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3العدد 180 نوفمبر 2021

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

جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، وعماًل باخلطة �ال�صرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية 

 ،2025-2021 �حلكومية  للخدمات  �الإم���ار�ت  و��صرت�تيجية  �لرقمي،  للتحول 

حتر�س خمتلف �الإد�ر�ت �لعامة يف وز�رة �لد�خلية على ��صتخد�م �لنظم �الإد�رية 

و��صتحد�ث  �حلديثة،  �لتقنيات  ومو�كبة  لها،  �ملوكلة  �ملهمات  �إجناز  يف  �حلديثة 

وتطوير خدمات و�أنظمة ذكية عدة، تخدم عملية �لتحول �لرقمي.

هناك  ذل��ك،  على  حتر�س  �لتي  �لد�خلية  وز�رة  يف  �لعامة  �الإد�ر�ت  بني  ومن 

�الإد�رة �لعامة لل�صوؤون �لقانونية �لتي تو��صل �لتطوير �مل�صتمر للكفاء�ت �لب�صرية 

فيها، من �صباط و�صف �صباط و�أفر�د ومدنيني من �لفئات �الإ�صر�فية و�لقيادية 

و�لتنفيذية، وذلك عرب �إعد�د �لدور�ت و�لور�س و�لرب�مج �لقانونية، و�لعمل على 

حت�صينها با�صتمر�ر وفقًا ملتطلبات �لعمل �مل�صتقبلية، ون�صر �لوعي �لقانوين جلميع 

�لوحد�ت �لتنظيمية يف وز�رة �لد�خلية ومنت�صبيها.

بدور�ت  منت�صبيها  جميع  باإحلاق  �لقانونية  لل�صوؤون  �لعامة  �الإد�رة  تقوم  كما 

تدريبية عديدة ومتنوعة كل بح�صب تخ�ص�صه، و�صمن �خلطة �ل�صنوية للتدريب 

�ملعتمدة من قبل مركز �لتطوير �ملهني يف وز�رة �لد�خلية، وبح�صب �الحتياجات 

�لتي ير�ها �مل�صوؤول �ملبا�صر لتنمية �ملهار�ت و�ملعارف �لالزمة لتح�صني جودة وبيئة 

�لعمل.

�لتحول  نحو  �الإجن��از�ت  من  ع��ددً�  �لقانونية  لل�صوؤون  �لعامة  �الإد�رة  وحققت 

خدمة  مثل:  عدة،  و�أنظمة ذكية  خدمات  وتطوير  ��صتحد�ث  مت  حيث  �لرقمي، 

�لقانونية  و�ملكتبة  �الإلكرتونية،  �لت�صريعات  ونظام  �لقانونية،  �ال�صت�صار�ت 

�الإلكرتونية، و�ل�صا�صة �جلنائية »�ال�صتعالم عن �لعاملني باالأنظمة �الإلكرتونية يف 

وز�رة �لد�خلية«، و�جلز�ء�ت �لتاأديبية - �لتحقيق - �ملحاكمات.

�أ�صهمت �الإد�رة �لعامة لل�صوؤون �لقانونية يف وز�رة �لد�خلية، من خالل  وهكذ� 

�الأه��د�ف  �أح��د  حتقيق  يف  و�لتقني،  �لب�صري  �ملجالني  يف  �لتطويرية  �خلطو�ت 

وفق  كافة  �الإد�ري��ة  �خلدمات  تقدمي  ب�صمان  و�ملتمثل   ، للوز�رة  �ال�صرت�تيجية 

�لعاملني  و�صعادة  ر�صا  ن�صبة  بالتايل  و�ل�صفافية، ورفعت  و�لكفاءة  معايري �جلودة 

فيها و�ملتعاملني معها.  

 اإجنازات رقمية 
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�الإد�رة  �إىل  �لعدد  هذ�  يف  وتوجه  �لد�خلية،  وز�رة  يف  �لعامة  �الإد�ر�ت  خمتلف  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

�لعامة لل�صوؤون �لقانونية بهدف �لتعريف باالخت�صا�صات �لتي تتوالها عرب فريق عمل من �ل�صباط و�صف �ل�صباط و�الأفر�د 

و�ملدنيني، و�الإجناز�ت �لتي حققتها خالل �لفرتة �ملا�صية، و�لتطلعات �مل�صتقبلية �لتي ت�صعى �إىل حتقيقها. 

و�أكد �لعميد �لدكتور ر��صد �صلطان �خل�صر �لزعابي مدير عام �ل�صوؤون �لقانونية يف وز�رة �لد�خلية ل�»جمتمع �ل�صرطة« 

�لعمل على تطبيق �لنظم �الإد�رية �حلديثة يف �إجناز �ملهمات �ملوكلة لالإد�رة �لعامة، وذلك ملو�كبة �لتقنيات و�لربجميات 

�ملتقدمة و�اللتز�م مبعايري �جلودة و�لتميز، و��صتحد�ث وتطوير خدمات و�أنظمة ذكية عدة، تخدم عملية �لتحول �لذكي 

يف �الإد�رة �لعامة.

لقاء: اأماين اليافعي

ت
ءا

شا
�

اإ
أوضح العميد الدكتور راشد سلطان الخضر 
الزعابي مدير عام الشؤون القانونية في وزارة 
القانونية  للشؤون  العامة  اإلدارة  أن  الداخلية 

تتولى ممارسة االختصاصات التالية:
وضع الخطة االستراتيجية وسياسات العمل 
للتوجهات  وفقاً  القانونية  بالشؤون  الخاصة 
االستراتيجية لوزارة الداخلية ومتابعة اعتمادها 
والعمل على تنفيذها، وإعداد الموازنة التقديرية 
الموارد  العامة من  اإلدارة  السنوية الحتياجات 
والخدمية  والمعلوماتية  والمادية  البشرية 
تنفيذها،  على  والعمل  اعتمادها  ومتابعة 
التشريعات  وتعديل  استحداث  على  واإلشراف 
سياسات  مع  يتوافق  بما  واللوائح  والقوانين 

وزارة الداخلية التي تسهم في النهوض بالعمل 
ومتابعتها  والتطويري  والتشريعي  القانوني 
وتحديثها،  ومراجعتها  وتطبيقها  واعتمادها 
والدوائر  والهيئات  الوزارات  مع  والتنسيق 
التشريعات  تطور  في  والمحلية  االتحادية 
االجتماعات  في  والمشاركة  القائمة،  والقوانين 
الصلة  ذات  والمؤتمرات  والندوات  واللجان 
المستوى  على  الداخلية  وزارة  باختصاصات 
على  واإلشراف  والدولي،  واإلقليمي  الوطني 
القوانين  مشاريع  مختلف  وتحديث  دراسة 
الوزراء  مجلس  وقرارات  والمراسيم  واألنظمة 
المالحظات  وإبداء  الداخلية  بوزارة  المتعلقة 
بشأنها وإعدادها بالصياغة النهائية، و اإلشراف 

على إعداد وصياغة مشاريع اللوائح والقرارات 
الوزارية والتعاميم والتعليمات التي تصدر عن 
الوزارة  وكيل  سعادة  أو  الداخلية  وزير  سمو 
وإبداء المالحظات عليها، واإلشراف على إعداد 
الصلة  ذات  والمعاهدات  االتفاقيات  وصياغة 
المالحظات  وإبداء  الداخلية  وزارة  بنشاطات 
بشأنها، ودراسة االستشارات القانونية المحالة 
لإلدارة العامة من وحدات وزارة الداخلية كافة 
مراجعة  على  واإلشراف  بشأنها،  الرأي  وإبداء 
التي  التفاهم  ومذكرات  والشراكات  السياسات 
وإبداء  الداخلي  المستوى  على  الوزارة  تعقدها 
المالحظات بشأنها، ومتابعة الدعاوى القضائية 
التي ترفع من الوزارة أو ضدها أمام المحاكم 

ال�شوؤون القانونية يف وزارة الداخلية

الزعابي: ا�شتحداث وتطوير خدمات ذكية 
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7 العدد 180 نوفمبر 2021

االختصاص  ذات  الهيئات  لدى  أو  المختلفة 
القضائي أو هيئات التحكيم بالتنسيق مع جهة 
على  واإلشراف  العدل،  وزارة  في  االختصاص 
المعالجات  واقتراح  القضائية  األحكام  دراسة 
عليها،  بناء  اإلجرائية  أو  اإلدارية  أو  التشريعية 
القانونية  والبحوث  الدراسات  على  واإلشراف 
واإلشراف  الداخلية،  وزارة  بعمل  الخاصة 
القانونية  الشؤون  وحدات  على  المباشر  الفني 
بالقيادات واإلدارات العامة في الوزارة ومتابعة 
نتائج ما تتواله من أعمال، والنظر في المخالفات 
المسلكية للعاملين في الوزارة والتي تحال إليها 
على  واإلشراف  الوزارة،  وحدات  جميع  من 
توصيف المخالفات وإجراء المحاكمات المتعلقة 
تصديقها  ومتابعة  األحكام  وإصدار  بشأنها 
الجهات  مع  والتنسيق  والتعاون  وتنفيذها، 
محكمة  أحكام  بتنفيذ  يتعلق  بما  المختصة 
بالنزالء  الخاصة  القضايا  ومتابعة  الشرطة، 
الخاصة  المنشآت  والموقوفين واإلشراف على 
واآلليات  والتجهيزات  الحراسة  وتوفير  بهم 
على  والعمل  األحكام،  تنفيذ  لضمان  الالزمة 
تطبيق النظم اإلدارية الحديثة في إنجاز المهمات 
المتقدمة  والبرمجيات  التقنيات  لمواكبة  وذلك 
وإعداد  والتميز،  الجودة  بمعايير  وااللتزام 
اإلدارة  أداء  عن  واالستثنائية  الدورية  التقارير 
المؤسسي  األداء  قياس  معايير  باعتماد  العامة 
والحلول  البدائل  واقتراح  المشكالت  وتحديد 

التطويرية لها.

وحدات تنظيمية 
وعن الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للشؤون 
العميد  أجاب  الداخلية،  وزارة  في  القانونية 
للشؤون  العامة  اإلدارة  أن  الزعابي  الدكتور 

القانونية تتكون من الوحدات التنظيمية التالية:
مديرية  العام،  المدير  نائب  العام،  المدير 
القانونية،  التشريعات  وإدارة  الشرطي،  القضاء 
شؤون  وإدارة  القانونية،  االستشارات  وإدارة 
والمتابعة  والبحوث  الدراسات  وإدارة  القضايا، 
األداء،  وتطوير  االستراتيجية  وقسم  القانونية، 

وقسم الخدمات المساندة، ومكتب المدير العام 
»مستوى فرع«.

وأضاف: أن اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
منتسبين  إلى  تحتاج  الداخلية  وزارة  في 
اإلشرافية  )الفئة  الوظيفي  الوصف  بحسب 
وتتضمن  التنفيذية(.  الفئة   – القيادية  الفئة   –
اإلشرافية  للفئتين  بالنسبة  التخصصات 
والقيادية أن يكون من خريجي كلية الشرطة أو 
ما يعادلها، مع بيان المعرفة والخبرات المطلوبة 

لكل منصب.
العامة  اإلدارة  منتسبي  جميع  أن  وتابع 
ومتنوعة  عديدة  تدريبية  لدورات  يخضعون 
السنوية  الخطة  تخصصه، وضمن  بحسب  كل 
للتدريب المعتمدة من قبل مركز التطوير المهني 
االحتياجات  وبحسب  الداخلية،  وزارة  في 
المهارات  لتنمية  المباشر  المسؤول  يراها  التي 
والمعارف الالزمة لتحسين جودة وبيئة العمل. 
تخصصية  دورة  بعقد  العامة  اإلدارة  وقامت 
وإبداء  القانونية  االستشارات  تقديم  )مهارات 
الرأي القانوني بشأنها( لعام 2020، وحالياً هي 
بصدد البدء في تنفيذ برنامج الدبلوم المهني في 

القانون بالتنسيق مع جامعة الشارقة.

 تحول ذكي 
اإلدارة  أنجزتها  التي  اإلنجازات  أهم  وعن 
الداخلية  وزارة  في  القانونية  للشؤون  العامة 
خالل عامي 2020 و2021، شرح العميد الدكتور 
االستراتيجية  الخطة  على  بناء  أنه  الزعابي 
والتقنيات  الرقمي  للتحول  الداخلية  لوزارة 
الحديثة ، وبما يتواكب مع استراتيجية اإلمارات 
بموجب  تم   ،2025  -  2021 الحكومية  للخدمات 
القرار اإلداري رقم )1( لسنة 2019 تشكيل فريق 
للشؤون  العامة  باإلدارة  الذكي  القانون  عمل 
استحداث  وتم  الداخلية،  وزارة  في  القانونية 
تخدم  عدة،  ذكية  وأنظمة  خدمات  وتطوير 
عملية التحول الذكي في اإلدارة العامة للشؤون 
القانونية، وتتمثل تلك الخدمات في اآلتي : خدمة 
التشريعات  ونظام   ، القانونية  االستشارات 
 ، اإللكترونية  القانونية  والمكتبة   ، اإللكترونية 
العاملين  عن  االستعالم   " الجنائية  والشاشة 
الداخلية،  وزارة  في  اإللكترونية  باألنظمة 

والجزاءات التأديبية - التحقيق – المحاكمات.
وأضاف: أن اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
بها  الخاصة  االستراتيجية  األهداف  وضعت 
تقديم  »ضمان   )6( الهدف  بتحقيق  والمرتبطة 
الجودة  معايير  وفق  كافة  اإلدارية  الخدمات 
األهداف  من  يعد  والذي  والشفافية«،  والكفاءة 
االستراتيجية لوزارة الداخلية )2017 – 2021(، 
بحيث قامت بإعداد الخطط التشغيلية لكل هدف 
ومتابعة إنجازه خالل المدة المحددة بالتنسيق 
العامة لالستراتيجية وتطوير األداء  مع اإلدارة 
العامة  اإلدارة  أن  وتابع  الداخلية.  وزارة  في 
تحرص على مراعاة التطوير المستمر للكفاءات 
والورش  الدورات  إعداد  طريق  عن  البشرية 
تحسينها  على  والعمل  القانونية،  والبرامج 
باستمرار وفقاً لمتطلبات العمل المستقبلية. كما 
تقوم اإلدارة العامة بالعمل على التحول الذكي 
طريق  عن  ذلك  ويتم  التقليدي،  العمل  عن  بدالً 
استحداث خدمات وأنظمة إلكترونية تسهم في 
ونشر  والمتعاملين،  العاملين  رضا  نسبة  رفع 
في  التنظيمية  الوحدات  لجميع  القانوني  الوعي 

وزارة الداخلية ومنتسبيها.

إجراءات احترازية
التي  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  وعن 
القانونية  للشؤون  العامة  اإلدارة  بها  قامت 
وباء  انتشار  من  للحد  الداخلية  وزارة  في 
إلى  الزعابي  الدكتور  العميد  أشار  »كورونا«، 
أن اإلدارة العامة قامت بجميع التدابير الوقائية 
واالحترازية المتعلقة بجائحة وباء " كورونا " 
المختصة  الجهات  عن  والصادرة   ،19  – كوفيد 
في وزارة الداخلية وفي الدولة. وتم العمل على 
تنفيذ اإلجراءات الواردة في سياسة العمل عن 
العمل  تفعيل  تم  الداخلية، حيث  ُبعد في وزارة 
عن ُبعد بحق الفئات المستهدفة، ومتابعة إنجاز 
المحددة  بالنسبة  االلتزام  مع  الموكلة،  األعمال 

للمنتسبين المتواجدين في مقر العمل.

العميد د. راشد الزعابي 
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ي�صتمر »جمتمع �ل�صرطة« يف �الإ�صاءة على خمتلف �الإد�ر�ت و�ملر�كز �لتابعة ملديرية �صرطة �ملناطق �خلارجية يف �صرطة 

�أبوظبي.

وز�ر يف هذ� �لعدد مركز �صرطة خليفة للتعريف بالدور �لذي يقوم به يف �ملجال �الأمني من جهة، ويف جمال تقدمي �خلدمات 

�الإلكرتونية للمتعاملني معه من مو�طنني ومقيمني عرب و�أجانب من جهة ثانية.

لقاء: اأماين اليافعي -ت�صوير: حممد علي

ت
ءا

شا
�

اإ

مدير  الحساني  عتيق  محمد  المقدم  أوضح 
مركز شرطة خليفة أن المركز  هو من المراكز 
الشرطية األمنية والخدمية التابعة لمديرية شرطة 
المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي، ويتولى 
في  المشاركة  أهمها:   من  عدة  مهمات  المركز 
وضع الخطط األمنية ومتابعة تنفيذها، ومتابعة 
بالشرطة في  الخاصة  القوانين واألنظمة  تنفيذ 

الجريمة  ظواهر  ورصد  االختصاص،  منطقة 
االختصاص  منطقة  بأمن  المخل  والسلوك 
التحقيق  عمليات  على  واإلشراف  واستقرارها، 
في الحوادث والجرائم، ورفع األدلة في مسارح 
الجريمة وجمع االستدالالت المتعلقة بالقضايا، 
ومراقبة نظام حماية المنشآت ورفع المالحظات 
عنها للجهات المختصة والتنسيق معها، وتسيير 

منطقة  في  والمرورية  الشاملة  الدوريات 
السريعة  الميدانية  والسيطرة  االختصاص، 
والمحافظة  الجريمة  ومسرح  األحداث  على 
الجنائية  والبالغات  الشكاوى  وتلقي  عليها، 
وقيدها واتخاذ اإلجراءات وفقاً للوائح واألنظمة 
في  والمحاكم  النيابة  مع  والتنسيق  والقوانين، 

القضايا المختلفة. 

مركز �شرطة خليفة 

احل�شاين: نقدم خدمات اإلكرتونية للمتعاملني 
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هيكل تنظيمي 
خليفة،  لمركز شرطة  التنظيمي  الهيكل  وعن 
شرح المقدم الحساني أنه يتضمن مدير المركز، 
لشؤون  والنائب  الجريمة  لشؤون  والنائب 
العمليات، و5 أقسام و20 فرعاً على النحو التالي:

1. قسم التحقيق والبحث الجنائي: ويتضمن 
فرع  المطلوبين،  فرع  الجنائية،  المباحث  فرع 
البالغات والتحقيق، فرع إيداع ومتابعة القضايا، 

فرع قلم التحقيق.
الجريمة:  من  الوقاية  دوريات  قسم   .2
ويتضمن فرع دوريات البحث الجنائي الوقائية. 
3. قسم الدوريات: ويتضمن فرع الدوريات، 

فرع التحقيق والمخالفات. 
الحراسة،  فرع  ويتضمن  الحراسة:  قسم   .4
فرع التوقيف، فرع نقل وسوق الموقوفين، فرع 

عهدة السالح. 
5. قسم تنسيق الخدمات المساندة: ويتضمن 
شؤون  فرع  والمالية،  اإلدارية  الشؤون  فرع 

الموظفين، فرع النقل والخدمات. 
6. فرع خدمة المتعاملين.

7. فرع االستراتيجية والتطوير المؤسسي.
8. فرع المعلومات األمنية. 

9. فرع العمليات. 
10. مكتب المدير.

 
فريق عمل 

المطلوبة  والتدريبات  التخصصات  أهم  ومن 
لفريق العمل في المركز، أجاب المقدم الحساني 
أن التخصصات هي التي تحددها شرطة أبوظبي 
التخصصات  مثل  العالمية  المتطلبات  بحسب 
األمنية. وفي ظل سعي شرطة أبوظبي لمواكبة 
الجريمة  تطور  على  تطرأ  التي  المتغيرات 
التخصصات  إضافة  تمت  اإللكتروني  والتطور 
جذب  إلى  أبوظبي  شرطة  وتسعى  العلمية، 

المؤهلة  الوطنية  البشرية  والكفاءات  المواهب 
بناء  في  واإلسهام  الشرطي  السلك  في  للعمل 

ورفعة الوطن. 
خليفة  شرطة  مركز  منتسبي  أن  وأضاف: 
أبوظبي،  بشرطة  الخاصة  التدريبية  للخطة 
وتشمل دورات أمنية وإدارية وميدانية وأخرى 
تنسيب  ويتم  العمل.  متطلبات  حسب  تحدد 
عن  التدريبية  الدورات  لهذه  المركز  منتسبي 
طريق نظام الموارد البشرية أو الكتب الرسمية 
تأهيلهم وصقل  ليتم  المنتسبين  احتياج  حسب 

مهاراتهم ورفع قدراتهم الميدانية والبدنية. 

إنجازات متنوعة 
وعن أهم  اإلنجازات  التي حققها مركز شرطة 
خليفة في الفترة  القريبة، ذكر المقدم الحساني 
إطالق مديرية شرطة المناطق الخارجية منصة 
شرطة  مركز  في  الذكية  اإللكترونية  الخدمات 

تطلعات  لتحقيق  المديرية  من  سعياً  خليفة 
الرقمي  التحول  حيث  من  الرشيدة  القيادة 
الذكية  اإللكترونية  والمنصة  الخدمات،   وأتمتة 
للمتعاملين  إلكترونية  تقدم خدمات  المركز  في 
المعامالت  جميع  إنجاز  من  المتعامل   تمكنهم 
الرقمية  الهوية  خدمة  وتوفير  ويسر،  بسهولة 
والتي  اإلمارات  دولة  لحكومة  الرسمية  البوابة 
الحكومية  حساباته  تفعيل  من  المتعامل  تمكن 
وذلك  األخرى،  الجهات  لدى  معامالته  وإنجاز 
جودة  ذات  خدمات  لتقديم  المركز  من  سعياً 
عالية لجميع شرائح المجتمع. كما يقدم المركز 
9 خدمات شرطية على مدار الساعة 24/24 و7 
خدمات أخرى، باإلضافة إلى تواجد موظفين في 
المنصة اإللكترونية على مدار الساعة وطيلة أيام 
اإلجراءات  وتسهيل  المساعدة  لتقديم  األسبوع 

على المتعاملين.
المركز  شارك   2020 عام  في  أنه  وأضاف: 
بجائزة سمو وزير الداخلية للتميز ونال الثاني، 
خاصة  عدة  مقترحات  تطبيقه  إلى  باإلضافة 
 2021 عام  وفي  »كورونا«.  فيروس  بمكافحة 
حصلت شخصياً على جائزة أفضل مدير مركز 
المتعاملين في جائزة مدير قطاع األمن  إسعاد 

الجنائي للتميز في شرطة أبوظبي.
وفي عام 2021 أيضاً تم تطبيق مقترحات عدة 
للعاملين  السالح  وتسليم  استالم  مقترح  مثل: 

من الدورية، ومقترح ركن اإلبداع واالبتكار(. 
خطة  بوضع  قامت  المركز  إدارة  أن  وتابع 
شاملة للمركز تتضمن الخطة األمنية واإلدارية 
لجميع  تشغيلية  خطط  ووضع  والمجتمعية، 
منتسبي  جميع  على  وتعميمها  اإلجراءات 
المنبثقة  المركز  استراتيجية  لتحقيق  المركز 
أبوظبي  العامة لشرطة  القيادة  استراتيجية  من 
لحكومة  االستراتيجية  باألهداف  والمرتبطة 
إطالق  وتم  اإلمارات،  دولة  وحكومة  أبوظبي 
نصنع  )بفكرتك  بعنوان  المركز  في  مبادرة 
الفارق( لحث المنتسبين على تقديم المقترحات 
التي تسهم في تحقيق االستراتيجيات واألهداف 
ورش  بعقد  المركز  إدارة  تقوم  كما  والخطط. 
للمنتسبين  ذهني  عصف  واجتماعات  عمل 
إبداعية جديدة.  للخروج بمخرجات ومقترحات 
المتمثلة  أبوظبي  شرطة  الستراتيجية  وتحقيقاً 
لحماية  والجاهزية  واألمان  األمن  تعزيز  في 
اإلمارة وإسعاد المجتمع،  قامت  إدارة المركز 
بعمل دراسة لقياس حجم الطلب على الخدمات 
البالغات  وتحليل  االستيعابية   الطاقة  حديد  و 
إلى  الدراسة  الساخنة، حيث خلصت  والمناطق 
منطقة  في  جديد  شرطة  مركز  إنشاء  ضرورة 
الفالح، وتم رفع مقترح بإنشاء هذا المركز وتم 
وضع هدف بتأهيل ضابط قيادي من الكفاءات 
شرطة  مركز  في  العاملة  والميدانية  الشرطية 
خليفة، وعليه تم استحداث مركز شرطة الفالح 
ليخدم منطقة الفالح القديمة والجديدة ومنطقة 
عبدالله  سعيد  المقدم  تعيين  وتم  الشامخة، 

العامري مديراً لمركز شرطة الفالح. 

المقدم محمد عتيق الحساني
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الريادة  ألولوية  تطبيقاً  أنه  إلى  وأشار 
مركز  إدارة  حرص  منطلق  ومن  المؤسسية 
لجميع  البدنية  اللياقة  رفع  على  خليفة  شرطة 
منتسبي المركز وحثهم على ممارسة الرياضة، 
تم إطالق مبادرة )تحدي اللياقة البدنية( والتي 
تهدف إلى توفير روح التنافس بين المنتسبين 
لرفع  أهداف شخصية  أنفسهم لوضع  وتحدي 
تكريم  يتم  وعليه  البدنية،  لياقتهم  مستوى 
المنتسبين الذين يحافظون على لياقتهم البدنية 

وتخفيض أوزانهم.
مواجهة كورونا 

في  خليفة  شرطة  مركز  إسهام  كيفية  وعن 
مواجهة وباء »كورونا«، أوضح المقدم الحساني 
انتشار وباء »كورونا«  أن عام 2020 كان عام 
تطبيق  في  لإلسهام  الجهود  لتكثيف  أدى  مما 
هذا  انتشار  من  للحد  الرشيدة  القيادة  قرارات 
المصابين  ونقل  المحاجر  تأمين  عبر  الوباء 

والمخالطين. 
الذكية  التحقيق  حقيبة  مبادرة  إطالق  وتم 
عبر  الهمم  وأصحاب  المواطنين  كبار  لخدمة 
وتقديم  منازلهم  إلى  التحقيق  ضابط  انتقال 
الخدمة التي يحتاجونها من دون حاجتهم لزيارة 
القيادة  قبل  من  المبادرة  إطالق  وتم  المركز 

العامة لشرطة أبوظبي بمسمى )نتعنا لكم(.
وقائية  إجراءات  اتخذ  المركز  أن  وأضاف: 
حيث  كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  عدة 

المدخل  عند  الحرارة  قياس  أجهزة  تركيب  تم 
الرئيس للمركز )االستقبال(، ووضع المعقمات 
الملصقات  بالمركز، ووضع  المرافق  في جميع 
وتعريفهم  المتعاملين  لتوعية  التوعوية 
عند  اتباعها  يجب  التي  الوقائية  باإلجراءات 
زيارة المركز، وتحديد مداخل ومخارج منفصلة 
للمركز، وحث الجمهور على استخدام الوسائل 
ويتم  الخدمات.  لتقديم  )اإللكترونية(  البديلة 
لضمان  دوري  بشكل  وتنظيفه  المركز  تعقيم 
تحديد  وتم  والمتعاملين،  المنتسبين  سالمة 
مناطق انتظار منفصلة للنساء والرجال مع تقليل 
والتباعد  الفواصل  وتحديد  االستيعابية  السعة 
المستلزمات  وتوفير  الجلوس،  مقاعد  بين 
الوقائية مثل )الكمامات والقفازات والمعقمات(، 
وعمل  الصحية،  الجهات  مع  بالتنسيق  والقيام 
فحص PCR لمنتسبي المركز بشكل أسبوعي. 

خالل  من  أسهموا  المجتمع  أفراد  أن  ورأى 
من  بالحد  واإلجراءات  بالتعليمات  التزامهم 
وتعقيم  الكمامات  لبس  عبر  الوباء  انتشار 
إنجاز  المركز  أياديهم، مما سهل على منتسبي 
باإلضافة  ويسر،  بسهولة  معامالتهم  جميع 
إلى قيام أفراد المجتمع باإلبالغ عن المخالفات 
المتعلقة بالوباء، مما يدل على وعيهم بخطورة 
ومساهمتهم  باإلجراءات  وتقيدهم  الفيروس 

اإليجابية في الحد من انتشار هذا الوباء.
ولفت إلى أن شرطة أبوظبي قامت بحمالت 

إعالمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة 
نصية  رسائل  إرسال  عبر  الجمهور  لتوعية 
ووسائل  اإلعالمية  الوسائل  ومختلف  قصيرة 
التواصل االجتماعي بلغات مختلفة حسب تنوع 
باإلجراءات  توعيتهم  المجتمع، وشملت  شرائح 
خليفة  شرطة  مركز  وقام  والقوانين.  الوقائية 
بحمالت وقائية وتفتيشية بمنطقة االختصاص 
ونشر الملصقات الوقائية والتثقيفية عن خطورة 
الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  وضرورة  الوباء 

والقوانين، وذلك حرصاً على السالمة العامة.

أهداف مستقبلية
أوضح  للمركز،  المستقبلية  األهداف  وعن 
المقدم  الحساني أن مركز شرطة خليفة يتطلع 
مستوى  على  ذكي  شرطة  مركز  أول  ليصبح 
إمارة أبوظبي من خالل تأهيل الطاقم البشري 
والمنتسبين  والخدمات  األجهزة  كفاءة  ورفع 
اإلبداعية،  واالبتكارات  المقترحات  وتطبيق 
الدولية  الجوائز  في  للمشاركة  المركز  ويهدف 
العامة  القيادة  باسم  عالمي  إنجاز  لتسجيل 
بأن  المركز  إدارة  من   إيماناً  أبوظبي،  لشرطة 
وتطبيقاً  أخالقي  واجب  بل  ترفاً  ليس  التميز 
لقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله« )أنا وشعبي نحب المركز 

األول(.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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ويف  �لب�صري،  بالعن�صر  و�لد�ئم  �لكبري  باالهتمام  �أبوظبي  الإمارة  �لتنفيذي  و�ملجل�س  �لر�صيدة  �لقيادة  بتوجهات  �لتز�مًا 

ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  تو��صل  �لب�صرية،  للمو�رد  �الأمثل  باال�صتخد�م  �ال�صرت�تيجية  �الأهد�ف  �أهم  �أحد  حتقيق  �صبيل 

�أبوظبي مبادر�تها ال�صتقطاب �ملنت�صبني �جلدد، وحتفيز �ملنت�صبني فيها من �صباط و�صف �صباط و�أفر�د ومدنيني.

حتقيق: جا�صم عبيد الزعابي

الرائد  أوضح   ، الجدد  المنتسبين  استقطاب  عن 
أحمد علي المنصوري رئيس قسم االستقطاب في 
إدارة االختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية في 
شرطة أبوظبي أنه تم إطالق منصة ذكية للتوظيف 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي نهاية عام 2020، 
بهدف تكوين حلقة وصل مع المتقدمين للتوظيف 
المؤسسية،  السمعة  وتعزيز  أبوظبي،  شرطة  في 
وإبراز أهمية العمل الشرطي من خالل عرض بعض 
أبوظبي  بشرطة  الخاصة  واإلحصائيات  األرقام 
للترويج عن امتيازات العمل فيها، وتسهيل عمليات 
ضمن  والمواهب  الكفاءات  وتوظيف  استقطاب 
الكفاءات  جودة  رفع  في  تسهم  حيادية  مقاييس 

الوطنية المستقطبة للعمل في شرطة أبوظبي.
تعتبر  للتوظيف  الذكية  المنصة  أن  وأضاف: 
ضمن األنظمة الداعمة للهدف االستراتيجي )تلبية 
احتياجات شرطة أبوظبي وتوفير العاملين المؤهلين 

أبوظبي  شرطة  أولوية  ضمن  مناسباً(  تأهيالً 
)االستخدام األمثل للموارد البشرية(، حيث تشكل 
التوظيف، والتي في نهاية  أول مرحلة من مراحل 
االحتياجات  لسد  الموظفين  بتعيين  تقوم  المطاف 
والشواغر في اإلدارات بشرطة أبوظبي. كما تسهم 
مؤشر  ومنها  عديدة،  مؤشرات  دعم  في  المنصة 
العنصر  توظيف  ومؤشر  الهمم،  أصحاب  توظيف 

النسائي، ومؤشر التوطين.

اختيار وتعيين
شرطة  في  والتعيين  االختيار  إدارة  دور  وعن 
إلى  المنصوري  الرائد  أشار  المجال،  بهذا  أبوظبي 
أن إدارة االختيار والتعيين تقوم من خالل المنصة 
الشاغرة  الوظائف  عن  باإلعالن  للتوظيف  الذكية 
إلى  للوصول  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في 
جمع  يتم  ثم  المجتمع.  من  ممكنة  شريحة  أكبر 

بيانات المتقدمين للوظائف، وتغذية قاعدة البيانات 
الباحثين  المنصة  بالتوظيف. وتمّكن هذه  الخاصة 
قاعدة  في  تخزن  ذاتية  إنشاء سيرة  من  عمل  عن 
البيانات ليستفاد منها في حال توافر شواغر جديدة 
مستقبالً. وتسهم المنصة في تقليل عدد المراجعين 
من خالل استحداث خاصية متابعة حالة الطلبات، 
والتي تتيح للمتقدمين االستفسار وتتبع حالة طلب 
التوظيف من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي 

إلى مقر اإلدارة.
فرصة  إتاحة  على  تعمل  المنصة  أن  وأضاف: 
يقوم  حيث  عنها،  المعلن  الوظائف  على  التقديم 
المناسبة  الوظيفة  على  بالتقديم  للوظيفة  المتقدم 
قسم  موظفي  على  يسهل  تخصصه،  مما  لمجال 
التأكد  والتعيين  االختيار  إدارة  في  االستقطاب 
المنصة  الطلبات. وتقوم  البيانات وفرز  من صحة 
كانوا  حال  في  للوظائف  المتقدمين  على  بالتعرف 

     مبادرات يف �شرطة اأبوظبي ال�شتقطاب وحتفيز املنت�شبني

ت
عا

اب
مت

بهدف اال�شتخدام االأمثل للموارد الب�شرية 
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بترتيب  وتقوم  المقيمين،  أو  الدولة  مواطني  من 
تم وضعها  التي  االختيار  أولويات  الطلبات حسب 
اختيار  بما يضمن  العالمية،  المعايير  ألفضل  وفقاً 
أفضل وأنسب المتقدمين للوظائف، وبما يؤدي إلى 

رفع جودة مخرجات إدارة االختيار والتعيين.

مميزات متعددة
وعن مميزات المنصة الذكية للتوظيف في شرطة 
أبوظبي، أجاب الرائد المنصوري أن المنصة الذكية 
للتوظيف تتميز بمساهمتها في أتمتة جميع إجراءات 
يمكن  بحيث  إلكترونية،  لتصبح  االستقطاب  عملية 
من خاللها استقبال طلبات المتعاملين ذاتياً. وتسهم 
المنصة في تسريع إجراءات العمل حيث تقوم بجمع 
وتحليل الطلبات بصورة ذكية من خالل الربط مع 
قاعدة البيانات الرئيسة. كما تسهم في تقليل نسبة 
الطلبات  في  الخطأ  نسبة  وتقليل  البشري،  التدخل 
استيعاب  على  بالقدرة  المنصة  وتتميز  المدخلة. 
إلى  باإلضافة  التوظيف،  طلبات  من  الكبير  العدد 
تسهيل عملية تدقيق وتصنيف وفرز الطلبات، مما 
يسبب زيادة في الكفاءة والفاعلية وارتفاع مستوى 
خاصية  بوجود  كذلك  المنصة  اإلنتاجية.وتتميز 
عن  للباحثين  تتيح  والتي  الذاتية،  السيرة  إلنشاء 
وظائف إمكانية التواجد في قاعدة بيانات التوظيف 

الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
بارتباطها  أيضاً  تتميز  المنصة  أن  وأضاف 
والتعيين،  االختيار  بإدارة  العمل  إجراءات  بجميع 
حالة  متابعة  للوظائف  المتقدمين  على  يسهل  مما 
الحاجة  دعت  ما  إذا  بياناتهم  وتحديث  طلباتهم 
واالستفسار عن حالة الطلب. ويسهم هذا األمر في 
عدد  وتقليل  للمتعاملين  المعلومة  وصول  تسهيل 
المراجعين وعدد المكالمات الواردة. وتتميز المنصة 
كذلك بالربط اإللكتروني مع الهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية، حيث تعمل المنصة بصورة ذكية على 
التدقيق والتأكد من صحة بيانات مدخل الطلب من 

خالل الرقم الموحد ورقم الهوية.

نظام تحفيزي
الرائد  تحدث  الشرطة،  منتسبي  تحفيز  وعن 
الوظيفي  الحفز  قسم  رئيس  الكعبي  سعيد  خالد 
بإدارة تقييم أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية 
الذي أطلقته  أبوظبي عن نظام »حافز«  في شرطة 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي عام 2019، فأوضح 

أن أهداف نظام »حافز« تتضمن التالي: 
- دعم القيادة العامة لشرطة أبو ظبي 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، ورفع روح المعنوية. 
> تحسين العمل ورفع اإلنتاجية.

> اعتراف القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجهود 
العاملين، وحرصها على مكافأة وتقدير المتميزين.

محاور   4 من  يتألف  »حافز«  نظام  أن  وشرح 
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  ونتيجة  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. 
معيار المشاركة: وتضمن معايير منها: المشاركة 
التميز  بجوائز  والمشاركة  اللجان،  عضوية  في 
والجوائز والفعاليات الرياضية على مختلف الفئات 
داخل القيادة العامة لشرطة أبوظبي وخارجها، كما 
يضمن معايير أخرى مثل المشاركة في الفعاليات 
داخل  األمنية  المهمات  في  والمشاركة  المجتمعية 

دولة اإلمارات وخارجها.
معيار المعرفة واالبتكار: ويشمل معايير فرعية 
على  والحصول  التدريبية،  الدورات  اجتياز  ومنها: 
المقترحات  وتطبيق  وتقديم  العلمية،  الشهادات 
االبتكارية والتطويرية، والحصول على براءة اختراع 
وأوراق  البحوث  ونشر  الفكرية،  الملكية  وشهادة 
وامتالك  وتسجيل  المؤسسة،  تخدم  التي  العمل 
المعايير  هذه  كل  أهمية  أن  وأضاف:  المواهب. 
أنفسهم،  لتطوير  العاملين  دفع  في  تكمن  الرئيسة 
واالرتقاء بمستوى أدائهم وسلوكهم، واإلسهام في 

وتشجيع  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  أولويات 
اإلبداع واالبتكار، وتحسين العمل، ورفع اإلنتاجية، 

والمشاركة في النشاطات والفعاليات المختلفة.

فوائد فورية 
وعن الفوائد المعنوية والمادية التي يحصل عليها 
المنتسب من نظام " حافز "، أجاب الرائد الكعبي 
بالكامل،  إلكتروني  نظام  هو   " حافز   " نظام  أن 
يمنح نقاطاً تحفيزية فورية للمنتسبين حين إكمال 
المنتسب أحد األعمال التي تمنح عليها نقاط في هذا 

النظام. ومثال على ذلك: حين ينتهي المنتسب 
من دورة تدريبية ويتم إدراج الدورة في الملف 
بقراءة  "حافز"  نظام  يقوم  للموظف،  الرئيس 
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. 
وأضاف أن المنتسب يحصل من نظام »حافز« 
على نقاط تحفيزية تراكمية بشكل سنوي، وتحسب 
من بداية السنة حتى نهايتها. ويوجد سلم لتجميع 
تحفيزية خالل  نقطة  ألف   120 أقصى  بحد  النقاط 
فأعلى..  نقطة  ألف   30 من  الحوافز  وتبدأ  العام. 
النقاط  عدد  بحسب  الحوافز  أنواع  وتختلف 
الحوافز  أنواع  بعض  ومن  المكتسبة.  التحفيزية 
التميز  ميدالية  هناك:  »حافز«،  نظام  في  المتوافرة 
وتقدير،  ثناء  وشهادة  التميز،  وشهادة  الوظيفي، 
وباقة سياحية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 
إلكترونية  وأجهزة  فندقية(،  إقامة   + سفر  )تذاكر 
)أجهزة الحاسوب، والهواتف الذكية، األجهزة الذكية 
المحمولة(، وباقات سياحية مع إقامة الفنادق داخل 
دولة اإلمارات، وقسائم وكوبونات وخصومات على 

تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات.

�ملن�صوري: �ختيار 

�أف�صل �ملتقدمني 

للوظائف

�لكعبي: منح نقاط 

حتفيزية فورية 

للمنت�صبني
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اخلييلي يزور معر�ض»اإك�شبو«

الخييلي  حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  زار 
إكسبو، وتوقف في  الداخلية معرض  وكيل وزارة 
ما  على  وتعرف  المشاركة  الدول  أجنحة  من  عدد 
تحتويه من جوانب ثقافية وتراثية، وشاهد مجموعة 

من الفعاليات والعروض المقامة.
اإلمارات  دول  جناح  سعادته  زيارة  وشملت 
حيث  واإلنجاز«،  الحلم  »موطن  المتحدة  العربية 
شاهد المعروضات التي تمثل مسيرة اإلمارات منذ 
تأسيسها وحتى الوقت الحاضر ومالمح مستقبلها 
المشرق. كما زار سعادته جناح الواليات المتحدة 
األمريكية في منطقة الفرص، والذي يعرض جانباً 
من سعي أمريكا لتمكين اإلبداع واالبتكار والفرص، 
في  العالم  في  محورية  كدولة  إسهاماتها  وتأكيد 

إرساء مقومات السالم.
وشاهد  سنغافورة،  جناح  سعادته  زار  وكذلك 
ودورها  العريقة  السنغافورية  الثقافة  من  جانباً 
التكنولوجيا  مجال  في  الرائدة  الدول  أهم  كإحدى 
بمعروضاته  كينيا  وجناح  المتطورة،  والصناعات 
وأمانة  العريق،  األفريقي  التراث  من  المستوحاة 
العربية  الخليج  لدول  الخليجي  التعاون  مجلس 
العمل  تعزز  ومشاريع  مبادرات  من  تعرضه  بما 
الذي  المغربية  المملكة  المشترك، وجناح  الخليجي 
المغرب  موروث  المعروضات  خالل  من  يعكس 

وتراثه الطبيعي والثقافي.
الركن  اللواء  سعادة  استقبل  ثانية،  جهة  من 
خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية والعقيد 
عام  مدير  نائب  الغفلي  ضاعن  بن  علي  الدكتور 
المشرف  الداخلية  وزارة  لشؤون  العامة  اإلدارة 

حسين  معالي  إكسبو،  في  فزعة  جناح  على  العام 
بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي 
لشؤون  دولة  وزيرة  الهاشمي  إبراهيم  بنت  ريم 
التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو، ومعالي 
زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو 
الذي  »فزعة«  جناح  زاروا  والذين  الدولة،  رئيس 
إلى  اإلماراتية،  الشرطة  ومبادرات  مسيرة  يعرض 

جانب عدد من المبادرات المجتمعية والتقنية.
وتجول معالي الضيوف في أروقة جناح »فزعة«، 
الجناح  على  العام  المشرف  من  استمعوا  حيث 
ومشرفي األقسام المختلفة لشرح حول المبادرات 
التقنية المعروضة، ومن بينها: بصمتا  والمشاريع 
العين والوجه من وزارة الداخلية، ومركز الشرطة 
الذكي من شرطة دبي، وتقنيات اإلنقاذ واإلسعاف 
من شرطة أبوظبي ومبادرات "فزعة" المجتمعية، 
للمكافآت  الوطني  والبرنامج  الملهم  زايد  ومنصة 

السلوكية وغيرها.. 
»فزعة«  بجناح  والمرافق  المعروضات  أن  يذكر 
تمتد على مساحة 1700 متر مربع، وتعرض منصات 
والخدمات  الجهود  خاللها  من  تستعرض  متنوعة 
التي تتبناها وزارة الداخلية في سعيها لتحقيق رؤية 
الدولة  مكانة  وتعزيز  الحكيمة  وقيادتها  اإلمارات 
التنافسية  مؤشرات  سلم  على  الريادي  وموقعها 
منصات  على  »فزعة«  جناح  ويحتوي  الدولية. 
دائمة على مدار أشهر المعرض، تظهر حجم التطور 
في  المستخدمة   والتقنيات  المقدمة  الخدمات  في 
القطاعات الشرطية على مستوى الدولة، إلى جانب 
عرض ألهم المبادرات والمشاريع المجتمعية، مثل: 

السلوكية  المكافآت  الرقمية وبرنامج  منصة فزعة 
ومبادرة »زايد الملهم« و»برنامج خليفة للتمكين - 

أقدر«، ومنصات عدد من الشركاء.
وسيستضيف جناح »فزعة« عدداً من الفعاليات 
على مدار الستة أشهر  إلكسبو ، حيث ستستعرض 
عدد من الجهات الشرطية والشركاء االستراتيجيين 
المقبلة،  والتحديات  الشرطية  المستقبل  مالمح 
الداخلية  واألنشطة  الفعاليات  من  ومجموعة 
واألهداف  الرؤية  تعكس  التي  والخارجية 
الملتقيات  عقد  خالل  من  وذلك  االستراتيجية، 
أبرز  استعراض  فيها  يتم  التي  العمل  وورش 
وأهم  الشرطية  القيادات  حققتها  التي  اإلنجازات 
واالبتكارات والممارسات الشرطية  المجتمعية التي 
تالمس متطلبات المجتمع. كما سيستعرض الجناح 
الشرطية  المستويات  على  التخصصية  الدوريات 
كافة، وعدداً من التقنيات المستحدثة والمطورة من 
قبل وزارة الداخلية من أجهزة فنية وآليات ومعدات 
األمن  عمليات  في  تستخدم  ومتطورة،  حديثة 
الداخلي واإلسعاف والدفاع المدني واإلنقاذ، وتعمل 
جهودها  الشرطية ضمن  القوات  عمل  تدعيم  على 
المجتمع  أمن  على  والحفاظ  الجريمة  مكافحة  في 
واستقراره ، إلى جانب عروض للرؤية المستقبلية 
للتحديات األمنية التي تواجهها دول العالم كافة في 
مجال األمن والسالمة والوقاية والحلول المرورية 
ووسائل  الكوادر  قدرات  تعزيز  وسبل  الذكية 
التدريب من أجهزة المحاكاة واألدوات الذكية التي 
عبر  تبنيها  تم  وتقنيات  االصطناعي  الذكاء  تتبنى 

استشراف المستقبل.

 الحمادي والهاشمي والخييلي في جناح »فزعة«

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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مبارك  محمد  خليفة  اللواء  سعادة  زار 
في  والخدمات  المالية  قطاع  مدير  الخييلي 
في  اآلليات  تأجير  إدارة  أبوظبي  شرطة 
الميدان  »في  مبادرة  الظفرة، ضمن  منطقة 
واستمع  بالجمهور،  والتقى  الحكومية«. 
إلى مالحظاتهم وآلية إسعادهم والتحديات 
المتعلقة  الخدمات  من  يواجهونها  التي 
احتياجاتهم وتوقعاتهم  إلى  باإلضافة  بهم، 
وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم 
لهم  المقدمة  الخدمات  حول  التطويرية 
وأهميتها في سرعة إنجاز المعامالت. وقد 
إدارة  باهتمام  المراجعين  من  عدد  أثنى 
تأجير اآلليات باالرتقاء بالخدمات بصورة 

دقيقة وفق أفضل المعايير المتطورة.
وأكد سعادة اللواء الخييلي الحرص على 
لالرتقاء  الرشيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ 

بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم.
من جهة ثانية، بحثت هيئة أبوظبي للدفاع 
الطوارئ واألزمات  إدارة  المدني مع مركز 
تعزيز  سبل  أبوظبي  إمارة  في  والكوارث 
الحوكمة  مجال  في  المشترك  التعاون 

المؤسسية.
فقد التقى العميد محمد إبراهيم العامري 
المدني  للدفاع  أبوظبي  هيئة  عام  مدير 
النعيمي  حميد  ناصر  الدكتور  مكتبه  في 
واألزمات  الطوارئ  إدارة  مركز  عام  مدير 
وتم  باإلنابة.  أبوظبي  إمارة  في  والكوارث 
تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك بين الجهتين.
عن  فكرة  النعيمي  الدكتور  وقدم 
رائداً  أنموذجاً  يكون  أن  في  المركز  رؤية 
أبوظبي،  إمارة  في  األزمات  إدارة  في 
ورسالته في العمل على تطوير السياسات 
الالزمة،  والمعايير  واالستراتيجيات 
التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة  واستخدام 
االبتكار واستشراف المستقبل للحفاظ على 

األفراد والممتلكات.
على  الحرص  العامري  العميد  وأكد 
تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز 
التي  واالحترازية  الوقائية  التدابير  سلسلة 
على  وذلك حرصاً  أبوظبي،  تتبعها حكومة 
الوقائية  السالمة  وضمان  الجميع  سالمة 
بأهمية  إيماناً  والمنشآت  المباني  في 
األرواح  وسالمة  المكتسبات  على  الحفاظ 

والممتلكات.
توجهها  في  تركز  الهيئة  أن  وأضاف 
والوعي  السالمة  تعزيز  على  االستراتيجي 
المتعاملين  ورضا  المجتمع،  لدى  الوقائي 

الثقافة  وتعزيز  المدني،  الدفاع  خدمات  عن 
المجتمع،  في  السالمة  وسلوكيات  الوقائية 
وتفعيل منظومة التطوع   في المجتمع، وضمان 
الداخليين  شركائها  مع  الهيئة  خدمات  تكامل 

والخارجيين.
إلى ذلك، دشنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني 
الرسمية ضمن جناح حكومة  أولى مشاركاتها 
أبوظبي في معرض جيتكس 2021، والذي أقيم 
للمعارض، حيث عرض  الدولي  دبي  مركز  في 
أبرز جهود الهيئة في رحلة التحول الرقمي، بما 
يحقق األهداف واألولويات االستراتيجية لتعزيز 
السالمة والحماية لألرواح والممتلكات في إمارة 

أبوظبي.
نظام  المعرض  في  الهيئة  جناح  واستعرض 
تم تصميمه كمنصة  والذي  اإللكترونية،  الدرع 
رقمية خاصة لتوثيق إجراءات الوقاية والسالمة 
الخطرة  المواد  ومركبات  والمباني  للمنشآت 

من خالل ربط األنظمة الحكومية وتكاملها 
)القيادة  الحكومية  الجهات  مع  إلكترونياً 
البلديات  دائرة  أبوظبي،  لشرطة  العامة 
دائرة  االقتصادية،  التنمية  دائرة  والنقل، 
المالية(، ووفق اإلطار العام للتحول الرقمي 
مع  توافقاً  وذلك  الرقمية،  أبوظبي  بهيئة 
توجهات حكومة المستقبل إلمارة أبوظبي، 
إنجاز  المتعامل وتسريع  لرحلة  واختصاراً 
المعامالت في أسرع وقت من دون الحاجة 

لمراجعة مراكز الخدمة.
كما تم استعراض وحدة الدرون لمكافحة 
الحرائق، والتي تم تطويرها بما يتواكب مع 
وتقليل  والتكنولوجية  العمرانية  التطورات 
األخطار المحتملة على األرواح والممتلكات 
يستخدم  االرتفاع، حيث  عالية  المباني  في 
الدرون إلطفاء الحرائق في المباني واألبراج 
الدفاع  آلليات  يمكن  ال  والتي  الشاهقة، 
ارتفاع  مدى  حيث  إليها  الوصول  المدني 
على  تجربتها  وتم  متر،   800 هو  التحليق 
ارتفاع 15 طابقاً، وتعمل بكفاءة حيث يتوفر 
عدد 6 مقذوفات مباشرة للحريق يعمل على 
اختراق الواجهات الزجاجية ويطفئ حريقاً 
مربعة.  أمتار   10 على  تزيد  ال  في مساحة 
أو  )ماء  بالهوز  اإلطفاء  نظام  يتوفر  كما 
فوم( بارتفاع ال يزيد على 35 متراً، ويمكن 

تجهيزها خالل 40 ثانية فقط.
وأوضح المقدم عيسى عبدالله المرزوقي 
أبوظبي  هيئة  في  الرقمي  التحول  قائد 
في  المشاركة  هذه  أن  المدني  للدفاع 
توجه  لتعزيز  أتت   2021 جيتكس  معرض 
والتطبيقات  التقنيات  أفضل  لمواكبة  الهيئة 
الرقمية التي تسهم في تنفيذ جميع العمليات 

التشغيلية للهيئة.

 العميد محمد إبراهيم العامري 

                                         اللواء اخلييلي يستمع إلى مالحظات واقتراحات املراجعني

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة
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�شاحي خلفان رئي�شاً جلمعية رعاية االأحداث 

 املري: نعمل للحفاظ على اأمن و�شالمة املجتمع

األحداث  ورعاية  توعية  جمعية  انتخبت 
الجديدة  للدورة  إدارتها  مجلس  وأعضاء  رئيس 
الثامن  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 
الشرطة  ضباط  نادي  في  عقد  الذي  والعشرين 
بالقرهود في دبي، وحصد معالي الفريق ضاحي 
خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في 
ورعاية  توعية  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  دبي 
ممثلين  بحضور  وذلك  األصوات،  أكثر  األحداث 
المهتمين  من  وعدد  المجتمع،  تنمية  وزارة  عن 

بشؤون األحداث ورعايتهم.
وتوفيقه  الله  من  بفضل  أنه  معاليه  وأوضح 
سيدي  برئاسة  الرشيدة  حكومتنا  بجهود  وثم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس  رئيس  نائب 
دبي »رعاه الله«، استطاعت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة أن تتخطى أزمة كورونا بجدارة واقتدار 
وتوفير  عالية،  بحرفية  متغيراتها  مع  والتعامل 
لجميع  والوقائية  والعالجيِة  الصحية  الخدمات 
دون  من  الحبيبة  دولتنا  أرض  على  المقيمين 
تمييز، لضمان عودة الحياة إلى سابق عهدها ، مما 
استدعانا إلى أن نعقد اجتماعنا هذا حضورياً للمرة 
األُولى منذ بداية الجائحة ، والذي تخلله انتخاب 
الثامنة والتي تستمر  مجلس إدارة جديد للدورة 
إنجازه،  تم  ما  مراجعة  وكذلك   ،2024 عام  إلى 
والتعرف على أنشطتنا المجتمعية وقدراتنا المالية 
األصول  وبيان  والنفقات  اإليرادات  ومراجعة 

واألرصدة وااللتزامات بكل وضوح وشفافية. 

وأضاف معاليه: إن اجتماَعنا الحالي يأتي في 
تقليدية  غير  تحديات  عادية ووسط  غير  ظروف 
بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من التحديات 
الجهات  من  العديد  واجهت  التي  والصعوبات 
إال  العام،  النفع  ذات  والجمعيات  والمؤسسات 
عطائها  في  تستمر  أن  استطاعت  جمعيتنا  أن 
ُبعد،  عن  العمل  خالل  من  وأنشطتها  وبرامجها 
وتنفيذ برامج التوعية من خالل وسائل التواصل 
النقاشية  والحلقات  الندوات  وعقِد  االجتماعي، 
بعد  عن  واالجتماعات  الرمضانية  والمجالس 

باستخداِم تقنيات االتصال المرئي. 
الجمعية  إدارة  معاليه ألعضاء مجلس  وتوجه 
الدورة  بذلتموها خالل  التي  الجهود  إن  بالقول: 
المنصرمة، إنما تعكس حيوية جمعيتنا وحركيتها 

لألخطار  التصدي  في  الواعي  ودورها  العالية 
وحماية الصغار، وقد تجسد ذلك في األداء الرائع 
حققت  التي  التوعية  لحمالت  الوافر  والمردود 
وأداء  به  يحتذى  أنموذجاً  جعلها  هائالً  نجاحاً 
الذين  أن أشكر  أود  المقام،  به. وفي هذا  يقتدى 
باشروا ونفذوا العديد من األنشطة خالل الفترة 
حمالت  إدارة  على  القائمين  وبخاصة  األخيرة، 
)الوعي  مجلة  إصدار  يتولون  والذين  التوعية، 
الدراسات، وأصدروا  االجتماعي(، والذين أجروا 
النقاشية،  والحلقات  الندوات  ونظموا  الكتيبات، 
كما  المسابقات،  برامج  ونفذوا  خططوا  والذين 
الجمعية،  حساب  يديرون  للذين  بالشكر  أتوجه 
شبكة  على  االجتماعي  االتصال  وسائل  عبر 

»اإلنترنت«. 

تفاصيل  عن  الكشف  دبي  استطاعت شرطة 
المتهم  ومداهمة  بالمخدرات،  اتجار  عملية 
والقبض عليه بعدما قام بإغالق الحاوية المخبأ 
تقدر  والتي  الكوكايين  كيلوجرام من   500 فيها 
بقصد  درهم  مليون   500 من  بـأكثر  قيمتها 
االتجار والترويج بعد استالمها، وذلك في عملية 
نوعية أطلق عليها اسم »العقرب«، والتي تعتبر 

أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة. 
جديداً  إنجازاً  بذلك  دبي  شرطة  وحققت 
مكافحة  في  إنجازاتها  سلسلة  إلى  يضاف 

الجريمة المنظمة 
وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري قائد 
لشرطة  العامة  القيادة  دبي حرص  عام شرطة 
دبي بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على 
أشكال  مختلف  مكافحة  في  حثيثة  جهود  بذل 

على  القبض  وإلقاء  المنظمة،  الدولية  الجريمة 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  مرتكبيها، 

بحقهم.
ونوَّه معاليه بدور فرق العمل والحرص على 
التنسيق والمتابعة والتعاون الدولي الذي يستند 
إلى عمق العالقات التاريخية بين دولة اإلمارات 
واألمان  األمن  لتحقيق  سعياً  األخرى،  والدول 

محلياً واقليمياً وعالمياً.
ترسخ  »العقرب«  عملية  أن  معاليه  ورأى 
حرص شرطة دبي على ترجمة نهج الدولة في 
التعاون البناء مع األجهزة الشرطية في العالم، 
تحت مظلة وزارة الداخلية، والتصدي للجريمة 
في  الدولة  مع  بقوة  والمساهمة  مكان،  كل  في 
باألمن من  الجميع  فيه  ينعم  العالم مكاناً  جعل 
أن شرطة دبي  الجرائم العابرة للحدود، مؤكداً 
اإلمارات  دولة  مكتسبات  على  للحفاظ  تعمل 

وأمن وسالمة المجتمع.
     الفريق عبد الله المري 
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فعاليات �شرطية يف ال�شارقة و» ال�شمالية«
 

لتوجيهات صاحب السمو الشيخ  تنفيذاً   >
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد 
ومبتابعة  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
مباشرة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل 
سعادة  افتتح  الوطني،  األمن  مستشار  نهيان 
اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة 
الشارقة رئيس الفريق احمللي إلدارة الطوارئ 
مختبر  الشارقة،  في  والــكــوارث  واألزمـــات 
الشيخ محمد  املركزي في مستشفى  الشارقة 
بن زايد التخصصي امليداني مبنطقة الزاهية في 
الشارقة، الذي يعد واحداً من أحدث املختبرات 
)بي  كورونا  وفحوصات  الدم  عينات  لتحليل 

سي آر(. 
< أشاد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد 
الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بإجنازات 
عجمان  شرطة  في  البشرية  املـــوارد  إدارة 
محاور  خمسة  في  رضا  نسبة  أعلى  بتحقيق 
رئيسة ضمن استطالع جودة احلياة في بيئة 

العمل على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.
التفتيشية  سعادته  جولة  خالل  ذلك  جاء 

االفتراضية إلدارة املوارد البشرية.
< أصدر سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد 
أول بطاقة  القيوين،  أم  قائد عام شرطة  املعال 
وظيفية ملوظف آلي معني بالتحقيق في اجلرائم 
الواقعة على األطفال، يحمل اسم »روبوتوك«، 
أطلقته شرطة أم القيوين بالشراكة مع دائرة أم 

القيوين الذكية.
رسمياً،  عمله  »روبوتوك«  احملقق  وباشر 
بعد فترة جتربة استمرت ثالث سنوات، حقق 
التحقيق في اجلرائم  نتائج مبهرة في  خاللها 

الواقعة على األطفال.
وأوضح سعادة اللواء املعال أن هذه اخلطوة 
أتت ضمن تطلعات شرطة أم القيوين للمستقبل، 

ومساهمتها في حتقيق رؤية القيادة، وتأكيدها لدور 
الذكاء االصطناعي في املرحلة املقبل.

مع  التحدث  ميكنه  »روبــوتــوك«  أن  وأضــاف 
األطفال املجني عليهم بلغتني )العربية واإلجنليزية(، 
باإلضافة إلى قدرته على استخدام اللهجة احمللية، 
النفسية،  حالتهم  كشف  على  قدرته  من  مستفيداً 
مرة،   360 وجهه  تعابير  تغيير  على  قدرته  بفضل 
مبا يسهم في بث الطمأنينة في نفوس األطفال أثناء 

التحقيق.
إلكترونياً  ضابطاً  يعتبر  »روبوتوك«  أن  وتابع 
الذين  األطــفــال  جرائم  في  للتحقيق  مخصصاً 
تراوح أعمارهم ما بني 5و10 سنوات، وأن لديه 8 
ميزات، أهمها القدرة على معرفة األشخاص الذين 
تقنية  خالل  من  معهم  تعامل  أو  حقق  أن  سبق 
متييز الوجه، وقراءة تعابير الوجه، ونطق األسئلة 
شاشات  خالل  من  الطفل  إلى  لتوجيهها  املكتوبة 
التحكم، وعرض صور املشتبه فيهم من خالل جهاز 
الطفل، )ذكراً  باد«، وقدرته على متييز جنس  »آي 
من  فرحاً  أو  متوتراً  كان  إذا  ما  ومعرفة  وأنثى(، 

خالل قراءة تعابير وجهه.
وذكر أن شرطة أم القيوين طّورت »روبوتوك« 
اآللي  اإلنسان  أن  العاملية  الدراسات  أثبتت  بعدما 
استطاع كسب ود األطفال واحلصول على معلومات 
وبهدف  بشري،  ضابط  من  أفضل  بشكل  منهم 
تعزيز أمن األطفال وضمان سرعة كشف احلقائق 

في اجلرائم التي ترتكب ضدهم.
لوحة  على  يحتوي  »روبوتوك«  أن  إلى  وأشار 
املتعلقة  واألسئلة  البيانات  إدخال  من  حتكم متكنه 
باجلرمية التي يتم التحقيق فيها مع الطفل من قبله، 
ومنها: أسئلة اإلساءة اجلسدية واللفظية، واألسئلة 
املتعلقة باجلرائم اجلنسية، إذ يتم اختيار نوع احلالة 
من الضابط احملقق ليبدأ »روبوتوك« طرح األسئلة 
وتتميز  اجلرمية،  نوع  الطفل حسب  مع  والتحقيق 

التي  الطفل  وجه  تعابير  باستقبال  اللوحة 
الضابط  على  وعرضها  »روبوتوك«،  يرسلها 
اخلطورة  ــة  درج حساب  وميكنها  احملــقــق، 
الواقعة على الطفل من خالل إجاباته، وتسجيل 
»روبوتوك«  يتخذها  التي  اإلجراءات  وأرشفة 

والضابط احملقق وطباعة التقارير لكل حالة.
بن  الله  عبد  علي  اللواء  سعادة  دشن   >

علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس اخليمة 
بقائد  اخلاصة  املقصورة  تطوير  مشروع 
دورية الشرطة باستخدام تقنية الطباعة ثالثية 
األبعاد. وأوضح سعادته أنه مت االستفادة من 
املقصورة  تطوير  مشروع  لدعم  التقنية  هذه 
اخلاصة بقائد دورية الشرطة، حتى يتمكن قائد 
الدورية من االستخدام املريح واآلمن في إدارة 
املعلومات والبيانات أثناء قيادة الدورية، األمر 
الذي يعزز من االنتاجية واإلجناز نظراً لتعزيز 
زمن سرعة االستجابة من خالل توفير جميع 
له،  مواجهة  أمامية  واحدة  منصة  على  أدواته 
ويستطيع استخدامها والتحكم بها وأداء عمله 

على أفضل وجه من الدقة والسرعة.
معرض  في  الفجيرة  شرطة  شاركت   >
»جيتكس جلوبال التكنولوجي 2021« الذي أقيم 
في مركز دبي التجاري العاملي، وذلك بالتواجد 

ضمن منصة حكومة الفجيرة اإللكترونية.
غامن  بن  أحمد  محمد  اللواء  وأشار سعادة 
القيادة  أن  الفجيرة  شرطة  عام  قائد  الكعبي 
خالل  من  حرصت  الفجيرة  لشرطة  العامة 
زوار  استقطاب  على  املعرض  في  املشاركة 
والتطبيقات  األنظمة  على  للتعرف  املعرض 
أنظمة   4 استعراض  مت  حيث  بها،  املشارك 
إلكترونية، وهي: »نظام زام«، و»تطبيق شرطة 
املالي  ــداع  اإلي و»مشروع  الذكي«،  الفجيرة 

للنزالء«، و»نظام احلجز الذكي«.

       اللواء محمد أحمد الكعبياللواء الشامسي يفتتح املختبر

حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

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

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

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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معر�ض اإك�شبو 2020 وامل�شوؤولية املجتمعية

العميد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

الدولة  هي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
تستضيف  التي  األوسط  الشرق  منطقة  في  األولى 
منذ  أعوام  خمسة  كل  انعقاده  يتم  تاريخيًا  معرًضا 
أقيمت  حيث  هذا،  يومنا  وحتى  عشر  التاسع  القرن 
عام  في  لندن  في   الدولي  للمعرض  األولى  الدورة 
لهذا  الذي بني خصيصاً  1851 في كريستال باالس 
الغرض، وعرض فيه برج إيفل - كموقع جذب مؤقت 
يمثل  المعرض  ثم  ومن   ،1889 عام  باريس  في   -
الحافل  اإلنجازات  سجل  إلى  يضاف  تاريخيًا  حدًثا 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، التي تسعى قيادتها 
منذ  بدأت  التي  النهضة  استمرارية  إلى  الرشيدة 
التأسيس لتكون الدولة في مقدمة العالم في العديد 

من المجاالت.
والمعرض الذي يستمر لمدة 6 أشهر يجذب خاللها 
ماليين الزوار بهدف التعرف على األجنحة والفعاليات 
التي يتم تنظيمها من قبل ماليين المشاركين الذين 
والمنظمات  والحكومات  الشركات  بينهم  يتواجد 
الدولية، ولهذا يعتبر معرض إكسبو الدولي هو ثالث 
أهم حدث بعد كل من بطولة كأس العالم لكرة القدم 
ودورة األلعاب األولمبية نظراً لمردوده االقتصادي. 

عام الخمسين
وأمام نجاح خطة الدولة في اإلعداد الستضافة هذا 

الحدث الفريد، الذي يستقطب أكثر من 25 مليون زائر 
من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى أن الدورة الحالية 
تتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، أصبح هناك أهمية أن يعكس مجتمع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة قيم االنتماء ومبادئ 
بكل  المعرض  وأن  خاصة  اآلخر،  وقبول  التسامح 
ما فيه من مشاركات وزائرين يمثل العالم بمختلف 
وال  أصبحت  معه  والذي  والدينية،  الفكرية  ثقافاته 

تزال دولة اإلمارات العربية المتحدة.
كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم »134 فريقاً من 95 جنسية يعملون كفريق 
دولة  في  رائد  عالمي  حدث  إلطالق  واحد  عالمي 

جمعت العالم في وقت ومكان واحد«.

الدورة األكبر
لقد بذلت دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة جهوًدا 
غير مسبوقة طوال األعوام الماضية خاصة وأن دورة 
المعرض الحالية هي األكبر في تاريخ دورات المعرض 
التاريخية حيث يقام على مساحة تمتد إلى 438 ألف 
السابقة  الدورة  من  أكبر  المساحة  وتلك  مربع  متر 
للمعرض في مدينة ميالنو اإليطالية بنسبة 10%، فتم 
تسخير اإلمكانات سواء االقتصادية أو الفنية ليكون 
الرشيدة  ولقيادتها  اإلماراتية  للدولة  مشرًفا  الحدث 

التطلع  الشرق األوسط ككل، وإظهار مدى  ولمنطقة 
اإلمارات  تمتلكه دولة  الذي  المستقبل واالبتكار  إلى 

العربية المتحدة للعالم.

30 ألف متطوع
ولقد عبر مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة 
برنامج  في  المشاركة  خالل  من  البيت  وحدة  عن 
برنامج  أكبر  يعد  والذي  للمتطوعين   2020 إكسبو 
للمتطوعين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث 
الجنسيات  مختلف  يمثلون  متطوع  ألف   30 يشارك 
الذي  الثقافي  التنوع  يعكس  بما  الدولة  في  المقيمة 
منهم  كل  يقوم  حيث  اإلمارات،  مجتمع  به  يتميز 
المهام  ومختلف  التشغيل  عمليات  في  بالمساعدة 
إلقامة إكسبو دولي استثنائي من أجل ماليين الزوار 

والمشاركين.
كل  الرشيــدة  وقيــادتها  الدولــة  سخــرت  لقد 
للمعـــرض  الراهنــة  الدورة  لتكــون  الجهــــود 
الذي  الواقع  وهو  المقاييس،  بكل  استثنائية  الدولي 
مؤسسات  لكافة  مجتمعية  مسؤولية  هناك  يجعل 
الدولة والفئات المجتمعية في دعم هذه الجهود من 
خالل االلتزام باإلجراءات التنظيمية للمعرض إضافة 
إلى التعبير عن القيم المجتمعية الراسخة في وجدان 

مجتمع اإلمارات.
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

أحب أن أسمي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والسعادة«.  والتسامح  »التغييرات  بالد  بأنها 
التسمية لها سبب وجيه، بل إن جملة من  وهذه 

الشواهد تدعمها.
منذ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد 
تأسيسه قبل خمسين عاماً في عام 1971، قام على 
الحوار والتفاهمات، فقد نجح المغفور له الشيخ 
في  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
تأسيس هذا االتحاد من دون أي عنف أو لجوء 

إلى أي معارك أو حروب وقتال. 
وكانت اإلمارات منذ فجرها السباقة في تعزيز 
بدوية  مجتمعات  في  وحقوقها  المرأة  مكانة 
الفقر  من  واضحة  حاالت  بها  تحيط  منعزلة، 
أو  قاد  أو  أسس  الذي  هو  النهج  وهذا  واألمية. 
أثر في كثير من البلدان في المنطقة لتسير على 
االنفتاح  موضوعات  وتعتبر  اإلماراتية،  الخطى 
والتفرقة،  العنصرية  ونبذ  والتسامح  اآلخر  على 
وهي  بل  اإلماراتي،  المجتمع  مكونات  من  جزءاً 

تشكل مواد في قوانين عدة تم إصدارها. 
ويحسب لإلمارات أنها كانت تسلك هذا النهج 
في أوقات كانت تغرق فيه كثير من دول المنطقة 
والعالم في العصبيات والتناحر والعنف والضيق 

من اآلخر.
200 جنسية  نحو  اإلمارات  في  يعيش  واليوم 
العالم، جميعهم سواسية تحت  من مختلف دول 
مظلة القوانين الواضحة العامة، وجميعهم ينعمون 

بالمساواة وحق تكافؤ الفرص.

ر�شالة اأمل من االإمارات 

التغييرات«  بأنها »بالد  اإلمارات  وقد وصفت 
يومية  ثراها  على  تحدث  التي  التغييرات  ألن 
ومن  كبرى.  عمل  ورشة  في  وكأننا  ومستمرة، 
تسميته  تتم  عام  كل  أن  التغييرات،  هذه  مالمح 

بمناسبة ما، وكان لدينا:
عام االبتكار2015، والذي هدف إلى تعزيز قيمة 
االبتكار وأهميته، وزيادة الوعي ومعارف الناس 
التوجه  هذا  ونعزز  مبتكرين،  نكون  وكيف  به، 

بالعلم والمعرفة.
دور  تعزيز  خالله  وتم   ،2016 القراءة  عام 
الناس وطريقة  تفكير  من  القراءة، وجعلها جزءاً 

حياة.
وزيادة  للتنويه  وخصص  الخير2017،  عام 
المعرفة باألعمال الخيرية، وتلقي التبرعات لتنفيذ 
الفقيرة  المجتمعات  تستهدف  تنموية  مشاريع 
لدى  اإلنساني  الحس  وتنمية  العالم،  أرجاء  في 

المجتمع.
ذكرى مؤسس  لتعزيز  وكان   ،2018 زايد  عام 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  الحديثة،  اإلمارات 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« الذي أقام هذا 
االتحاد على أسس من المحبة والتعاون والتفاهم.
تسوده  عالم  في  وكان  التسامح2019،  عام 
القاتلة،  العسكرية  والمعارك  والحروب  القسوة 
العنصرية  سموم  أرجائه  في  تنتشر  عالم  وفي 
فجاء  اآلخر،  من  والضيق  والطائفية  واإلرهاب 
نحو  توجهاتهم  ويعزز  الناس  ليغذي  العام  هذا 

التسامح والمحبة وتقبل اآلخر.

وخصص   ،2020 للخمسين  االستعداد  عام 
بمناسبة  لالحتفال  الخطط  ورسم  لالستعداد 
مرور نصف قرن على تأسيس اإلمارات، ووضع 

الخطط والمبادرات.
تكمل  العام  هذا  وفي   ،2021 الخمسين  عام 
ويتم  عمرها،  من  عاماً  خمسين  اإلمارات  دولة 
والخطط  اإلنجازات  استعراض  العام  هذا  خالل 
واالستراتيجيات، واالحتفاء بالنجاحات، وتعزيزها 

والبناء عليها.
وهكذا أعتبر أن التغيير جزء من منظومة الحياة 
في اإلمارات، حيث نشهد بشكل متكرر إنجازات 
التي  الحياتية  المجاالت  مختلف  في  وتطويرات 
والرعاية  والصحة  التعليم  مثل  الناس  تمس 

االجتماعية.
 وقد كانت النتيجة على أرض الواقع، حيث نالت 
اإلمارات المركز األول في السعادة على مستوى 
الوطن العربي للعام السادس على التوالي، بحسب 
مارس   20 في  الصادر  العالمي  السعادة  تقرير 

2020، بالتزامن مع اليوم الدولي للسعادة.
مستوى  على  التقدم  اإلمارات  واصلت  كما   
يصدر سنوياً  الذي  العالمي  التقرير  وفق  العالم 
عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لمنظمة 

األمم المتحدة.
وال أبالغ إن قلت إن اإلمارات بنجاحها المنفتح 
على العالم وشعوب وأمم األرض، تسهم في بعث 
رسالة أمل ومحبة لشعوب منطقة تشهد توترات 

مستمرة وصراعات ال تكاد تتوقف.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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مرمي حممد الأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

للتقدم  السبل  أفضل  هو  المترابط  »التفكير 
والتعايش السلمي الناجح وسط األجيال المقبلة«، 

السمو  لصاحب  الحكيمة  الكلمات  هذه  تشكل 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
التسامح  الله« مبادئ واضحة لنهج اإلمارات في 
من  نحو  اإلنساني  المجتمع  وقيادة   ، والتعايش 

مزيد من المحبة واألخوة اإلنسانية.

نهج زايد 
وقد تبنت اإلمارات منذ تأسيسها النهج اإلنساني 
للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
ثقافته  وتقبل  اآلخر  على  االنفتاح  في  ثراه«  الله 
في  العالم  ثقافات  أمام  أبوابها  وفتحت  المغايرة، 
هو  الثقافي  والتشدد  الفكري  االنغالق  كان  وقت 
القادة  العالمية. إال أن حكمة  السائد على الساحة 
كان  وعيهم،  وارتقاء  نظرهم  وبعد  اإلمارات  في 
البوصلة التي جذبت الدولة نحو مزيد من التقدم 
هذا  تجليات  تزال  وال  الثقافي.  واالنفتاح  الفكري 
البعد اإلنساني تأخذ مكانها على أرض الواقع حتى 
الدولة  باستضافة  مستوياتها  أعلى  إلى  وصلت 

لحدث عالمي ضخم  هو إكسبو دبي .2020

روح اإلمارات
ويعتبر معرض إكسبو محطة لعرض اإلنجازات 
اإلبداعات  سجل  في  عميقة  بصمة  تركت  التي 
البشرية، ويوفر منذ 170 عاماً منصة الستعراض 
أهم االبتكارات التي رسمت مالمح العالم ، حيث 
عرض في معرض لندن العالمي للصناعة والفنون 
ابتكره تشارلز  الذي  التحليلي  المحرك   1862 عام 

الميكانيكية  الحواسيب  من  واحد  وهو  باباج 
األولى. وعرض ألكسندر جراهام بيل أول هاتف 
في العالم عام 1876 في معرض فيالدلفيا المئوي 
للفنون والمصنوعات. وانذهل زوار معرض القرن 
بأول   1962 عام  سياتل  في  والعشرين  الحادي 
جهاز للتعرف على الصوت ابتكرته شركة »آي.بي. 
إم« واسمه »شو بوكس«. وأتاح معرض أوساكا 
العالمي 1970 أول فرصة الكتشاف تقنية االتصال 

عبر الهاتف المتحرك.
ويشكل أكسبو دبي 2020 فرصة تاريخية تجسد 
اإلنسانية  وقيمها  الراقية  روحها  اإلمارات  فيها 
من  وترسل  التأسيس،  منذ  تبنتها  التي  األصيلة 
في  مكان  أال  العالم  لكل  واضحة  رسالة  خالله 
المنفتحة  العقول  ألصحاب  إال  الجديد  العالم 
واألرواح السامية التي تبحث عن النقاط المشتركة 

بين البشر ال عن مثارات الخالف والتنازع. 

تأثير طاقي 
فعلى مدار 182 يوماً من العمل المتواصل الذي 
يتوج سنوات من الجهد الحثيث لمخرجات تمثلت 

بمشاركة 192 دولة في إكسبو دبي، يجتمعون 
على أرض واحدة بكل تناغم ومحبة، واستقطاب 25 
مليون زيارة، و30 ألف متطوع يقدمون مجهودهم 
لخير اإلنسانية ورفعتها، ودعم ما يقارب 50 ألف 
وظيفة في السنوات المقبلة مما يوفر حياة كريمة 
لعشرات اآلالف، وتوفير أكثر من 100 مليون ساعة 
عمل ألكثر من 40 ألف عامل إنشاء مما أسهم في 
تحقيق أحالم الكثير منهم مثل بناء منزل أو الزواج 

أو تعليم أبنائهم.
ومن خالل خبرتي في المجال الطاقي وإيماني 

حياة  على  المتكاثفة  الجماعية  الطاقات  بتأثير 
البشري  التجمع  الفرد والمجتمعات، أرى في هذا 
الضخم تكاثفاً طاقياً عظيماً يجعل من هذه األرض 
الخيرة مصدراً طاقياً عالياً للخير والوفرة والمحبة 

والسالم.
فخالل هذه السنوات، ُمنحت فرص كبيرة آلالف 
األشخاص لتحقيق رفاه مادي عال. وتمكن آالف 
آخرون من تحقيق أحالمهم البسيطة. ومنح عدد 
واألجنبية  والعربية  اإلماراتية  الكفاءات  من  كبير 
ومواهبهم  القيادية  قدراتهم  إلثبات  ذهبية  فرصة 
اإلبداعية، فأخرجوا أفضل ما في داخلهم لإلمارات 
التي أصبحت بصمة عالمية في المحبة والسالم. 

اإلشعاع  هو  كإماراتية  يسعدني  ما  وأكثر 
هذا  من  يصدر  الذي  الضخم  اإليجابي  الطاقي 
المكان الجميل المليء بذبذبات عالية، والذي يجمع 
عشرات اآلالف من األرواح المبتهجة المليئة بالحب 
والرغبة  اآلخر  وتقبل  والوفرة  والسالم  والتناغم 
 win-win للجميع  المكاسب  تحقيق  في  العارمة 
الذي ال مكان فيه لخسارة  المزدوج  المكسب  أي 
أحد، فالجميع يعيش في حالة تناغم روحي وفكري 

لتحقيق مبتغاه الروحي أو المعنوي أو المادي. 
في  يختلج  ما  استشعر  عندما  بالغبطة  وأشعر 
يرون  عندما  روحية  سعادة  من  قادتنا  صدور 
اإلنساني  للرقي  كمحطة  وطنهم  برؤية  أحالمهم 
واقعاً  أصبحت  قد  البشر،  بين  الروحي  والتناغم 
والحاسدة،  المحبة  العيون  كل  تشهده  ملموساً 
الله  بفضل  المؤمن  المنتصر  ابتسامة  فيبتسمون 
المحبة  اختار طريق  وبذاته، من  وتعالى  سبحانه 
للعنف  يمت  ما  كل  ونبذ  اإلنساني  والسالم 

والكراهية والفقر الروحي بأي صلة.

»اإك�شبو«.. التوا�شل الروحي  بني عقول امل�شتقبل
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٧٫١٠٠٫٠٠٠

قيمة كل جائزة
(بدرهم اإلمارات)

وتيرة منح الجائزة
ً
يا اإلجمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم اإلمارات)
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الجينات  دراسة  تطورت  السنين  مر  على 
والتركيب الجزيئي لألحياء والخاليا الحية وعلم 
ملحوظاً.  تطوراً  المناعة  الحيوية وعلم  الكيمياء 
وال يزال العلماء يسارعون للتقدم في هذه العلوم 
حتى يومنا هذا. وقد أسهم التقدم بهذه العلوم 
في دراسة مجال التقنيات الحيوية الطبية الُمعقد 

والسريع التطور، والخوض في بحر علومه. 
من  كفرع  تعَرف  الطبية  الحيوية  والتقنيات 
فروع علم التقنيات الحيوية الذي ُيَطبِق تقنيات 
الكائنات  وتحسين  لتعديل  ُمَخَصَصة  حيوية 

ة
وي

حي
ت 

يا
قن

ت

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

يف �لتعرف على �حلم�س �لنووي �لور�ثي لل�صحايا و�ملجرمني يف عدد من �جلر�ئم، وذلك ال�صتخد�مها كدليل قاطع يف �ملحاكم 

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

�صارة الكعبي وفاطمة البلو�صي 

خبريتان يف التقنيات احليوية-جامعة ال�صارقة

                 التقنيات احليوية الطبية )3-1(

الحية  والكائنات  والحيوانات  كالنباتات  الحية 
العام  الفهم  بهدف  البشرية  واألنسجة  الدقيقة 
لتركيب الكائن البشري والطب الوقائي له، وإن 

أمكن عالج بعض األمراض البشرية. 
الطبية بعد  التقنيات الحيوية  وقد أنطلق علم 
الحي من  للكائن  الدقيق  الجزيئي  التركيب  فهم 
في  ووظائفها  البروتينات  إلى  ونواتها  الخلية 
مختلف الكائنات الحية مثل اإلنسان والبكتيريا 

والفيروسات والفطريات. 
للجينوم  الجزيئي  التركيب  اكتشاف  وأسهم 

الطبية  التقنيات الحيوية  البشري في تقدم علم 
التقنيات  استخدامات  وإحدى  كبير.  بشكل 
الحيوية في الطب البشري هي دراسة الجينات 
تحسين  ثم  معينة،  َمَرِضية  بصفة  وارتباطها 
وإدراجه  للمرض  الُمسبب  الُمضطرب  الجين 
في الخلية أو استبدال الجين الُمضطرب بالجين 
الطبيعي. وُتسمى هذه الطريقة بالعالج الجيني، 
عالج  في  الشائعة  الحديثة  الطرق  من  وهي 

األمراض الجينية. 
ما هو دور التقنيات الحيوية في الطب؟
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على  باحتوائه  الحيوية  التقنيات  علم  يتميز 
الكثير من التقنيات الحديثة التي لها القدرة على 
والبروتينات.  النيوكليوتيدات  تسلسل  تحديد 
األمراض  تشخيص  في  تساعد  التقنيات  وهذه 
ومعرفة خصائص الخاليا، وذلك بتحديدها على 

الجينات أو البروتينات المعطوبة.
الحيوية،  التقنيات  لعلم  أُخرى  ميزة  وهناك 
طريق  عن  األدوية  صنع  من  ُيمكننا  أنه  وهي 
في  كقوالب  البكتيريا  أنواع  بعض  استخدام 
التي  البروتينات  إلنتاج  الجينية  الهندسة 
ذلك  على  ومثال  اإلنسان.  جسم  يحتاجها 
 E.coliالقولونية اإلشريكية  البكتيريا  استخدام 
وهي بكتيريا تعيش في أمعاء الثدييات تستخدم 
لبروتين  الجيني  التسلسل  إليه  ُيضاف  كقالب 
اإلنسولين إلنتاجه، وبذلك يتم استخدامه كدواء 

لمرضى السكري.
يستطيع  الحيوية،  التقنيات  علم  طريق  وعن 
العلماء تحديد الجينات الُمضطربة أو المتحورة 
)ُتنتج بروتينات غير طبيعية( .وبالتالي، يكون 
المعطوب،  الجزء  تصحيح  أو  إزالتها  بإمكانهم 

فيتم عالج المرض.
الوظائف  فهم  أساليب  أهم  من  ولعل 
والخصائص الجينية المستخدمة، والتي تندرج 
mu�  تحت التقنيات الحيوية هي عملية التطفير

.tagenesis
وفي هذه العملية، يقوم العلماء بإحداث طفرة 
فيُحدثون  الجينية،  الهندسة  طريق  عن  جينية 
تغييراً في تسلسل جينات معينة )أي ُيحدثون 
التغيرات  تتبع  يتم  ثم  جينياً(.  عطباً  أو  خلالً 
وخصائص  وظائف  معرفة  وبالتالي  الظاهرية 
هذا الجين. ولهذه العملية فوائد جمة ُتسهم في 
فهم األمراض وأسباب تكونها إذا ما استُخدمت 
بضوابط وأخالقيات علمية. كما تمنحنا الفرصة 
لعالج األمراض المستعصية عن طريق التعديل 

في عملية التعبير البروتيني.

األمراض 
وعالقتها  الطبية  الحيوية  التقنيات  لفهم 
باألمراض علينا أوالً ذكر معنى المرض وكيف 

يمكن ظهوره؟ وما العوامل الُمسببة له؟ 
المرض بأنه »حالة غير طبيعية  ُيعرف  طبياً 
جزء  في  أو  البشري  الكائن  جسم  في  تحدث 
معين من أعضاء الجسم أو في أنسجته، وُتنتَج 
هذه الحالة عندما يحدث خلل أو اضطراب في 
الوظائف الحيوية لهذه األجزاء من جسم الكائن، 
فيختل النظام الحيوي في الجسم، وَيظهر الخلل 

على شكل مرض«. 
ويشمل هذا التعريف األمراض الشائعة أيضاً 
والجروح  واإلصابات  وااللتهابات  كاإلنفلونزا 
االكتئاب  وكذلك  األنسجة،  في  خلالً  ُتنتِج  التي 

واألمراض النفسية األُخرى. 
وُيبيِن التعريف الطبي للمرض أن هناك عوامل 

عديدة تسبب ظهوره، ومنها:
1. البكتيريا الُمسببة لاللتهابات وهناك أنواع 

عديدة منها، فمثالً مرض السعال الديكي والذي 
ُيعتبر التهاباً حاداً في الجهاز التنفسي ُينتج عن 
Borde� بيرَتسس« »بورديتيال  ُتسمى   بكتيريا 

.tella pertussis
طريق  عن  أيضاً  االلتهابات  تنتج  وقد 
الفيروسات مثل االلتهابات التي ُينتجها فيروس 
عن  الناتجة  الفيروسية  واالِلتهابات  اإليدز، 
فيروس كورونا كوفيد19-، كما ُتسبب أنواع من 

الفطريات والطفليات اِلتهابات َمَرِضية.
2. األمراض الناتجة عن اإلصابات الجسدية 

في العظام أو العضالت كإصابات الظهر.
3. العوامل البيئية، كمرض السحار السيليسي 
Silicosis، الناتج عن استنشاق كميات كبيرة من 

غبار السليكا.
4. الطفرات الجينية، سواء أكانت طفرة وراثية 
مثل مرض التليُّف الكيسي أم طفرة ُمكتسبة مثل 

بعض أنواع السرطان. 
وهناك أمراض تظهر بفعل عاملين أو أكثر في 
العوامل  المتعددة  آٍن واحد، وُتسمى باألمراض 

مثل أمراض القلب. 
لماذا من المهم إدراك وفهم ُمسبب المرض؟

الرئيس  السبب  معرفة  الضروري  من  ُيَعد 
للمرض ودراسته، هل هو بسبب طفرة جينية، 

بكتيريا، فيروس، أم عامل بيئي معين؟
ومن دون معرفة سبب المرض قد يكون من 
المستحيل عالجه أو حتى التخفيف من أعراضه. 
قد تتشابه األعراض في األمراض ولكن المسبب 
المرض  ُمَسبِب  معرفة  فعدم  يختلف،  الرئيس 
عالجه  وإمكانية  المرض  تشخيص  على  تؤثر 

ونتائج العالج على المديين القريب والبعيد. 
ُمفصل  بشكل  المرض  ظهور  عملية  ولفهم 
ومعرفة الفرق بين األنسجة الطبيعية واألنسجة 
الوظائف  معرفة  أيضاً  المهم  من  الَمَرِضية، 
فاألنسجة  البشري.  الكائن  ألنسجة  الطبيعية 
بعضها  مع  الُمرتبطة  الخاليا  من  هي مجموعة 
بعضاً، حيث كل مجموعة من الخاليا لها وظائف 
ُمَخَصَصة، وُتكِون أنسجة أخرى أكبر واألعضاء 

الحيوية لجسم الكائن البشري.

 ووجود األمراض واإلصابة بها هما المفتاح 
من  المزيد  إلى  للحاجة  يدعونا  الذي  الرئيس 
زيادة  في  تسهم  التي  والدراسات  البحوث 
الكائن  وأنسجة  خاليا  بخصائص  المعرفة 

البشري والتركيب الجزيئي لها.

التركيب الجزيئي للمرض  
معرفة  منها  عدة  بطرق  األمراض  ًتصنف 
معرفة  أو  ظهورها،  بداية  منذ  المرض  أعراض 
له،  الجزيئي  واألساس  المرض  ُمسبب  أصل 
فمثالً مرض التليف الكيسي ُيصنف من معرفة 
أصل الطفرة الجينية المسببة له، ويبدأ تشخيص 
تصنيف  تم  كيفما  ولكن  هنا.  من  المرض 
المرض، فإن التشخيص الدقيق والعالج األنسب 
المرض  ظهور  عملية  ومعرفة  فهم  إلى  يحتاج 

على المستوى الجزيئي.
وأياً كان الُمسبب الرئيس للمرض، فإنه يؤثر 
فيزيولوجيا  وعمليات  الحيوية  الوظائف  على 
لذلك  الجزيئي،  التركيب  مستوى  على  الخلية 
من المهم التركيز على دراسة التركيب الجزيئي 

للمرض بدءاً من ُمسببه. 
 وُتعد اإلشعاعات التي نتعرض لها نحن البشر 
من أهم العوامل المسببة للمرض، وَتعرضنا لها 
وبشكل ُمستمر يؤثر على طبيعة انقسام خاليا 
السيطرة  قدرته في  الجسم  ُيفقد  مما  أجسامنا 
الجسم  تتكاُثر خاليا  فقد  انقسام خالياه،  على 
خبيثة  أوراماً  ُتَكِون  وقد  طبيعية،  غير  بطريقة 
كذلك. وحتى يتمكن الُعلماء اليوم من فهم وتتبع 
فسيولوجية مرض الخاليا، قاموا بوضع دراسة 
الجزيئي  المستوى  على  تعتمد  منظمة  منهجية 

للخاليا. 
 ومعرفة الوظائف الخلوية ودراستها جزيئياً 
التي  والبروتينات  النيوكليوتيدات  على  يعتمد 
الجزيئي  والتعديل  للدراسة  كمفاتيح  تستخدم 
الحديثة.  الحيوية  التقنية  تقنيات  طريق  عن 
الحيوية  أدوارها  ومعرفة  فهم  فإن  وبالتالي، 
ُتعد ضرورة عند تصميم التقنيات التشخيصية 

والعالجية الحديثة.

فاطمة البلوشي  سارة الكعبي 
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الريا�شة.. وقاية وعالج

الخبير الرياضي د. محمد محمود عبد القوي
          مركز التربية الرياضية الشرطية

              في شرطة أبوظبي

30

يمكن تعريف الرياضة بأنها »كل نشاط بدني 
تؤديه العضالت الهيكلية وتتطلّب استهالك كمية 
من الطاقة تؤدي لتحسين الحالة الفسيولوجية 
اللياقة  تحّسن  فالرياضة  اإلنسان«،  لجسم 
العضلية ولياقة القلب والجهاز التنفسي وصحة 
أخطار  من  وتحد  الوظيفية،  والصحة  العظام 
وأمراض  والسمنة  الدم  ضغط  بفرط  اإلصابة 
السكري  وداء  الدماغية  والسكتة  التاجية  القلب 
ذلك  في  )بما  السرطانات  أنواع  ومختلف 
الثدي والقولون( واالكتئاب والسقوط  سرطانا 
تعد  وهي  والفقرات،  الورك  بكسور  واإلصابة 

ضرورة لتوازن الطاقة والتحكم بالوزن. 
الرياضة وقاية، فقد أكدت الكثير من الدراسات 
العلمية أهمية ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة 
ممارسة  وأن  األسبوع،  في  أيام   5 ل  يومياً 
الرياضة في األماكن المفتوحة لها آثار إيجابية 
الحياة  أسلوب  هو  وهذا  اإلنسان.  صحة  على 
الذي نتمنى من الجميع االلتزام والمحافظة عليه 
الباحثين  كبيرة  أكدت  وقد  بالصحة.  لينعموا 
»بلوس  دورية  في  وآخرون  ستيفاني سكويب 
من  يحد  المنتظم  الجسماني  النشاط  أن  وان« 
اإلصابة  خطر  ومن   ،%30 بنسبة  الوفاة  خطر 
القلب  أمراض  مثل  خطيرة  مزمنة  بأمراض 
الثاني  النوع  السكري من  35% ومرض  بنسبة 
بنسبة 42% وسرطان القولون بنسبة 30%، وأن 
متوسط  من  يزيد  المنتظم  الجسماني  النشاط 

العمر ويحسن من الحالة البدنية والصحية.
ومنها  المتقدمة  الدول  بعض  اتجهت  لذلك 
اإلمارات لتوفير سبل ممارسة الرياضة للجميع 
السكنية  واألحياء  والمتنزهات  الحدائق  في 

مواطنيها  صحة  على  الرياضة  أهمية  إلدراكها 
والمقيمين العرب واألجانب فيها لتصبح سلوكاً 
صحياً وأسلوب حياة ألنها تخلص الجسم من 
بعض األمراض مثل السمنة والسكري من النوع 

الثاني، فالحركة بركة.
وعدم  الخمول  أو  البدني  النشاط  نقص  أما 
لمنظمة  ووفقاً  البالغة،  أضراره  فله  الحركة 
الرابعة  المرتبة  يحتل  فإنه  العالمية  الصحة 
وراء  الكامنة  الرئيسة  الخطر  عوامل  ضمن 
الوفيات والتي تمثل 6% من عدد الوفيات عالمياً. 
الصحية  المنافع  من  العديد  يكتسب  والجسم 

والبدنية والنفسية بالحركة وعدم الخمول.
عالقة الرياضة بالصحة النفسية والمزاجية

تتحسن الحالة النفسية والمزاجية لممارسي 
الرياضة ، فقد خلصت دراسة أمريكية أجريت 
دورية  في  ونشرت  بالغ  مليون   1.2 على 
الشعور  أيام  أن  إلى  سايكياتري«  »النسيت 
بالحالة المزاجية السيئة شهرياً بلغت 3.4 يوماً 
يمارسوا  لم  الذين  لألشخاص  المتوسط  في 
الرياضة، بينما بلغت 1.5 يوماً لدى من يمارسون 
بعض النشاط الجسدي خارج نطاق العمل. وأكد 
آدم تشيكرود باحث بالطب النفسي في جامعة 
ييل األمريكية أن من يمارسون الرياضة  من 3  
إلى 5 مرات أسبوعياً بين 30 و 45 دقيقة يتحلون 
بصحة نفسية أفضل ممن ال يفعلون ذلك بغض 
النظر عن السن أو العرق أو النوع أو الدخل أو 

الحالة الجسمانية.

عالقة الرياضة ببعض األمراض المزمنة
تساعدهم  أن  يمكن  القلب  مرضى  مثالً 
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ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تعزيز 
كفاءة القلب والشرايين، وقد أظهرت الدراسات 
أنه يمكنهم التمرن بصورة جيدة وقد تكون له 

فوائد كبيرة ويقلل احتمالية الوفاة.
ومن المهم قبل ممارسة الرياضة بانتظام، أن 
نتحدث مع الطبيب حول مدة التمرين ومستوى 
الشدة اآلمن. ومن لديهم ارتفاع في ضغط الدم، 
قد تقلل التمارين من احتمالية إصابتهم بأمراض 
أن  يمكن  السكري  ومرضى  وتطورها،  القلب 
يساعد االنتظام في ممارسة التدريبات الرياضية 
الدم  السكر في  األنسولين في خفض مستوى 
لديهم. وقد يساعد النشاط البدني في السيطرة 
الجسم  الطاقة في  الوزن وزيادة مستوى  على 
الثاني من  بالنوع  اإلصابة  في حالة  خصوصاً 

السكري.  
ولدى ممارسي الرياضة، يتحسن ضغط الدم 
وتقل معدالت اإلصابة بالجلطات الدموية. وأكد 

أحد األطباء في جامعة شيفلد البريطانية 
أن انخفاض ضغط الدم عند ممارسة التمارين  
بتناول  البدء  عند  المتوقع  االنخفاض  يضاهي 
أن  تبين  دراسة  وفي   . الضغط  خفض  أدوية 
برامج  في  شاركوا  الذين  بالجلطات  المصابين 
شهدوا  الهوائية،  خصوصاً  الرياضية  التمارين 
تراجعاً في قياس ضغط الدم العلوي والسفلي 
مقارنة مع الذين لم يمارسوا التمارين الرياضية. 
التمارين  تساعدهم  أن  يمكن  الربو  ومرضى 
الرياضية في السيطرة على وتيرة نوبات الربو 

وشدتها.
الرياضية  األنشطة  ممارسة  في  واالنتظام 
البطن  يزيد من قوة عضالت  التأثير  منخفضة 
والظهر ومقدار تحملها وتحسن أدائها خصوصاً 
وتقلل  الفقري.  بالعمود  المحيطة  العضالت 
التهاب  لمصابي  باأللم  الشعور  من  الرياضة 
لديهم  الحياة  جودة  من  وتحسن  المفاصل 
قبل  دافئ  بماء  االستحمام  عليهم  وينبغي 
المفاصل  ترخي  فالحرارة  الرياضة،  ممارسة 
والعضالت وتخفف األلم. ويجب اختيار الحذاء 

الثبات  الصدمات ويمنح  الذي يمتص  المناسب 
أثناء الرياضة.

على  للمحافظة  رياضي  تدريب  برنامج 
الصحة

تستخدم التدريبات الهوائية متوسطة الشدة 
)بمعدل 60% من الحد األقصى لضربات القلب( 
بهدف المحافظة على الصحة وإنقاص الوزن. أما 
النشاط الهوائي ذو الشدة األعلى من المتوسط 
)بمعدل 80% من الحد األقصى لضربات القلب( 

فيهدف إلى تحقيق أهداف لياقة معينة.
ويمكن حساب الحد األقصى لضربات القلب 
لضربات  األقصى  )الحد  التالية  المعادلة  من 
القلب = 220 – العمر(، فمثالً شخص عمره 40 
في  القلب  لضربات  معدل  أقصى  يكون  سنة 

الدقيقة هو 220 – 40 = 180 نبضة لكل دقيقة.
من   %60 ضربات  عدد  احتساب  ويمكن 
 180x60 / 100 = 108 = ضربات القلب كالتالي
نبضة لكل دقيقة و80% تساوي 144 نبضة لكل 

دقيقة.
وعند التمرينات يجب أن يرتفع معدل ضربات 
ويمكن  تحقيقه.  المطلوب  للهدف  وفقاً  القلب 
التدريب أسبوعياً بطريقة مختلطة بين النوعين 
 5 لـ  التدريب  فمثالً  أفضله،  ما  وهذا  السابقين 

أيام أسبوعياً يكون كالتالي: 
اليوم األول: تدريب هوائي متوسط الشدة  

)30 دقيقة(
عـــالي  هوائي  تدريب  اليوم الثاني:  

الشدة )20 دقيقة( 
وبعض  نشطة  إيجابية  راحة  الثالث:  اليوم 

تمرينات االسترخاء)10دقائق(.
الشدة  متوسط  هوائي  تدريب  الرابع:  اليوم 

)30 دقيقة(.
اليوم الخامس: تدريب هوائي عـــالي الشدة 

)20 دقيقة(.
اليوم السادس: تدريب هوائي متوسط الشدة 

)30 دقيقة(.

وبعض  نشطة  إيجابية  السابع:راحة  اليوم 
)10 دقائق(. تمرينات االسترخاء  

الشدة  الهوائية متوسطة  التدريبات  وتشتمل 
الدراجات(.  ركوب  السباحة،  السريع،  )المشي 
فتشمل  الشدة  عالية  الهوائية  التدريبات  أما 
)الجري، تدريبات القوة باستخدام وزن الجسم 
األثقال  تكون  أن  ويجب  الخارجية  األثقال  أو 
مناسبة للشعور بالتعب في العضالت بعد عشرة 

تكرارات وكذلك تدريبات المقاومة المائية(.
الفوائد  من  المزيد  تحقيق  الهدف  كان  وإذا 
دقيقة   300 إلى  التدريب  زيادة  يجب  الصحية، 
أسبوعياً أو أكثر، مع ضرورة تخطيط زيادة شدة 

التدريب بواسطة مدرب رياضي متخصص.
فوائد  لها  بانتظام  الرياضة  ممارسة  إن 
صحية عديدة، فهي تحسن أداء الرئتين وعضلة 
القلب، وتزيد قدرة التحمل، وترفع معدل حرق 
وتسهم  الكوليسترول،  نسبة  وتقلل  السعرات، 
وتقوي  الخشونة،  وتقلل  المفصل،  مرونة  في 
العضالت والعظام، وتقلل ضغط الدم المرتفع، 
الحالة  وتحسن  بالسكري،  اإلصابة  من  وتقي 
للجسم،  المثالي  الشكل  وتعطي  المزاجية، 
وتكسب النوم المريح. والرياضة المعتدلة تسهم 

في تقوية مناعة الجسم.
لألدوية  وآمن  بديل  عالج  والرياضة 
الكيميائية، وقد توفر فوائد األدوية  والعالجات 
نفسها لبعض األمراض، وتخفف من األعراض 
المصاحبة لبعض األمراض. ويجب على األطباء   
الرياضية  التمرينات  الطبية  وصفاتهم  تضمين 
المدربون  يقوم  أن  على  لمرضاهم،  المناسبة 
الرياضي  التدريب  برنامج  بتنفيذ  الرياضيون 

بالشكل الصحيح.
وختاماً، أؤكد أن السلوك الصحي والوجبات 
الغذائية الصحية واالنتظام في ممارسة نشاط 
بدني متوسط الشدة لمدة 150 دقيقة، هو السبيل 
لحياة صحية، فالرياضة وقاية وعالج. مع أطيب 
األمنيات للجميع بممارسة ممتعة للرياضة، فهي 

خير من العالج.
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فعاليات ريا�شية �شرطية 

نائب  الفالسي  خليفة  راشد  العميد  التقى 
والمنشآت  الهيئات  ألمن  العامة  اإلدارة  مدير 
لشرطة  العامة  القيادة  في  بالوكالة  والطوارئ 
الشامسي مدير  العقيد خميس  دبي، وبحضور 
العامة  القيادة  في  بالوكالة  الطوارئ  إدارة 
لشرطة دبي، وضباط ارتباط األندية الرياضية، 
علي سبيل أحمد ضابط أمن المنشأة في نادي 

الوصل الرياضي من جهة ثانية.
تعزيز  سبل  بحث  بهدف  اللقاء  هذا  وجاء 
التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي من جهة 
ثانية،  جهة  من  الرياضي  الوصل  نادي  وبين 
وبما يصب في خدمة القطاع الرياضي في إمارة 

دبي. 
وأكد العميد الفالسي استعداد اإلدارة العامة 
القيادة  والطوارئ في  والمنشآت  الهيئات  ألمن 
العامة لشرطة دبي وجاهزيتها لتنظيم الفعاليات 
الفعاليات  فيها  بما  المتعددة،  والمناسبات 
الرياضية، وتنفيذ المهمات الموكلة إليها بكفاءة 
األحداث،  وتأمين  اإلجراءات  وتسهيل  وحرفية، 
بما يضمن خروج الفعاليات بالصورة المشرفة 

التي تليق بسمعة إمارة دبي.
وفي ختام اللقاء، كرم علي سبيل أحمد نيابة 
عن إدارة نادي الوصل الرياضي اإلدارة العامة 
القيادة  والطوارئ في  والمنشآت  الهيئات  ألمن 
العامة لشرطة دبي، وذلك تقديراً للتعاون الدائم 
والجهود المبذولة في تذليل الصعاب، وتسهيل 
خالل  القدم  لكرة  الوصل  شركة  إجراءات 

الموسم الرياضي 2020/2021.
مبادراتها  إطار  وفي  ثانية،  جهة  ومن 
المنظمة لالحتفال بالعام الخمسين لقيام اتحاد 
القيادة  نظمت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
عجمان  شرطة  بطولة  عجمان  لشرطة  العامة 
الثقافي  الحمرية  نادي  في   2021 للسباحة 
وصف  الضباط  من  عدد  بمشاركة  الرياضي، 
العامة  القيادة  منتسبي  من  واألفراد  الضباط 
الداخلية  وزارة  لهدف  تحقيقاً  عجمان،  لشرطة 
الخدمات  جميع  بتقديم  المتمثل  االستراتيجي 
اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية 

لجميع منتسبي شرطة عجمان.
فرع  مدير  فيروز  ثاني  النقيب خميس  وأكد 
اإلعالم  بقسم  والثقافية  الرياضية  األنشطة 
لشرطة  العامة  القيادة  في  العامة  والعالقات 
عجمان أن تنظيم بطولة شرطة عجمان للسباحة 

2021 في نادي الحمرية الثقافي الرياضي جاء 
من حرص القيادة العامة في شرطة عجمان على 
تعزيز اللياقة البدنية والصحية لمنتسبي الشرطة 
األنشطة  ممارسة  على  وتشجيعهم  وإسعادهم 
على  إيجابية  آثار  من  به  تعود  بما  الرياضية 

الصحة النفسية والجسدية لمنتسبي الشرطة.
للسباحة  عجمان  شرطة  بطولة  ختام  وفي 
المساعد حمد سعيد  األول  بالمركز  فاز   ،2021
المطروشي من مركز شرطة الحميدية الشامل، 
الثاني المالزم سلطان محمد  وجاء في المركز 
شرطة  في  العمليات  إدارة  من  المطروشي 

عجمان، فيما حاز على المركز الثالث الرقيب مانع 
الشامل.  الجرف  محمد أحمد من مركز شرطة 
في  الفائزين  فيروز  ثاني  خميس  النقيب  وهنأ 
بطولة شرطة عجمان للسباحة 2021، متمنياً لهم 

المزيد من التقدم والنجاح.
لجميع  والتقدير  الشكر  بجزيل  وتقدم 
والمراكز  اإلدارات  جميع  من  المشاركين 
العامة لشرطة عجمان  التابعة للقيادة  الشرطية 
البطولة  هذه  في  الطيبة  مشاركتهم  على 
إلى زيادة االهتمام  المنتسبين  الرياضية، داعياً 

باللياقة البدنية واألنشطة الرياضية.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع �لريا�صة �ل�صرطية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة عددً� من �حتفاالت �لتكرمي �لريا�صية �ل�صرطية 

خالل �ل�صهر �ملا�صي.

النقيب فيروز يكرم الفائز األول في البطولة

من  منافسات بطولة شرطة عجمان للسباحة
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إعداد: موزة الحمادي 

كرم مركز حماية الدولي التابع لإلدارة العامة لمكافحة 
في  المساهمين  الشركاء  دبي  شرطة  في  المخدرات 
نجاح الحملة التوعوية التي نظمها بالتعاون مع الجامعة 

األمريكية في دبي.

سلطان  بن  أحمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
القاسمي نائب حاكم الشارقة، وبحضور شيوخ وشخصيات، 
كرم د. عبد العزيز عبدالرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة 
الدولي  الشارقة  المنظمة لملتقى  العليا  اللجنة  للتراث رئيس 
درع  ومنحه  الزعابي،  عبيد  جاسم  د.  المستشار  للراوي، 

الملتقى وشهادة شكر وتقدير.

الداخلية  لوزارة  التابعة  أبوظبي  في  الشرطة  كلية  كرمت 
معلمي ومعلمات ومدربي ومدربات الكلية، ومنحتهم شهادات 

شكر وتقدير بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

احتفلت أكاديمية شرطة دبي بتخريج دورة الرماية الثانية 
المستوى األول للعنصر النسائي 2021، والتي شاركت فيها 
القيادة  في  الشرطة  ومراكز  العامة  اإلدارات  من  متدربة   15

العامة لشرطة دبي.

العربية  الجنسية  من  طفلين  أمنية  عجمان  شرطة  حققت 
المعالم  على  واالطالع  الشرطة،  بدورية  جولة  في  بأخذهما 
السياحية في إمارة عجمان، وتعريفهما بمهمات رجال الشرطة، 

وقدمت لهما هدايا تذكارية.

المدني  للدفاع  أبوظبي  وهيئة  أبوظبي  شرطة  شاركت 
 ،2021 أبوظبي  في  والفروسية  للصيد  الدولي  المعرض  في 
وعرضتا أحدث ما توصلتا إليه بما يضمن سالمة المجتمع 

وأمنه.
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ونهوضها  الشعوب  رقي  عن  يعبّر  الذي  األهم،  والعنصر  األساس،  المحّرك  وممارسة،  الثقافة، صناعة  غدت 
وتطورها ضمن الرؤية الثقافية الشاملة والمتكاملة، وهنا يبرز ذلك التالزم الحتمي بين صناعة الثقافة ومعالم طريق 
المستقبل؛ إْذ ال يمكن استشراف مستقبل مزهر ومتطور بمنأى عن وجود صناعة ثقافية واعية ومتفاعلة ومؤثرة. 

وقد طورت دولة اإلمارات على مدى العقود القليلة الماضية بنية تحتية ثقافية قوية حيث اعتمدت رسمياً في عام 
2018 مصطلح "الثقافة والصناعات اإلبداعية" في أجندتها الثقافية لعام 2031، وقد عملت على بناء هذا الزخم لتعزيز 
العديد من المدن  التعاون بين مختلف المؤسسات المحلية.. والدولة تمتلك  القطاع وضمان  الجهود في جميع أنحاء 
الثقافية ومعارض الكتب الدولية والمؤسسات الثقافية الحكومية واألهلية، التي تقوم بدور رائد في نشر الثقافة والعلوم، 
وإثراء الحركة الثقافية، وإحياء التراث الشعبي والمحافظة عليه، كما إن اإلمارات تمتلك إمكانية أن تصبح منتجاً للثقافة 
عربياً وعالمياً في المستقبل القريب إذا استمرت على نهج القيادة الرشيدة في دعم اإلبداع ونشر الثقافة عبر المبادرات 

الوطنية الثرية والمتنوعة.
وتكمن أهمية دور الثقافة أيضاً في تكريس القيم والمبادئ الوطنية، وهو ما عّزز من مكانة دولة اإلمارات بأن تكون مركزاً 
للثقافة والمعرفة، باإلضافة إلى ضرورة دعم االعتزاز بالهوية الوطنية بين الشباب، والحفاظ على التراث والعادات  عالمياً 
والتقاليد اإلماراتية األصيلة التي غرست في الماضي والتي دعمت أفكار المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
»طيب الله ثراه«، وحكام دولة اإلمارات في إنتاج المعرفة، والحفاظ على هوية اإلمارات الثقافية، فـ »من ليس له ماض، ليس له 
حاضر وال مستقبل«، كما قال زايد الخير، ذلك أن حاضرنا اليوم هو نتاج ثقافتنا القديمة ونتاج حاضرنا سيكون الملهم الرئيس 

لمستقبلنا.
وبناء على ذلك، يتوجب علينا التركيز على القراءة من خالل المؤسسات الثقافية المنتشرة في الدولة، وضرورة وضع محفزات 
للشباب تسهم في جذبهم  إلى  القراءة، عبر تعاضد مؤسسات المجتمع، التي تعمل على  صناعة ثقافة وطنية تستشرف المستقبل. 
فضالً عن أهمية االستفادة من تطوير عمليات نشر الكتب، واالستفادة من تجارب الدول في دعم اإلبداعات الثقافية خصوصاً وإكسبو 
2020 دبي على أرضنا الحبيبة، ذلك الواقع يفرض علينا مجاراة التطور الحضري والتغيرات االجتماعية المتالحقة، وال سبيل لذلك إال 
من خالل  الحفاظ على الهوية الوطنية واتباع النهج الذي وضعته قيادتنا الرشيدة بأن الثقافة هي التي تحقق الثراء المعرفي. فضالً 
عن تحفيز الدور التربوي األخالقي بين الشباب في المحافظة  على قيم التسامح واالحترام النابعة من هوية اإلمارات الثقافية  وتقاليد 

وتراث األجداد بهدف استشراف المستقبل.

�لثقافة.. طريق �مل�صتقبل

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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