نبه »كورونا« العالم برمته 
إلى أهمية هذا التخصص الطبي، وإلى كثير من 
الممارسات التي قد تجلب الفيروسات وتنشرها 

بين الناس مما يسبب المرض.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقالت متخ�ص�صة اإ�صهامًا منه يف ن�صر الثقافة القانونية والثقافة العامة بني منت�صبي وزارة ث

الداخلية واأفراد املجتمع.

علم الطاقة المفهوم والماهية : يحمل مفهوم 
علم الطاقة الروحاني العديد من المسميات حسب 
المعتقدات والثقافات المختلفة حول العالم، حيث 
إنها في المنظور الشرقي ُتعتبر الطاقة الُمحّركة 
للكون . أما في الثقافة اإلسالمية فتعتبر البركة 

وصحته  وقته  في  الفرد  يستشعُرها  التي 
أو  الكي  طاقة  بالصينية  وُتسّمى  وروحانيته. 
طاقة التشي، وبالسنسكريتية طاقة البرانا، وكّل 
هذه المسّميات تحمل المفهوم نفسه من التوازن 

بين العقل والروح والجسد.

مستويات الطاقة: من خالل بعض الدراسات 
في  كميتها  وتحديد  الطاقة  مستويات  لقياس 
صورة وحدات، تبين أن كل ما في الكون يحتوي 
وحبوب  الزهور  فمثالً  داخله،  في  طاقة  على 
اللقاح تنبعث منها ما بين 25 و 32 وحدة، بينما 

علم الطاقة... 
ثقافة حديثة يف جمتمعاتنا 

مرمي حممد �لأحمدي- م�صت�صارة حقوقية
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أو  األرجوانية  الكريمة  األحجار  بعض  نجد 
البنفسجية يمكن أن تصل إلى 300 وحدة. 

الطاقة  لقياس  الدراسات  بعض  وهناك 
حياتهم  فى  األشخاص  من  المنبعثة  الروحية 
العادية عندما تصفو أرواحهم ويزدادون شفافية 
وارتقاء بالنفس البشرية على احتياجات الجسد. 
وتم تصنيف البشر من حيث كم الطاقة الروحية 
المنبعثة من أجسادهم والتي تشكل داللة على 
مستوى الوعي الروحي والشعوري وعلى نوعية 
ونمط المعتقدات والمشاعر التي يتبناها الفرد. 
الحاكمة  الشخصية  هي  الطاقة  هذه  تصبح  ثم 
لهذا الفرد أو االحتمال المتجلي في عالمه على 
هي  والتصنيفات  ومعنوي.   مادي  واقع  شكل 

التالية:
1 - أناس منخفضو الوعي والطاقة

الروحية  الشعائر  من  أياً  يمارسون  ال 
المنبعثة  الطاقة  مستويات  وتتراوح  الصحيحة، 

منهم ما بين 50 و60 وحدة.
في  )السائرون  الحقيقة  عن  الباحثون   -  2

طريق الوعي(
هم يسيرون في اتجاه ودرب االرتقاء الروحي، 
والروحية  الدينية  الطقوس  بعض  ويمارسون 
التى تجعل نفسهم أكثر هدوءاً وسكينة، وهؤالء 
تتراوح مستويات الطاقة عندهم ما بين 90 و200 

وحدة.
3 - أصحاب الطاقة اإليجابية والوعي

الروحية،  ورسالتهم  طريقهم  عرفوا  الذين 
وشغف،  بحب  والطقوس  العبادات  ويمارسون 
وتبلغ  اآلخرين،  على  إيجابي  تأثير  ولهم 
300 وحدة وقد تصل  الطاقة عندهم  مستويات 

إلى 500 وحدة.
4 - أصحاب الطاقة المرتفعة والمؤثرون

التأثير اإليجابي،  القدرة على  وهؤالء عندهم 
والمتأثرين،  المتابعين  من  كبير  عدد  ولديهم 
ويعرفون طريقهم الروحي جيداً، وهم في حالة 
عندهم  الطاقة  مستويات  وتصل  نفسي،  سالم 

إلى 700 وحدة.
5 - الصفوة

غير  يكونون  وربما  جداً،  قليل  وعددهم 
معروفين للعامة، وتصل مستويات الطاقة لديهم 
إلى 1000 وحدة، وهؤالء الناس يتمتعون بقدرات 
خاصة من الوعى واإلدراك والحواس، التي ربما 

تصل لما نطلق عليه لفظ »الكرامات«.

مفاهيم في الطاقة
المجال  الهالة  تعتبر  الطاقية  الهالة 
الكهرومغناطيسي المحيط بالجسم وهي مركز 
وتمد  الجسم،  في  الطاقة  واستقبال  إرسال 
البيئة  مع  تفاعلها  خالل  من  بالطاقة  الجسد 
المحيطة به، وما ينتج في داخله من طاقة، وذلك 
من خالل الشاكرات. و هذه الهالة هي السجل 

الطاقة تعترب الربكة 

التي ي�صت�صعُرها 

الفرد يف وقته و�صحته 

وروحانيته

درا�صات بينت اأن كل من 

يف الكون  يحتوي على 

طاقة يف داخله

     مريم محمد األحمدي

رغباته  اإلنسان  على  يسجل  الذي  الطبيعي 
وعواطفه ونزعاته وأفكاره ومدى نضجه العقلي 
حالته  عليه  تسجل  بل  والروحي،  واألخالقي 
الصحية ألنها تتأثر بآالم الجسد وأمراضه. وأي 
خلل وظيفي في الجسم تظهر أعراضه أوالً على 
التي يمكن حالياً تصويرها بأجهزة  الهالة  هذه 

خاصة.
الشاكرات: هي مفهوم من الثقافة الهندية يعبر 
اإلنسان،  جسم  في  السبعة  الطاقة  مراكز  عن 

والجسمانية.  النفسية  بحالته  تتحكم  والتي 
الشاكرات  معرفة  في  كبيرة  أهمية  وهناك 
الموجودة في داخل كل منا وكيف يمكن التأثير 
عليها وتنشيطها إلمداد الجسم بالطاقة اإليجابية 
حياة  أسلوب  لإلنسان  يضمن  مما  المتزنة، 

أفضل.
إنسان،  كل  داخل  في  شاكرات  وهناك سبع 
وتنقسم هذه الشاكرات لقسمين، شاكرات ذات 
الشاكرات  أرقام فردية وأخرى زوجية. وتهتم 
للعالم  الجسم  من  الخارجة  بالطاقة  الفردية 
إظهار  مثل:  ذكورية  خصال  وهي  المحيط 
القدرات والرغبات والتحكمات النابعة من الفرد 
فتهتم  الزوجية  الشاكرات  أما  حوله.  ما  لكل 
البيئة  من  لإلنسان  والداخلة  الكامنة  بالطاقة 
الشعور  مثل  أنثوية  خصال  وهي  المحيطة 

بالطمأنينة. والهدوء والحب. 

أنواع الشاكرات ووظائفها
1 - شاكرات الجذر

 وتقع في نهاية العمود الفقري، وتمثل أساس 
باألمان  الشعور  عن  المسؤولة  وهي  اإلنسان، 

والثبات من الجانب المعنوي.
2- شاكرات العجز

وتقع أسفل السّرة، وهي المسؤولة عن القدرة 
على اإلبداع وتقبُّل التغيير. 

3 - شاكرات الظفيرة الشمسية
وُيرمز إليها باللون األصفر، وتقع في منطقة 
المعدة أعلى البطن، وهي المسؤولة عن الشعور 
بالثقة بالنفس وقدرة اإلنسان على التحكم في 

مسار حياته.
4 - شاكرات القلب

 وُيرمز إليها باللون األخضر، وتقع فوق القلب 
مباشرة، وهي المسؤولة عن الحب بشكل عام، 

فهي تتحكم في قدرة وقوة الحب في اإلنسان.
باللون  إليها  وُيرمز  الحنجرة:  5 - شاكرات 
على  القدرة  عن  مسؤولة  وهي  السماوي، 

التواصل مع اآلخرين مثل الصراحة والتعبير. 
6 - شاكرات العين الثالثة

في  وتتواجد   ، األزرق  باللون  إليها  وُيرمز   
وهي  العينين،  بين  الجبهة  منتصف  منطقة 
والتخيل  التركيز  على  القدرة  عن  المسؤولة 
والتصور والحكمة والتفكير والقدرة على اتخاذ 

القرارات.
7 - شاكرات التاج

البنفسجي  باللون  بعضهم  إليها  ُيرمز  قد 
األبيض،  باللون  لها  ُيرمز  الغالب  في  ولكنها 
األلوان  جميع  خلط  عن  الناتج  اللون  وهو 
معاً، وتقع في أعلى الرأس ما يعبر عن مدى 
أهميتها، وهي المسؤولة عن الشعور بالجمال 
مع  الروحي  والتواصل  والخارجي  الداخلي 

خالق الكون.
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بوليميراز  أنزيم  يتّعرف  كيف  اآلن،  السؤال 
المناطق  RNA على  الرايبوزي  النووي  الحمض 
المحفزة لكي يرتبط بها؟    هناك بروتين يطلق 
عليه بروتين عامل النسخ Transcription Factor يقوم 
بمساعدة أنزيم َبلمرة الحمض النووي الرايبوزي
المحفزة  المنطقة  لتحديد   RNA polymerase

promoter واالرتباط بها.
 DNA األُوكسجين  النووي منقوص  للحمض 
نهاية  نهايتان،  منهما  سلسلة  ولكل  سلسلتان، 
التي  النهاية  وهي   ،5 النهاية  اسم  عليها  يطلق 
والنهاية  الخامسة.  الكربون  ذرة  فيها  تتواجد 
الثانية ويطلق عليها اسم النهاية 3، وهي النهاية 
الثالثة  الذرة  هيدروكسيل  على  تحتوي  التي 
 RNA لحلقة السكر. والحمض النووي الرايبوزي

ة
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ت 

يا
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ت

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �ِصل�صلة من املقالت املُتعِلقة بالتقنيات احليوية التي ت�صتخدم خالل التحقيقات ال�صرطية اجلنائية 

لل�صحايا واملجرمني يف عدد من اجلرائم، وذلك ل�صتخدامها كدليل قاطع يف  الوراثي  النووي  يف ال�صتعراف عن احلم�ض 

املحاكم ي�صهم يف الو�صول اإىل احلقيقة وحتقيق العدالة.

�صارة �لكعبي وفاطمة �لبلو�صي 

خبريتان يف �لتقنيات �حليوية-جامعة �ل�صارقة

                ال�سفرة اجلينية والتعبري اجليني  )3-3( 
                            الأحما�ص الأمينية و�سل�سلة البويبتيدات

له أيضاً كلتا النهايتين. 
وبمجرد أن يرتبط أنزيم َبلمرة الحمض النووي 
الرايبوزي RNA polymerase بالمنطقة المحفزة 
promoter، يبدأ بفصل سلسلتّي الحمض النووي 
منقوص األُوكسجين DNA عن بعضهما بعضاً. 
وفي مرحلة النسخ transcription َيستخدم أنزيم 
RNA polymer�  بلمرة الحمض النووي الرايبوزي

إِلنتاج  السلسلتين  من  فقط  واحدة  سلسلة   ase

 ،RNA polymerase الرايبوزي  النووي  الحمض 
 Template .هذه السلسلة تسمى سلسلة التشفير
المقابل  في  األُخرى  السلسلة  وتسمى   .strand

بالسلسلة غير المشفرة. 
َبلمرة  أنزيم  يتحرك  االرتباط،  عملية  وبعد 
 RNA polymerase الرايبوزي  النووي  الحمض 

 Template strand التشفير  سلسلة  طول  على 
 RNAلنسخ سلسلة حمض نووي رايبوزي ُمكِملة
من النهاية 5 إلى النهاية 3. ونقصد بالُمكملة هنا 
أن ُكل نوكليوتيد ينتج في مرحلة نسخ سلسلة 
الحمض النووي الرايبوزي RNA ُيعتبر نوكليوتيداً 
ُمَكِمالً للنوكليوتيد المقابل له في سلسلة التشفير 
األدينين  نوكليوتيد  أنه  أي   ،Template strand
اليوراسيل  له  المكمل  النوكليوتيد  ُيقابله   )A(
)U(، والنوكليوتيد غوانين)G( ُيعتبر النوكليوتيد 
ويستمر   .)C(سيتوسين للنيوكليوتيد  الُمكِمل 
 RNA الرايبوزي  النووي  الحمض  َبلمرة  أنزيم 
polymerase بالتحُرك على طول سلسلة التشفير 
تسلُسل  منطقة  إلى  يصل  حتى   strand Template

منهي النسخ 
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Termination sequence وهي منطقة تحتوي 
على َتسلُسل نهاية الجين. ويرتبط هذا التسلُسل 
ببروتينات معينة أو بقواعد ُمكِملة إِلنشاء حلقات 
 .RNA الرايبوزي  النووي  الحمض  نهاية  عند 
َبلمرة  أَنزيم  ِمن  ُكل  تحرير  يتم  النهاية،  وفي 
 RNA polymerase الرايبوزي  النووي  الحمض 
وِسلِسلة الحمض النووي الرايبوزي RNA التي 

َتشكلت حديثاً. 
المرحلة  وهي   :translation الترجمة  مرحلة 
التي تلي مرحلة النسخ transcription في عملية 
هذه  وفي   .Gene expression الجيني  التعبير 

المرحلة يتم إِنتاج البروتين. 
cy� السيتوبالزم في  تحدث  الترجمة   مرحلة 

هذه  وإلِتمام   ،nucleus النواة  في  وليس   toplasm

المختلفة من  التعرف على األنواع  العملية علينا 
 .RNA الحمض النووي الرايبوزي

الرايبوزي  النووي  الحمض  أنواع  تتعدد  إذ 
النووي  الحمض  بلمرة  أنزيم  لنوع  تبعاً   RNA
الرايبوزي RNA polymerase الذي نتج عنه في 

مرحلة النسخ. 
ولِنتحدث في البداية عن النوع األكثر ُشيوعاً 
المرسال  الرايبوزي  النووي  الحمض  وهو 
ألنه  بالِمرسال  النوع  هذا  ويسمى   ،mRNA
يعمل كرسول ينقل المعلومات الوراثية التي تم 
نسخها من الحمض النووي منقوص األُوكسجين 
تتم  حيث  السيتوبالزم  إلى  النواة  من   DNA
مرحلة ترجمة الشفرة الجينية للحمض النووي 
البروتينات.  إلى   mRNA الِمرسال  الرايبوزي 
الرايبوزي  النووي  الحمض  طول  ويتراوح 
من  عدة  آالف  إلى   1000 من   mRNA الِمرسال 

النوكليوتيدات.
الرايبوسومي  الرايبوزي  النووي  والحمض 
rRNA هو نوع آخر من أنواع الحمض النووي 
إلى   1500 من  طوله  ويتراوح   ،RNA الرايبوزي 
من  مهم  مكون  وهو  النوكليوتيدات،  من   4700
ُعضي  وهو   ،Ribosome الرايبوسوم  مكونات 
وتقوم  البروتينات.  إِنتاج  عملية  في  أساسي 
الحمض  بتحديد   Ribosomes الرايبوسومات 
النووي الرايبوزي المرسال mRNA و االرتباط 

به وبالتالي قراءته أثناء مرحلة الترجمة.
نوع آخر من أنواع الحمض النووي الرايبوزي 
الناقل  الرايبوزي  النووي  الحمض  هو   RNA
األمينية  األحماض  بنقل  يقوم  والذي   tRNA
إنتاج  مرحلة  أثناء   Ribosome الرايبوسوم  إلى 
 90 إلى   75 من  طوله  ويتراوح  البروتينات، 
من  آخر  نوعاً  العلماء  اكتشف  وقد  نوكليوتيداً. 
أنواع الحمض النووي الرايبوزي RNA يطلق عليه 
 .miRNA اسم الحمض النووي الرايبوزي ميكرو
وهذا النوع هو جزء من عائلة األحماض النووية 
الرايبوزية RNAs صغيرة الحجم، ويتراوح طوله 
من 20 إلى 25 نوكليوتيداً، ويلعب دوراً مهماً في 

 .gene expression تنظيم عملية التعبير الجيني
في   translation الترجمة  مرحلة  وتتلخص 

ثالث خطوات: 

الخطوة األولى هي اإلِنطالق initiation: يرتبط 
الُجزيء األصغر من الحمض النووي الرايبوزي 
النووي  بالحمض   rRNA الرايبوسومي 
الرايبوزي الِمرسال mRNA، ويتحرك على طوله 
ثم   .AUG البدأ  كودون  منِطقة  إلى  يِصل  حتى 
يرتبط ُكل من الحمض النووي الرايبوزي الناقل 
النووي  الحمض  من  األكبر  الُجزيء  و   tRNA
بالحمض   rRNA الرايبوسومي  الرايبوزي 
النووي الرايبوزي الِمرسال mRNA في منطقة 

كودون البدء ذاتها، وتبدأَ مرحلة الترجمة.
elongation: في  اإلطالة  الثانية هي  الخطوة   
منطقة الكودون الثاني UUC ينتظر الرايبوسوم 
الرايبوزي  النووي  الحمض  دخول   Ribosome
الناقل tRNA الثاني إِلى الموقع A. وبعد ارتباط 
الناقل  الرايبوزي  النووي  الحمض  من  عددين 
أنزيم  يقوم   ،Ribosome بالرايبوسوم   tRNA
 Peptidyl transferase ترانسفيراز  بيبتيديل 
بتحفيز   Ribosome الرايبوسوم  في  الموجود 
طريق  عن  األمينية  األحماض  بين  الربط  عملية 
واألحماض   .Peptide bonds الببتيدية  الروابط 
البروتين.  لِبِناء  الرئيسة  اللبِنات  هي  األمينية 
لِتشكل   elongation اإلطالة  عملية  وتستمر 
البروتينات الُمعبِرة عن األحماض األمينية حتى 
يصل الرايبوسوم Ribosome إلى كودون النهاية 
.وهذا الكودون إِما أن يكون الكودون UGA أو 
والكودون   .UAA الكودون  أو   UAA الكودون 
أميني وبالتالي،  النهائي ال يعبر عن أي حمض 

فإنه ال يعبر عن أي بروتين.
termina� النهاي  الثالثة واألخيرة هي  ةالخطوة 
عوامل  بروتينات  تتفاعل  الخطوة  هذه  في   :tion

النهاية  كودون  مع   releasing factors التحرير 
 translation الترجمة إِلِنهاء مرحلة   stop codon

من عملية التعبير الجيني.          
والسؤال كل خاليا الجسم تحوي الجينوم

Genome ذاته، ولكن لماذا تختلف خاليا الجلد 
مثالً عن خاليا الدماغ؟   

والجواب هو أن: األَنواع الُمختلِفة من الخاليا 
تختلف من حيث الخصائص والوظائف والخاليا 
المعينة  الجينات  انتقاء  طريق  عن  بذلك  تتحكم 
البروتينات  إنتاج  وبالتالي  تعبيرها،  المراد 

الُمراده.
ماهي اإلنترونات و اإلكسونات؟

جينات  جميع  أن  البداية  في  العلماء  ظن  لقد 
 DNA األُوكسجين  منقوص  النووي  الحمض 
عندما  ولكنه  البروتينات.  إِنتاج  شفرات  ُتعتبر 
تبيّن  أكثر،  النسخ  مرحلة  تفاصيل  اتضحت 
للُعلماء وجود جينات على طول الحمض النووي 
منقوص األُوكسجين DNA الُتشكل شفرات إِنتاج 
البروتينات. وهِذه الجينات تتوسط الجينات التي 
ُتعتبر شفرات إنتاج البروتينات. والجينات التي 
تحتوي  وال  البروتينات  إِنتاج  ُتعتبر شفرات  ال 
على المعلومات الوراثية للبروتينات يطلق عليها 
اسم اإلِنترونات Introns. أما الجينات التي َتملك 
وُتعتَبر شفرات  للبروتينات  الوراثية  المعلومات 
إِنتاج البروتينات، فيُطلق عليها اسم اإلِكسونات 

 .Exons
الحمض   transcription نسخ  مرحلة  وأثناء 
عملية  من   mRNA الِمرسال  الرايبوزي  النووي 
نسخ  يتم   ،gene expression الجيني  التعبير 
ولكن   .Exons واإلكسونات   Introns اإلنترونات 
الرايبوزي  النووي  الحمض  استخدام  قبل 
يجب  البروتينات،  إلنتاج   mRNA الِمرسال 
تجميع اإلكسونات Exons مع بعض عن طريق 
لدينا  يتشكل  وِبذلك   ،Introns اإلِنترونات  إزالة 
ُمكتَِمل   mRNA ِمرسال  رايبوزي  حمض نووي 
عن  ُتعبر  التي  الوراثية  والشفرات  بالمعلومات 
 Introns اإلنترونات  إزالة  وعملية  البروتينات. 
التي تتوسط اإلِكسونات Exons هذه ُتسمى عملية 
 Splicing أما عملية التوصيل .Splicing التوصيل
فتقوم بإِنتاج الحمض النووي الرايبوزي الناضج 
األَولي  الرايبوزي  النووي  الحمض  من   mRNA

.pre-mRNA

فاطمة البلوشي  سارة الكعبي 

Mojtama-176- new.indd   27Mojtama-176- new.indd   27 27/06/2021   9:49 PM27/06/2021   9:49 PM



العدد 176 يوليو 2021 28

مكب Óًهأأ
يه .اهيف مكتامهاشسم راظتنابو ..ةليمجلا مكمÓقأا مامأا ةعرششم انذفاون

.مكب Óًهأاف ..مكتاملكب اهتاحفشص نولتتو رهدزت مكبو ،مكيلإاو مكنم
moc.liamg@3atruhsla :liamE

FORM_1-50_form-1-  1/6/11  11:10 AM  Page 28

ذ
ــ
ف

وا
ن

المقدم د. عبدالرحمن عبدالله آل علي
     مدير إدارة االستشارات القانونية 

             في وزارة الداخلية

ال�سياغة القانونية
القوانين قبل أن تسن لتنظيم أمر من أمور الحياة 
اليومية في المجتمع باعتبارها أداة لفرض سياسات 
إلى  وصولها  قبل  عدة  بمراحل  تمر  العامة،  الدولة 

المخاطبين بها بشكلها النهائي.
بمرحلة  يعرف  ما  وأهمها،  المراحل  تلك  ومن 
منهج  من  تتشكل  مرحلة  وهي  القانونية،  الصياغة 
سالمة  لضمان  تحققها  من  بد  ال  ومعايير  وأدوات 
القانونية  القاعدة  وإخراج  صناعة  أي  المنتج، 
للمخاطبين  وموضوعه  القانون  فكرة  وتوصيل 
المهمة  المرحلة  فيه.هذه  لبس  وال  سلس  بشكل  به 
مهمتها  تسند  أن  فيها  األصل  القانون  صناعة  من 
القانوني،  الشأن  في  وليس متخصصين  لمختصين 
نوع  لديه  تشكل  من  كل  هنا  بالمتخصص  ونقصد 
من المعارف القانونية بناء على الخبرة ولكنه يفتقد 
التأسيس التعليمي في تخصص القانون، بينما يقصد 
بالمختص في القانون كل من توافرت لديه المهارات 
القانونية المبنية على تعليم قانوني، فالمراقب لبعض 
القوانين يجد أن فيها تشوهات في صياغتها نتيجة 
بعض  وإحالل  محاباة  على  اإلصرار  أو  للتساهل 
المتخصصين محل المختصين عند وضع أو اإلسهام 
قانون  مشروع  لمسودة  األولي  التصور  في وضع 
معين. وبالطبع ال نقلل من دور المتخصصين مقارنة 
بالمختصين، ولكن ربما يكون لدورهم أثره وفائدته 
متى أعمل في الوقت والمرحلة المناسبين من مراحل 
المراجعة  مرحلة  في  مثالً  هو  كما  القانون،  صناعة 

النهائية وقبل صدور القانون .
إن أهمية االستعانة بالمختصين عند الحديث عن 
غيرهم  من  أقدر  أنهم  في  يكمن  القانونية  الصياغة 
إبداء  في  القانونية  والمهارات  المعارف  حيث  من 
ودراية  علم  على  ترتكز  التي  والمقترحات  المرئيات 
في أصول الفقه القانوني، باإلضافة إلى أن المختص 
وتأكيد  استقالليته  إعمال  على  األم،  لزم  إن  قادر 
المحاباة،  عن  والبعد  القانوني  تحليله  عبر  حضوره 
مما سينعكس على موضوعية النقد وسالمة المخرج 
سواء في إعداد مسودة القانون األولية أو في تقييم 

مشروع القانون والتعليق عليه بعيداً عن أي توجهات 
وبالتالي  شخصية،  فائدة  أو  وظيفية  مصالح  أو 
إن  منه.  الهدف  يحقق  الذي  بالشكل  القانون  ظهور 
حقيقة  هي  قانون  أي  لمواد  القانونية  الصياغة  دقة 
في  وظفت  التي  وللمهنية  األولية  للفكرة  انعكاس 
سبيل إخراج هذا القانون بصورته النهائية، فاألصل 
أن تتسم القاعدة القانونية المراد صياغتها بالشمولية 
للموضوع والسهولة والوضوح في المفردات والدقة 
في المعاني والمقاصد، وذلك ال يتأتى إال من خالل 
علم  في  والمعرفة  الخبرة  ذات  بالكفاءات  االستعانة 
التي تظهر  الشائعة  األخطاء  القانون وأصوله. ومن 
اختصار  القانونية،  الصياغة  في  لالجتهاد  نتيجة 
موضوع القانون في عدد محدود من المواد القانونية، 
القانون  يتمحور  التي  الفكرة  على  سلباً  ينعكس  ما 
عرضها  وسالسة  المنطقي  تسلسلها  وعلى  حولها 
الغامضة  المصطلحات  استخدام  أو  بها،  للمخاطبين 
ذات  أو  المعنية  »الجهات  كمصطلح  تقييد  دون  من 
اللبس والغموض في تحديد  التي تجلب  العالقة« و 
مسؤوليات والتزامات األطراف المعنية بتنفيذ النظام. 
ويغلب على صياغة بعض القوانين منحى استخدام 
الجمل الطويلة بدءاً من القصيرة، ما يترتب عليه حشر 
أكثر من موضوع في مادة قانونية واحدة، وبالتالي 

تشتت الفكرة القانونية المراد صياغتها وضياعها. 
ومن األخطاء الشائعة أن يتضمن القانون المقترح 
الخلط  من  نوع  فيه  فيكون  معينة،  إجرائية  رؤية 
التي  الموضوعية  األحكام  بين  المقترح  القانون  في 
وبين  الجديد،  القانون  ثنايا  في  تضمن  أن  يفترض 
األحكام اإلجرائية التي يفترض ترك أمر تفصيلها إلى 
أدوات قانونية أخرى .وأهمية االستعانة بالمختصين 
آلية  معرفتهم  في  تكمن  القانونية  الصياغة  في 
ومنهجية الصياغة، ومن ذلك مهارتهم في اكتشاف 
المواد القانونية المعيبة بسبب غموضها أو تناقضها، 
يسبب  ال  كي  بداية  على تصحيحها  العمل  وبالتالي 
ذلك لبساً في مرحلة الحقة من صدور القانون، إما 
بالبحث عن تفسير في غاية وقصد المشرع »المنظم« 
المعيبة أصالً، أو السعي لتعديل القانون بعد صدوره 
القانونية. وفي  مباشرة بآخر بسبب سوء الصياغة 
كلتي الحالتين ذلك مدعاة لتعطيل المصالح وضياع 
الحقوق واستنزاف الجهود نتيجة للقرار غير الموفق 
من  بدالً  للمتخصص  القانونية  الصياغة  إسناد  في 

المختص.

حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل
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وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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الإمارات و الت�سدي  
لـ» كورونا - القاتل اخلفي«

وباء »كورونا« أو »القاتل الخفي«  اجتاح العالم.. 
العدم  من  الحياة.. وجد  يقيد  كبير  وصار كسجن 
ليعبث بأرواح األبرياء ويسلبهم راحتهم.. استوطن 
باسمه  من صغار  قلوب كل من سمع  الذعر في 
وكبار.. ليس في قلبه الرحمة، فهو لم يستثن أي فئة 
من المجتمع .. اقتحم المنازل بال استئذان ودخل 
لمحاولة قتل كل بريء ..ضحاياه في ازدياد، ولكن 
هذا لم يرض غروره حتى اآلن.. فيروس »كورونا«  
بأكمله  العالم  المجردة، جعل  بالعين  يرى  ال  الذي 
نشاطاته  ويوقف  نفسه  ترتيب  ليعيد  ينتفض 

المعتادة..
قوى خارقة ال تبرح عن مواجهة  »كورونا« بكل 
ما أوتيت من قوة، تنجح حيناً وتعود بالفشل أحياناً 
أو ممرض  شارك في  أي طبيب  أخرى.. وبرؤية 
التصدي لـ»كورونا«،  تروي  لك عيناه حكايات عن 
فهو  لمساعدتهم،  حيلته  قلة  مع  المرضى   أوجاع 
قتل  عن   عاجزٌ  وعلم  قوة  من  أوتي  ما  كل  ومع 
فيروس، دخل أعماق مريضه واستوطن رئتيه وبدأ 
ينهش بهما واستغل ضعف المقاومة وبات يستمتع 
بمعركة  حلبتها رئتان صغيرتان وضحيتها جسد 

منهك قتله ببطء.
ما  نعلم  وال  نمضي،  نزال  ما  المجهول   إلى 
سيخلفه »كورونا« في البشرية  جمعاء، وال ندري 
البشر، وهل سيعود  أي تغيير سيطرأ على عادات 
العالم كما كان أم أن الرعب  سيرافق البشرية إلى 
الالنهاية؟! هذه المحنة التي سببها وباء »كورونا«، 
إلى  أنه  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أرتنا  في 
رجال  هم  داعمة  قوة  هناك  الطبي   القطاع  جانب 
بيد  يداً  وقفوا  الذين  والشرطة  الداخلية  وزارة 
»كورونا«  لكبح   النجاح  مسيرة  إلتمام  صامدين 

لننام  وأياٍد جاهدت  له.. عيون سهرت  والتصدي 
لننعم بالصحة والعافية.. الجو متعب جداً والشمس 
العمل،   صعوبة  من  يزيد  الوقاية   ولباس  حارقة 
ومع ذلك ترى العاملين في القطاع الطبي اإلماراتي  
بكل جد ونشاط يقاومون وبجهود جبارة للوصول 

لسالمة مجتمع  كامل من مواطنين ومقيمين..
الوقت  طيلة  ويساعدهم  يحميهم  من  ننَس  وال 
عنهم  تروى  الذين  والشرطة  الداخلية  رجال  من 
الحكايا .. نوافذ البيوت تشهد .. والشوارع  تفيض 
األبطال  لهؤالء  كان   مرت  أيام  عن  بالذكريات... 
و  »كورونا«  فيروس  مجابهة  في  األساس  الدور 
تحقيق الحماية الكافية في أوقات الحجر الصحي.. 
تضحياتٌ تلو التضحيات.. فقد  َسعوا في األرض.. 
وكانوا لنا الملجأ األمثل  لنحتمي به.. وهناك أخوة 
العالم  عن  عزلهم  تم  اإلمارات  في  لنا  وأخوات 
يرافقوا  أن  على  الحرص  كل  ليحرصوا  الخارجي 
ينشروا  ال  حتى  ونهاراً،  ليالً  »كورونا«  مرضى 
األب  للمرضى   فكانوا  عائالتهم،   في  الفيروس 
واألم  واألخ واألخت واالبن واالبنة،  صبروا على 
النجاة   ُسبل  إلى  ليصلوا  وساعدوهم  معاناتهم 
وليخرجوا بخير وسالم وشفاء تام من »كورونا«..
بحياته  ضحى  من  اإلمارات  في  أيضاً  وهناك 
من أجل مداواة المرضى، وتحمل آالمه ليتم عمله،   
فوافته المنية وانتقل لجوار ربه مجاهداً أراح ضميره 
وعمل بإنسانيته..ألرواحهم الطاهرة  جميعاً الرحمة 

والسالم ، فقد  كانوا قدوة في  حياتهم ومماتهم..
ولله در قيادة حكيمة وحكومة اتحادية رشيدة 
وشيوخ أفاضل أصحاب سمو وكرم وشعب كريم  
ورجال وزارة داخلية وشرطة وأطباء وممرضين في 
اإلمارات، فهم جنودٌ مجهولون يكافحون »كورونا« 
من أجلنا ويخافون على سالمتنا.. لهم ترفع القبعة 
وافية  كلماتي  تكون  أن  وتقديراً،  وعسى  احتراماً 
بحقهم شاكرة ألفضالهم على ما  قدموه ويقدمونه 

في سبيل كبح  وباء »كورونا – القاتل الخفي «.

صفية ملوك 
   عضو فريق واجب التطوعي - اإلمارات
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فعاليات ريا�سية �سرطية

الثانية  جيستو  للجيو  الشرطة  بطولة  اختتمت 
الداخلية  وزير  لسمو  العام  التفوق  درع  ضمن 
للموسم الرياضي 2020 - 2021، والتي نظمها اتحاد 
وأقيمت  الداخلية،  وزارة  في  الرياضي  الشرطة 
الشارقة،  إمارة  في  الشرطية  العلوم  بأكاديمية 
بمشاركة جميع القيادات العامة للشرطة في الدولة . 
وكرم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد 
عام شرطة الشارقة القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
لفوزها بالمركز األول في المجموع العام في ختام 
بطولة الشرطة للجيو جيستو الثانية. وجاءت كلية 
الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في المركز الثاني، 
على  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  حصلت  بينما 

المركز الثالث.
وبارك سعادة اللواء سالم شاهين النعيمي مدير 
لفريق  أبوظبي  شرطة  في  البشرية  الموارد  قطاع 
جيستو  للجيو  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
اإليجابية  والنتائج  والمؤشرات  المستحق  الفوز 
على  أبوظبي  شرطة  حرص  إلى  الفتاً  والمشرفة، 
والتميز  الريادة  لتحقيق  الرياضية  فرقها  تحفيز 
رياضياً انطالقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة 
وتأثيرها اإليجابي في الجوانب النفسية والصحية 

والبدنية لمنتسبي الشرطة. 
والبطوالت  لألنشطة  أبوظبي  شرطة  دعم  وأكد 
الرياضية، وتشجيع المنتسبين واستثمار طاقاتهم، 
ثقافة  نشر  في  الرشيدة  القيادة  لرؤية  تطبيقاً 

الرياضة لتصبح أسلوب حياة صحية. 
مبكراً  اهتمت  أبوظبي  شرطة  أن  وأضاف: 
أساسية  كرياضة  جيتسو  الجو  رياضة  بإدخال 
لجميع منتسبيها، لما لها من قيمة كبيرة في إكساب 

ممارسيها الثقة والقدرة على الدفاع عن النفس .
بهذه  أبوظبي  شرطة  فريق  فوز  نتائج  وجاءت 
الفضية في  الميدالية  البطولة كالتالي: حصل على 
محمد،  شمالن  الالعب  كيلوجراماً   62 تحت  وزن 
وفي  العسيري.  عبدالله  الالعب  البرونزية  وعلى 
الفضية  على  حصل  كيلوجراماً،   69 تحت  وزن 
 77 تحت  وزن  وفي  الظنحاني.  خلفان  الالعب 
عبدالله  الالعب  الذهبية  على  حصل  كيلوجراماً، 
حصل  كيلوجراماً،   85 تحت  وزن  وفي  الجنيبي. 
على الذهبية الالعب جابر ابراهيم، وعلى البرونزية 
الالعب محمد الكعبي. وفي وزن تحت 94 كيلوجراماً 
حصل على الذهبية الالعب حمدان البلوشي. وفي 
البرونزية  على  حصل  كيلوجراماً،   94 فوق  وزن 

الالعب فيصل الحارثي.
برنامج  من  حلقة  استعرضت  ثانية،  جهة  ومن 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  رياضي«  »كن 

العامة لشرطة  القيادة  تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود 
لألحداث،  الرياضية  بالنشاطات  لالهتمام  أبوظبي 
رياضية،  ومسابقة  بطولة   15 نحو  تتضمن  والتي 
هدفها استثمار طاقة الشباب وحماية جيل المستقبل 
الريادة والتطوير  التقدم ضمن نهج  ودعم مسيرة 
مجاالت  مختلف  في  أبوظبي  شرطة  تتبعه  الذي 

عملها .
المنصوري  سعيد  علي  الدكتور  العقيد  وأشار 
مدير إدارة رعاية األحداث في شرطة أبوظبي إلى 
أهمية الرياضة ودورها الكبير في العملية التأهيلية 
لألحداث، حيث تشجع الحدث على شغل وقت فراغه 
القيادة  بدعم  مشيداً  وجسدياً،  نفسياً  ينفعه  بما 
الرياضيين  وإشراك  الرياضية  لألنشطة  الشرطية 

المتميزين في البطوالت المختلفة.
للحدث  استقبالها  ومنذ  اإلدارة  أن  وأضاف 
مهماته  على  تعريفه  يتم  المختص،  المشرف  من 

االختصاصيين  مع  لقاء  إلى  ينتقل  ثم  وواجباته، 
األسرة  واختصاصي  واالجتماعيين  النفسيين 
لالهتمام  توجيهه  يتم  وبعدها  الحالة،  لدراسة 
علمي  لمنهاج  وفقاً  وصقلها  وقدراته  بمهاراته 

متخصص.
نائب  البلوشي  صغير  راشد  المقدم  وأوضح 
مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في شرطة 
أبوظبي أن زيارة فريق برنامج »كن رياضياً« تركت 
اثراً إيجابياً كبيراً انعكس على رفع الروح المعنوية 
إشراف  تحت  الرياضة  على  وتحفيزهم  لألحداث 

مدربين مختصين ومعتمدين.
الحوسني مدير  النقيب محمد عبدالرحيم  ولفت 
فرع الشرطة الرياضية بإدارة رعاية األحداث إلى 
االهتمام الكبير الذي توليه شرطة أبوظبي الستغالل 
أوقات فراغ األحداث، ورفع مستوى لياقتهم البدنية 

وتنمية مهاراتهم.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة الإمارات العربية املتحدة عددًا من الفعاليات الريا�صة ال�صرطية خالل ال�صهر املا�صي.

خالل التكرمي في بطولة اجليو جيستو

من الفعاليات الرياضية لألحداث
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إعداد: موزة الحمادي 

منح مركز وزارة الداخلية لالبتكار وفداً من شرطة أبوظبي  
زيارة  بمناسبة  تذكارية  درعاً  العبيدلي  أحمد  المقدم  برئاسة 

الوفد إلى المركز.

قدم العميد خالد شهيل مدير اإلادارة العامة إلسعاد المجتمع في 
والرعاة  االستراتيجيين  الشركاء  إلى  تكريمية  درعاً   دبي  شرطة 

الذين أسهموا في نجاح فعاليات مبادرة »الروح اإليجابية«.

كرم سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشرطة 
الوطنية  الخدمة  مجندي  من  عدداً  بالوكالة  العمليات  لشؤون  دبي 
بمناسبة تخريجهم من دورتي الرماية التأسيسية وتأمين الفعاليات.

احتفل  جاسم عبيد الزعابي المستشار والمدرب الدولي 
وذلك  الخمسين«،  »رحلة  الجديد  كتابه  بتوقيع  المعتمد 
بدعوتين من إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومجلس 
من  عدد  وبحضور  اإلمارات،  وأدباء  كتاب  اتحاد  إدارة 

الشخصيات واإلعالميين.

إدارة  مدير  نائب  العليلي  حميد  راشد  الرائد  كرم 
المرور والدوريات في شرطة عجمان عدداً من منتسبي 

اإلدارة تقديراً لجهودهم في تأدية مهماتهم.

ت
با

�ص
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م
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خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

أيام   7 استمرت  متنوعة  بفعاليات  للكتاب  الدولي  أبوظبي  معرض  من   30 الدورة  فعاليات  مؤخراً  اختتمت 
متواصلة، سبرت أغوار الفضاء، واحتفت بالمرأة وبالهوية اإلماراتية، وقّدمت ومضات من مسيرة الراحل الكبير 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، باإلضافة إلى جلسات قرائية وعروض فنية مخصصة 

لألطفال، وقد تم بث جميع الجلسات عبر المنصات الرقمية التابعة للمعرض.
وقّدم المعرض أنموذجاً يمكن االحتذاء به في التنظيم واتباع اإلجراءات االحترازية للمعارض كافة عربياً وعالمياً، 
ويمثل أمالً لعودة الفعاليات الثقافية في ظل مقتضيات الحد من انتشار مرض »كوفيد- 19« حيث حمل المعرض شعار 
»وحدها األحالم تحرك القلوب« المقتبس من شاعر ألمانيا الكبير »جوتة« انطالقاً من كون جمهورية ألمانيا االتحادية 
ضيف شرف الدورة المنتهية، والدورة المقبلة، وهو ما تحقق على أرض الواقع بنجاح المعرض وفعالياته المختلفة، حيث 

نجح في تحقيق الحلم الثقافي، وإعادة إحياء األمل في قلوب أوجعتها وطأة فيروس كورونا العنيد.
نعم، عاماً بعد عام تتجدد معارض الكتاب وتتنوع مواردها وأنشطتها بالزخم الثقافي الحافل على الرغم من اختالف 
بقوة، ألن الثقافة هي الرافد األساسي في حراك المجتمعات  الظروف الراهنة، وما يزال زخم المشهد الثقافي حاضراً 
وتقدمها وتطورها ورقيها. وهنا يتطلع المثقفون ألن يكون كل معرض كتاب قادم مواكباً لهذا الزخم الذي يسمو باإلنسان 

ويرتقي بالفكر الهادف.
إن معارض الكتاب في اإلمارات تشعرك دائماً بأن هناك حالة من الزخم الثقافي واإلبداعي المزدهر على مستويات العمل 
اإلبداعي كافة، نتيجة للنهضة الثقافية الكبيرة التي تعيشها الدولة، ويلمسها العالم كله، هذه النهضة الثقافية تواكب النهضة 
العمرانية، فالدولة وفرت للمثقف بيئة خصبة لإلبداع، ولذلك فالمبدع اإلماراتي يعيش عصره الذهبي، بفضل تشجيع ورعاية 
القيادة للمبدعين والمثقفين على وجه العموم، فالكل يشعر بهذا التطور واالهتمام بالمثقف اإلماراتي من خالل معارض الكتاب، 

كما إن هذه المعارض أصبحت دافعاً لعطاء المبدعين.
وال شك أن للمبدع طموحاته في المعارض، فهو ينتظر دعماً حقيقياً لموهبته، من قبل الجهات الثقافية ودور النشر، التي يأمل 
منها تقديراً معنوياً ومادياً إلبداعه، فالكلمة المقروءة زهرة فؤاد الكاتب أو الشاعر أو األديب، وهي تزهو وتورق بحوافز التقدير 
والدعم والتشجيع، ففي حال فقدان المبدع اإلماراتي لوقفة من دور النشر مع موهبته، فذلك قد يؤثر على اإلبداع والعطاء النشغال 

المبدع بالمعيش اليومي والتزامات الحياة.

بيئة خ�صبة لالإبداع
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الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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