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بجوانبها  احلايل  الع�صر  يف  املعلوماتية  الأنظمة  اأهمية  مدى  أحد  على  يخفى  ل 

وأوجهها كافة حتى باتت املعلومات وال�صبكات الإلكرتونية ع�صب احلياة املعا�صرة إذ 

بها يقا�س الآن تطور الدول، إل أن هذه البنية التحتية احليوية حتتاج إىل حماية 

متطورة من هجمات املرتب�صني على مدار ال�صاعة، وأن تكون على اأعلى جهوزية ملواجهة 

بوزارة  املعلومات  واأمن  الإلكرتوين  التدقيق  اإدارة  تتوىل  ال�صياق  هذا  ويف  الأزم��ات. 

على  الداخلية  وزارة  وم�صتخدمي  لأنظمة  املعلومات  اأمن  خدمات  تقدمي  الداخلية 

وال�صيا�صات  ال�صرتاتيجية  اخلطة  واإعداد  بو�صع  القيام  خالل  من  الدولة،  م�صتوى 

اخلا�صة باأمن املعلومات كجزء من ا�صرتاتيجية وزارة الداخلية، ومتابعة اعتمادها، 

والعمل على تطبيقها.

اأدائها،  ومتابعة  املعلومات  باأمن  اخلا�صة  بتنفيذاخلطط  اأي�صاً  الإدارة  وتقوم 

واملعايري   ال�صوابط   وت�صميم  اخلطط  تلك  تنفيذ  تواجه  التي  امل�صكالت  ومعاجلة 

الت�صالت،  واأنظمة  والتطبيقات  وال�صبكات  املعلومات  اأنظمة  بحماية  اخلا�صة 

وحتديد �صالحيات الدخول اإىل املواقع ومراقبتها وو�صع الأ�ص�س اخلا�صة بالوقاية 

للتطوير  امل�صتمرة  املتابعة  أي�صاً  احل�صا�صة  مهامها   ومن   الإلكرتونية.   اجلرائم  من 

املواطنني  ال�صباط  من  وخربائها  بخرباتها  الإدارة  ت�صارك  إذ  التكنولوجي،  الأمني 

�صمو  الفريق  اهتمام  وخمرجات  نواجت  هم  والذين  والعملية،  العلمية  الكفاءة  ذوي 

الداخلية يف  ال��وزراء وزي��ر   نائب  رئي�س  جمل�س   نهيان   اآل   زاي��د  ال�صيخ �صيف بن 

ابتعاثهم وتطويرهم علمياً وعملياً، وال�صتفادة من اخلربات العاملية للمحافظة على 

اأمن و�صالمة املعلومات، يف جميع املحافل املحلية والإقليمية والعاملية يف ن�صر جتربة 

الوزارة �صد الهجمات  والتهديدات  ال�صيربانية، مبا يخدم احلاجة الفعلية للمنظومة 

الأمنية احلديثة والطموحة للوزارة. 

ولأن �صقف الطموحات عال دائماً فاإن الإدارة ت�صعى إىل تطوير �صيغ واأ�صاليب العمل 

ملواجهة  الذاتي  التعلم  واأنظمة  ال�صناعي  اأنظمةالذكاء  باإدخال  املعلوماتي  الأمني 

الهجمات  تطور  ظل  يف  خا�صة  لها  امل�صبق  والتحوط  احلديثة  املعلوماتية  الأخطار 

اخلبيثة التي ت�صتهدف الأنظمة وال�صبكات املعلوماتية يف العامل. 
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حميد  إبراهيم  املهندس  الدكتور  املقدم  قال 
اإللكتروني  التدقيق  إدارة  مدير  نائب  املياحي 
وأمن املعلومات بوزارة الداخلية، إن اإلدارة تقوم 
بتقدمي  التنظيمية  ووحداتها  أقسامها  خالل  من 
خدمات أمن املعلومات ألنظمة ومستخدمي وزارة 
القيام  خالل  من  الدولة،  مستوى  على  الداخلية 
بوضع وإعداد اخلطة االستراتيجية والسياسات 
استراتيجية  من  كجزء  املعلومات  بأمن  اخلاصة 

على  والعمل  اعتمادها،  ومتابعة  الداخلية،  وزارة 
تطبيقها.

وأضاف املقدم الدكتور املياحي أن اإلدارة تقوم 
املعلومات ومتابعة  بأمن  بتنفيذ اخلطط اخلاصة 
تنفيذ  تواجه  التي  املشكالت  ومعاجلة  أدائها، 
بتصميم الضوابط  اإلدارة  وتقوم  اخلطط.  تلك 
املعلومات  أنظمة  بحماية  اخلاصة  واملعايير 
االتــصــاالت،  وأنظمة  والتطبيقات  والشبكات 

وحتديد صالحيات الدخول إلى املواقع ومراقبتها 
اجلرائم  من  بالوقاية  اخلاصة  األسس  ووضع 

اإللكترونية. 

مهام
لـــإدارة احملافظة  األســاســيــة  املــهــام  ــن  وم
من  واملــوحــدة  الرئيسة  البيانات  قواعد  على 
وسالمة  وسريتها  أمنها  خالل تكاملها وضمان 

اإدارة التدقيق الإلكرتوين واأمن املعلومات بوزارة الداخلية

املياحي: نوفر اأعلى معايري الأمن التكنولوجي احلديث 

لقاء: الرا الظرا�صي - ت�صوير : حممد علي 

زار »جمتمع ال�صرطة« هذا العدد اإدارة التدقيق الإلكرتوين واأمن املعلومات بوزارة الداخلية، وذلك يف اإطار اإلقاء 

ال�صوء على خمتلف الإدارات والأق�صام والفروع يف وزارة الداخلية.
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املقدم الدكتور املهندس إبراهيم املياحي

البيانات وتوفرها عند الطلب للمصرح لهم.
االستخدام  نحو  املستخدمني  أداء  • مراقبة 
االعتيادية  اليومية  األمنية  لألنظمة  اآلمــن 

واإللكترونية والذكية.
التهديدات  من  األنظمة  مستخدمي  • حماية 
والوسائل  األدوات  بتوفير  اإللكترونية  واملخاطر 
املختلفة,  املخاطر  من  احلماية  توفر  التي  األمنية 

سواء الكوارث واملخاطر الداخلية واخلارجية.
البيانات األساسية  اإللكتروني على  • التدقيق 
أي  من  سالمتها  من  والتأكد  األمنية,  لألنظمة 

تدخل أو تغيير غير مصرح به.
األمــنــي  للتطوير  املــســتــمــرة  ــعــة  ــاب • املــت
وخبرائها  بخبراتها  اإلدارة  التكنولوجي، تشارك 
العلمية  الكفاءة  ذوي  املواطنني  الضباط  من 
اهتمام  ومخرجات  نواجت  هم  والعملية  والذين 
ابتعاثهم  الداخلية في  الفريق سمو وزير  سيدي 
وتطويرهم علمياً وعملياً، واالستفادة من اخلبرات 
املعلومات،  وسالمة  أمن  على  للمحافظة  العاملية 
في جميع احملافل احمللية واإلقليمية والعاملية في 
والتهديدات  الهجمات  ضد  الوزارة  جتربة  نشر 
للمنظومة  الفعلية  احلاجة  يخدم  مبا  السيبرانية، 
كان  للوزارة. والذي  والطموحة  احلديثة  األمنية 
الدؤوب  عملهم  مخرجات  في  اإليجابي  األثر  له 
الوزارة،  ملوظفي  املعلوماتي  األمن  تثقيف  نحو 
يخدم  مبا  الــوزارة  خارج  بظاللها  القى  وأيضاً 

األمن والوطن.

ثقافة أمنية
من  تسعى  اإلدارة  إن  املياحي  املقدم  أوضح 
خالل منظومة مبرمجة ومخطط لها نحو توفير 
لتوعية  األمنية  والــدورات  والورش  احملاضرات 
موظفي الوزارة بشكل دائم للمحافظة على ثقافة 
في  الفعالة  الوطنية  واملشاركة  املعلومات،  أمن 
وخارجها  الدولة  داخل  املتنوعة  احملافل  جميع 
وزارة  جتارب  ويثمن  يعكس  ما  كل  تقدمي  في 
الداخلية، سواء كان في املؤمترات العلمية الوطنية 
أو العاملية، لنشر جتربة وزارة الداخلية جتاه أمن 
بيانات  خصوصية  وتأمني  معلوماتها  وسالمة 
جمهورها الداخلي واخلارجي عبر جميع قنواتها 

التقليدية واإللكترونية والذكية.
• تقوم بتوفير أعلى معايير األمن التكنولوجي 
احلديث للوزارة، من خالل وضع منهجية احلماية 
املمارسات  وأحــدث  ألفضل  وفقاً  املخاطرة  من 
 27001:2013 املعلومات  امن  األيزو  مثال  العاملية 
  NESA وأيضاً التوافق وااللتزام باملعايير  الوطنية
- معايير الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني-والتي 
معهم،  الالمحدود  وبالتعاون  بها  ونعتز  نفتخر 
االستجابة  فريق  مع  والتنسيق  التعاون  وكذلك 
لطوارئ احلاسب اآللي aeCERT في الهيئة العامة 

لتنظيم قطاع االتصاالت.
• القيام بحماية املوقع اإللكتروني التابع لوزارة 
والرقمية  اإللكترونية  النظم  باعتماد  الداخلية، 
اآلمنة، مبا يكفل االلتزام مبعايير اجلودة والتميز 

في األداء املؤسسي.

العمل  وأساليب  صيغ  تطوير  على  • العمل 
املستمر  والتحسني  التطوير  اإلدارة ووضــع  في 
والدروس املستفادة أمام أعني فرق العمل املختلفة 
من خالل منظومة GRC، والتي حتمل في طياتها 

كالً من احلوكمة وإدارة املخاطر وااللتزام.
الداخلية  وزارة  أن  املياحي،  الدكتور  وأضاف 
نحو   للتسارع  القادمة  السنوات  خالل  تتطلع 
تقدمي أهم خدماتها لتكون آمنة وذات ثقه عالية 
على  ســواًء  والذكية  اإللكترونية  خدماتها  في 
الصعيد الداخلي أو اخلارجي للوزارة، وعليه فإن 
هذه اخلدمات يجب توفير احلماية الكافية  لها من 
لها  يشكل  ما  كل  نحو  والتحوط  التيقظ  خالل 
مختلف  تواجهها  والتي  حتديات وتهديدات،  من 
دول العالم وتتطلب منهم مواكبة التطور األمني 
وتطلعات  رؤيــة  لتحقيق  للوزارة  التكنولوجي 
الفريق  سيدي  وتوجيهات  الرشيدة،  حكومتنا 
نائب  نهيان  آل  ــد  زاي بن  سيف  الشيخ  سمو 

بتحويل  الداخلية  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس 
خدمات  إلى  ــوزارة  ال من  املقدمة  اخلدمات  أهم 
إلكترونية وذكية بشكل آمن وسهل في آن واحد 
وكذلك  واملراجعني،  واملواطنني،  الوطن  خلدمة 

موظفي وزارة الداخلية.
• مواكبة منهجية وتطلعات الوزارة، ثم دراسة 
واإلقليمية  والتطبيقات احمللية  أفضل املقارنات 
اجلرمية  مواجهة  مجال  في  احلديثة  والعاملية 
الوطن  ورفاهية  أمن  على  للحفاظ  اإللكترونية، 
واملواطن واملكانة املرموقة والثقة العالية للوزارة 
املمارسات  أفضل  تطبيق  وجاٍر  املجال.  هذا  في 
في مجال بناء وحتديث منظومة مواجهة اجلرائم 
والوسائل  األساليب  ألفضل  وفقاً  اإللكترونية 

واخلبرات الوطنية.
لتطوير صيغ وأساليب  • تتطلع اإلدارة حالياً 
الذكاء  أنظمة  بإدخال  املعلوماتي  األمني  العمل 
الصناعي )Artificial intelligence(، وأنظمة التعلم 
األخطار  )Machine learning( ملواجهة  الذاتي 
مثال   لها،  املسبق  والتحوط  احلديثة  املعلوماتية 
برامج الفدية األخيرة )Ransom ware(، والبرامج 
والهجمات املتعمدة اخلبيثة والتي قد تتعرض لها 

أنظمة الوزارة.
اإللكتروني  التدقيق  إدارة  أن  بذكره  واجلدير 
ــى شــهــادة  ــة عــل ــات حــاصــل ــوم ــل ــع ــن امل ــ وأم
حتديث  ومت   )2011( عــام  )ISO27001(  منذ 
الشهادة لإصدار األخير )ISO27001:2013( عام 
املنظومة  وسالمة  لتأمني  )2015(.  وترتقي 
على  بالوزارة للحصول  والذكية  اإللكترونية 
أعلى نسب االلتزام واملطابقة املتوافقة مع املعايير 
لألمن  الوطنية  للهيئة   NESA الوطنية  األمنية 

اإللكتروني بالدولة.
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متابعة: خالد الظنحاين

�شرطة اأبوظبي تطلق الهوية اجلديدة لدورياتها 

يف �شكلها احلديث باللونني الأبي�ض والأزرق

يتابع »جمتمع ال�صرطة« التعريف بالإجنازات الكبرية واملتتالية التي حتققها وزارة الداخلية والقيادات 

ال�صرطية بتوجيهات الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

باللونني  احلديث  �صكلها  يف  اأبوظبي  �صرطة  لدوريات  اجلديدة  الهوية  إطالق  العدد،  هذا  يف  ويتناول   

الأبي�س والأزرق.

الهوية  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أطلقت 
الجديدة لدورياتها بشكلها الحديث باللونين األبيض 
الجديد  أبوظبي  شرطة  شعار:  وتحمل  واألزرق، 
الذي يعكس تصميمه موروثها الحضاري ويختزل 
مسيرة 60 عاماً من اإلنجاز والحفاظ على مكتسبات 

األمن واالستقرار.
بشريطين  الحديث  بشكلها  الدوريات  وظهرت 
على جوانبها تعبيراً عن مكانة رجل الشرطة ودوره 
في حفظ األمن واألمان وإشارة إلى شريط القماش 
أدائه  أثناء  األمن  رجل  زي  فوق  يظهر  كان  الذي 

المهام.
وكان معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد 
بشكلها  الدوريات  دشن  أبوظبي  لشرطة  العام 

الحديث خالل االحتفال الذي أقيم في نادي ضباط 
ومواصلة  تشغيلها  ببدء  إيذاناً  المسلحة  القوات 
تقديم مهامها لمواكبة مسيرة اإلنجازات التطويرية 
مسيرة  لتكمل  مختلفة  مراحل  على  حققتها  التي 
مكتسبات  على  والحفاظ  اإلنجاز  من  عاماً   »60«

األمن واالستقرار.
حضر الحفل الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة 
بن زايد آل نهيان، واللواء ركن سالم سعيد خلفان 
 - البشرية  والقوة  اإلدارة  هيئة  رئيس  الجابري 
القوات المسلحة، وسعادة اللواء مكتوم علي الشريفي 
الدكتور جمال  أبوظبي، وسعادة  مدير عام شرطة 
إلدارة  الوطنية  الهيئة  عام  مدير  الحوسني  محمد 
بن  والكوارث، وسعادة جاسم  واألزمات  الطوارئ 

دلم الزعابي مدير عام الهيئة الوطنية ألمن المنافذ 
الجرمن  عبدالله  الحرة ومحمد  والمناطق  والحدود 
راشد  وسعادة  اإلمارات،  مواصالت  عام  مدير 
أحمد سالم الغافري مدير عام الهيئة العامة لألمن 
اإللكتروني، وسعادة سيف محمد رحمة الشامسي 
الكوارث  إلدارة  الوطنية  الهيئة  عام  مدير  نائب 
واألزمات، ومديرو القطاعات بشرطة أبوظبي وكبار 

الضباط.
أبوظبي:  لشرطة  العام  القائد  معالي  وقال 
إضافة  يشكل  جديد  بشكل  الدوريات  إطالق  إن 
والتحديث  التطوير  في  أبوظبي  شرطة  لمنجزات 
المستمر ومواكبة المستجدات العصرية في مجال 
شرطية  خدمات  لتقديم  الحديث  الشرطي  العمل 
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استخدام  في  المتقدمة  المعايير  أفضل  وفق  راقية 
رجال  تمكين  في  تسهم  التي  المتطورة  اآلليات 
الشرطة من أداء مهامهم في الميدان على نحو يعزز 
في  الجمهور  ثقة  ويعزز  والسعادة،  اإليجابية  قيم 
تلك الخدمات التي يتم تقديمها بجودة عالية تعكس 
المستوى المتميز الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي.

للدوريات  الحديث  الشكل  إطالق  أن  وأضاف: 
صون  في  الرشيدة  القيادة  لرؤية  ترجمة  يأتي 
التنافسية  مؤشرات  في  والريادة  الوطن  مقدرات 
العالمية وضمن نطاق استراتيجية حكومة أبوظبي 
الجمهور  احتياجات  تلبي  التي  بالخدمات  لالرتقاء 
وحصولهم عليها بيسر وسهولة من أجل إسعادهم 
األمن  مكتسبات  على  الحفاظ  في  دورهم  وتفعيل 

واالستقرار ضمن مفهوم الشراكة المجتمعية.
الشرطي  العمل  تطوير  جهود  مواصلة  وأكد 
واالرتقاء  الحديثة  التقنيات  واستخدام  الحديث 
بمستوى األداء لتحقيق أفضل النتائج المتقدمة في 
جميع قطاعات الشرطة على أيدي العناصر المواطنة 

وتحفيزها على اإلبداع واالبتكار.
ولفت إلى تسخير اإلمكانات المتاحة كافة لتعزيز 
المؤشرات اإليجابية في مجاالت مكافحة الجريمة 
وتعزيز توعية أفراد المجتمع في الوقاية والسالمة 
المرور  حوادث  من  والحد  الجريمة  لمنع  العامة 
نحو  على  المجتمعية  الشراكة  مفهوم  وترسيخ 
يسهم في رفع مستوى الحس األمني لدى األفراد 

ليكونوا عوناً لرجال الشرطة.
مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة  وأكد 
بشكلها  الدوريات  إطالق  أن  أبوظبي  شرطة  عام 
الرشيدة  القيادة  حرص  إطار  في  يأتي  الجديد 
لتواكب  الشرطي واألمني  العمل  على دعم مسيرة 

التطورات الكبيرة التي تشهدها إمارة أبوظبي.
ولفت سعادة مدير عام شرطة أبوظبي إلى الدور 
حفظ  في  الشرطة  دوريات  به  تقوم  الذي  الرائد 
األمن ونشر الطمأنينة في المجتمع وتعزيز التوعية 

واللوائح  بالقوانين  االلتزام  على  والحث  والتثقيف 
المنظمة ما يسهم في تحقيق التطلعات للوقاية من 

الجريمة بأساليب عصرية ومبتكرة.
ووجه الشريفي تحية لعناصر دوريات الشرطة 
على مجهوداتهم في تعزيز مسيرة األمن واالستقرار 
المنجزات  تحمي  التي  الساهرة  العين  باعتبارهم 
الحضارية لرجل  الصورة  والمكتسبات وتعبر عن 
ألفراد  العون  تقديم  على  يحرص  الذي  الشرطة 

المجتمع في مختلف المناسبات.
القيادة  دعم  أبوظبي  شرطة  عام  مدير  وثمن 
الرشيدة لالرتقاء باألداء العملي وتوفير االستقرار 
لإبداع  حافزاً  تشكل  التي  الوسائل  كل  وتعزيز 
العامة  القيادة  أهداف  لتحقيق  العمل  في  واالبتكار 
ونشر  األمن  حفظ  مسيرة  في  أبوظبي  لشرطة 

الطمأنينة في مجتمعنا.
 واشتملت فعاليات الحفل على عرض فيلم يعبر 
عن مسيرة تطور دوريات الشرطة في الخمسينيات 
وإزاحة الستار عن دورية شرطة أبوظبي من نوع 
استخدمت  أول سيارة رياضية  تعد  والتي  بورش 
المرة  وكانت   ،1979 عام  أبوظبي  لشرطة  كدورية 
األولى التي تدخل فيها سيارة رياضية فارهة إلى 

دوريات الشرطة في إمارة أبوظبي.
وبعد الحفل.. جابت الدوريات - بشكلها الحديث 
العام  القائد  معالي  بمشاركة  العاصمة  شوارع   -
لشرطة أبوظبي وسعادة مدير عام شرطة أبوظبي 
المسؤولين  كبار  من  وعدد  القطاعات  ومديري 
القوات  ضباط  نادي  من  انطلقت  حيث  والضباط، 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  باتجاه  المسلحة 
وسط ترحيب واهتمام كبير من الجمهور والمتابعين 

للحدث.
ووكاالت  الشركاء  أبوظبي  شرطة  وكرَّمت 
والفطيم  للسيارات  المسعود  وهم،  السيارات 
للسيارات واإلمارات للسيارات وليبرتي للسيارات 
وبن حمودة للسيارات وبريمير موتورز ومؤسسة 

لجهودهم في  تقديراً  والمواصالت  للنقل  اإلمارات 
إبراز الحدث.

ويجسد الحفل حرص شرطة أبوظبي ومساعيها 
المتواصلة للوصول إلى مختلف الفئات االجتماعية 
والتعاون  الشراكة  تعزيز  على  حرصها  إطار  في 

البناء مما يعزز تنمية المجتمع وتعزيز االستقرار.
عبر  للدوريات  الحديث  الشكل  إطالق  أن  وتابع 
يترقبون  كانوا  حيث  االجتماعي  التواصل  مواقع 
إطالقها لتعزيز جهود شرطة أبوظبي في استخدام 
تقديم  أجل  من  الشرطي  العمل  في  اآلليات  أحدث 

أرقى الخدمات للمجتمع.
الشكل  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  وتعرض 

الحديث لدورياتها في مؤسسات التعليم والمراكز
بهذه  المجتمع  لتعريف  بالعاصمة  التجارية   
األمن  مسيرة  ترسيخ  في  ودورها  الدوريات 
المجاالت  مختلف  في  التوعية  ونشر  واألمان 
الوقائية  اإلجراءات  تعزيز  أجل  من  الشرطية 
لمكافحة الجريمة والحد من حوادث المرور وتفعيل 
إلى  الدوريات  ويهدف عرض  المجتمعية.  الشراكة 
ومنجزاتها  مبادراتها  متابعة  من  الجمهور  تمكين 
الشرطي  العمل  تطوير  مسيرة  في  الحضارية 
الخدمات  تقديم  في  إيجابية  التي حققت مؤشرات 
الشرطية بصورة عصرية وفق أفضل الممارسات 

العالمية المتقدمة من أجل إسعاد المجتمع.
 وسيتولى عناصر من الشرطة تعريف الجمهور 
ومهامها  الحديث  بشكلها  الدوريات  بمواصفات 
األمنية والمرورية والمجتمعية والرد على أسئلتهم 
أفراد  مع  التواصل  نطاق  ضمن  واستفساراتهم 

المجتمع لرفع مستوى الحس األمني لديهم.
وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي مقطوعات 
تدشين  فعالية  رافقت  وتراثية  وطنية  ومعزوفات 
احتفاالتها  عن  تعبيراً  الحديث  بشكلها  الدوريات 
من  العديد  إطالق  مع  يتزامن  والذي  بالمنجز 

مبادرات شرطة أبوظبي التطويرية.



العدد 131 اكتوبر 2017 10

ت
ءا

ضا
�

اإ

 الرائد د. محمد السويدي 

»ال�شرطة  املجتمعية«  يف �شرطة عجمان 

ال�شويدي: مبادراتنا تتوجه جلميع فئات املجتمع 

يوا�صل »جمتمع  ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف الإدارات والأق�صام  والفروع يف القيادة  العامة ل�صرطة عجمان. 

وزار ق�صم »ال�صرطة املجتمعية« للتعرف على اأبرز واأحدث مبادراته  وفعالياته الأمنية والجتماعية.

هزمي  بن  أحمد  محمد  الدكتور  الرائد  أوضــح 
في  املجتمعية   الشرطة  قسم  رئيس  السويدي  
جلميع  تتوجه  القسم  مبادرات  أن  عجمان  شرطة 
خالل  مبادرة   26 أطلق  القسم  وأن  املجتمع،  فئات 
 7717 بعدد  اجلــاري  العام   مــن   األول  النصف 

مستفيداً، وذلك كالتالي: 
الثانوية  ألوائــل  شبابية«  »بصمات  مبادرة   -

العامة )3 مستفيدين(.
هيئة  مع  بالتعاون  دينية  ومضات  مبادرة   -
األوقاف والشؤون اإلسالمية في عجمان، وتضمنت 
 140( والهندية  العربية  باللغتني  دينية  محاضرات 

مستفيداً(.
 27( السكنية  األحياء  في  ــاج   اإلزع مبادرة   -

مستفيداً(.
به،  يستهان  ال  خطر  إلكترونية:  مبادرات   -

وممتلكاتنا مسؤوليتنا )املركبات  واملنازل(.
- مبادرة مستقبلك بني يديك )15 طالباً(.
- مبادرة مجتمع واحد )110 مستفيدين(.

- مبادرة فرحة العيد )36 طفالً(. 
- مبادرات  عمالية: مبروك الرحمة )250 عامالً(، 

ونقدر أعمالكم )140 عامالً(.
- مبادرة كسوة شتاء )150 مستفيداً(.

لقاء: عبد الوهاب فرج اهلل

 1400( علينا  فطوركم  رمضانية:  مبادرات   -
سحوركم  و  صائم(،   500( اخلير  ولقمة  صائم(، 
الرمضانية  اخليم  وزيارة  )450 صائماً(،  فطورهم 

لنشر التوعية الشبابية.
نحو مستقبل  معاً  األطفال:  لرياض  مبادرات   -
أطفالنا  وحماية  نفسك،  تؤذي  ال  آمن،  وحينا  آمن، 

حماية مجتمعنا.
ضد  ومعاً  الفكري،  األمــن  أمنية:  -مــبــادرات 
)ألصحاب  حريص  وخلك  اإللكتروني،  االبتزاز 

احملال التجارية( . 
تهمنا،  صحتك  وهــي:  صحية،  مــبــادرات   5  -
وأسعف  )االكتئاب(،  حياتك  وعيش  وابتسامتي، 

معي، وصحتي سعادتي.
لطلبة  محاضرات  قــدم   القسم  أن  وأضــاف،  
املدارس وللعاملني في اجلهات احلكومية  واخلاصة، 
 1836( الفكري  األمن  عن  محاضرات   9 وشملت: 
والكراهية  التمييز  قانون  عن  و14     ،) مستفيداً 
الشرطة  مفهوم  عــن  و17   مستفيداً(،   2074(
االبتزاز  عن  و15  مستفيداً(،   2081( املجتمعية 
اجلرائم  عن  و12  مستفيداً(،   2225( اإللكتروني 
اإللكترونية )1994 مستفيداً(، و10 بعنوان: »مخاطر 
التواصل االجتماعي« )1453 مستفيداً(، و7   قنوات 

و21  مستفيداً(،   1215( لإشاعات  التصدي  عن 
من  وغيرها  والتسامح  واإليجابية  السعادة  عن 

املوضوعات)3270 مستفيداً(.

مشاركات
وعن الفعاليات التي شارك فيها  القسم،  أجاب 
القسم  شارك في 20 فعالية  الرائد السويدي  أن 
مع جهات حكومية وخاصة، ومنها: املؤمتر السادس 
دبي،   شرطة  مع  اجلرمية  مواجهة  في  الرياضة 
مبادرة  التوحد )من أجلهم(، وحملة تنظيف البر مع 
دائرة البلدية والتخطيط، ومبادرة إدارة املؤسسات 
وورشة  النسائية،  املؤمنني  أم  جمعية  مع  األسرية 
التسامح واإليجابية، وأمسية »احتفال أم اإلمارات«، 
الدولي  العلمي  واملؤمتر  بالدم،  التبرع  وحمالت 
)االتصال الرقمي في عصر التحوالت االجتماعية( 
وزيارات   والتكنولوجيا،  للعلوم  مع جامعة عجمان 
واجتماعات وأمسية األمن الفكري وإلقاء محاضرات 
بـ7  القسم  احتفل  كما  السودانية.  للجالية  توعوية 
أيام  عاملية، وهي: السعادة، واألم، واملرأة، والقضاء 
العمال،  مع  والتضامن  العنصري،  التمييز  على 
والتدخني، باإلضافة إلى  »أسبوع املرور اخلليجي 

املوحد«.
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قسم  رئيس  الزعابي  أحمد  سعيد  الرائد  أكد 
بــوزارة  الشرطة  كلية  في  والتوجيه  العالقات 
التعريف  الداخلية أن هدف القسم يتمحور حول 
بأنشطة الكلية ومنجزاتها ودورها في رفع كفاءة 

العمل الشرطي وضباط الشرطة في الدولة.

اختصاصات 
يرتبط  والتوجيه  العالقات  قسم  إن  ــال  وق
بشكل مباشر مبدير عام الكلية، ويتولى عدد من 
االختصاصات، مثل، إعداد خطة اإلعالم والعالقات 

ق�شم العالقات والتوجيه يف كلية ال�شرطة

الزعابي: هدفنا التعريف بدور الكلية ور�شالتها الأمنية

زار »جمتمع ال�صرطة« ق�صم العالقات والتوجيه يف كلية ال�صرطة بوزارة الداخلية، وذلك يف اإطار اإلقاء ال�صوء على 

خمتلف الإدارات والأق�صام والفروع يف وزارة الداخلية.

العامة للتعريف بأنشطة الكلية ومنجزاتها ودورها 
الشرطة  الشرطي وضباط  العمل  في رفع كفاءة 
الكلية  بدور  التعريف  جانب  إلى  هذا  الدولة،  في 
األمن  رسالة  نشر  في  واإلســهــام  ورسالتها 
مبفهومه األكادميي من خالل التواصل مع اجلهات 
متابعة  على  يعمل  القسم  أن  كما  الصلة.  ذات 
باختصاصاتها  ما يتصل  أو  الكلية  ينشر عن  ما 
في الصحف ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 
وإطالع إدارة الكلية عليه بالتنسيق والتعاون مع 

إدارة اإلعالم األمني بالوزارة.

أن  إلى  والتوجيه  العالقات  ولفت رئيس قسم 
اإلعالمية  التغطية  أيضاً  تضم  االختصاصات 
كافة  بالكلية  اخلــاصــة  واألنشطة  للفعاليات 
الـــوزارة،  في  املختصة  اجلهات  مع  بالتعاون 
والتنسيق مع اإلدارة العامة للخدمات اإللكترونية 
لكلية  اإللكتروني  املوقع  لتحديث  واالتصاالت 
الشرطة. باإلضافة الى إصدار الكتيبات والنشرات 
تهم  التي  املعلومات  بتوفير  اخلاصة  والدوريات 
الشرطة  كلية  أنشطة  واملتعاملني حول  املراجعني 
على  للحصول  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  وبيان 

لقاء: الرا الظرا�صي - ت�صوير : حممد علي 
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اخلدمات ذات الصلة.
أيضاً،  القسم  اختصاصات  من  أن  وأضــاف: 
توفير البيئة املناسبة لتنفيذ اللقاءات واالجتماعات 
اخلاصة بالعالقات وإبرام االتفاقيات الثنائية مع 
الكلية،  بأنشطة  الصلة  ذات  واجلهات  املؤسسات 
فضالً عن املشاركة في تنظيم املؤمترات واللقاءات 
للرد  والتلفزيون  واإلذاعــة  الصحف  ممثلي  مع 
واإلجــراءات  القرارات  حول  االستفسارات  على 
بالتنسيق  الشرطة  بكلية  الصلة  ذات  والتعليمات 
يعمل  كما  بــالــوزارة.  األمني  اإلعــالم  إدارة  مع 
ملختلف  احلفالت  وتنظيم  إعــداد  على  القسم 
داخل  املعنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  املناسبات 
الالزمة  الترتيبات  كافة  إعــداد  الكلية،  وخــارج 
ملشاركة الكلية مبختلف الفعاليات واألنشطة داخل 
وخارج الدولة بالتنسيق مع اجلهات املعنية، هذا 
باإلضافة إلى تنسيق استقبال الضيوف والوفود 
الزائرة للكلية وتأمني تنقالتهم وإقامتهم وراحتهم 
أنشطة  وتنفيذ  املختصة،  اجلهات  مع  بالتنسيق 
القسم مبا ينسجم ومعايير قياس األداء املؤسسي 
الدورية بشأنها إلى اجلهات ذات  التقارير  ورفع 

االختصاص.

برامج وفعاليات
سعيد  الــرائــد  يقول  القسم،  خطط  عن  أمــا 
تتمحور  للقسم  سنوية  خطة  لدينا  الزعابي: 
حول تنفيذ العديد من األنشطة، أبرزها البرنامج 
املجتمعي األمني الذي نطلقه كل عام والذي يهدف 
إلى نشر الثقافة األمنية في املجتمع والذي وصل 
إقامة  التاسعة. هذا بجانب  إلى دورته  العام  هذا 

وتنفيذ  الكبير،  الشرطة  كلية  ماراثون  وتنفيذ 
وتقدمي  الكلية(،  )صدى  بالكلية  اخلاصة  املجلة 
على  والعمل  واملشاركة  الثقافية،  احملاضرات 
تنظيم الفعاليات املختلفة، مثل املشاركة في اليوم 
الوطني، واملشاركة في معرض التعليم، واملشاركة 
واليوم  األرض  وساعة  للمرأة  العاملي  اليوم  في 
يوم  اخللجي،  املرور  وأسبوع  للسعادة  الدولي 
البيئة ويوم التراث العاملي واليوم العاملي للكتاب، 
العاملي ملكافحة املخدرات، ويوم/ العمال،  واليوم 
ويوم السالم، واليوم العاملي للمسنني، ويوم املعلم، 

ويوم الشهيد، ويوم زايد للعمل اإلنساني.
وفيما يتعلق بالفعاليات، أضاف، تتمثل فعالياتنا 

في تنظيم املؤمترات واحلفالت والندوات وحفالت 
مؤمتراً  القسم  يقيم  حيث  الــدوريــة،  التخريج 
املتنوعة،  الدفعات  تخريجات  بخصوص  صحفياً 
في  احلكومية  القمة  فعاليات  في  شاركنا  كما 
اإلقليمي  واملؤمتر  املدني،  الدفاع  ويــوم  دبــي، 
للشرطة النسائية ويوم التشجير، ومعرض الصيد 

والفروسية.

شركاء 
وذكر الرائد الزعابي أن القسم يقوم بالتنسيق 
من  ســواء  اخلارجيني  الشركاء  من  العديد  مع 
سبيل  على  منها،  اخلاصة،  أو  احلكومية  الدوائر 
االحتادي،  الوطني  املجلس  وليس احلصر:  املثال 
ومجلس أبوظبي للتعليم، والهيئة العامة لألوقاف، 
اإلمارات  املجتمع، جمعية  الثقافة وتنمية  ووزارة 
زايد  دار  ــدم،  ال بنك  االستراتيجي،  للتخطيط 
للثقافة اإلسالمية ومركز سلطان ين زايد للثقافة 
واإلعالم، مسجد الشيخ زايد، األرشيف الوطني، 
كلية »ربدان« ومعرض أبوظبي للكتاب، أما شركاء 
وبعض  االحتــاد  طيران  مثل،  اخلــاص،  القطاع 
املستشفيات اخلاصة واملراكز اخلاصة التي تسهم 

في خدمة املجتمع.
املستقبلية  اخلطط  أن  إلــى  الزعابي  وأشــار 
للقسم تدور حول إيجاد ثالثة أفرع رئيسة لقسم 
العالقات والتوجيه، يوزع عليها كل أعمال القسم 
الشكل  على  وستكون  ومهامه،  واختصاصاته 
فرع  العامة،  العالقات  فرع  اإلعالم،  فرع  التالي: 
مهام  سيمارس  فرع  وكل  واملراسم،  الضيافة 

معينة وأكثر تخصصاً.

الرائد سعيد أحمد الزعابي
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المسؤولية المجتمعية واحدًة من دعائم الحياة 
تقدم  وسائل  من  ووسيلة  المهمة  االجتماعية 
المجتمعات، وهي نظرية أخالقية تقوم على فكرة 
الشراكة القائمة بين مؤسسات المجتمع المختلفة 
وأفراده لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب 
واالجتماعية  والصحية  والثقافية  التعليمية 
والبيئية من خالل تعزيز قيمة العمل اإلنساني 
ثم  ومن  والمؤسسات،  األفراد  لدى  والتطوعي 
خالل  من  للعمل  األخالقية  المنظومة  تفعيل 

الحرص على تطبيق وتعميم القيم الخاص بها.

ظهور املفهوم وتطوره 
المسؤولية  مفهوم  إن  القول  نستطيع 
ولكنه  ثابتاً،  مفهوماً  أبداً  يكن  لم  االجتماعية 
كان دائماً مفعماً بالحيوية، يتحرك عبر التاريخ 
ويعبر عن نفسه بطرق ومعايير مختلفة، وتعود 
القرن  أواخر  إلى  المجتمعية  المسؤولية  فكرة 
التاسع عشر كنتيجة للثورة الصناعية وتصاعد 
االحتجاجات ضد عمالة األطفال وظروف العمل 
بوضوح  بالتبلور  بدأت  الفكرة  لكن  المرهقة، 
حيث  الماضي،  القرن  خمسينيات  منتصف  في 
اتخذت منحاً مؤسساتياً شامالً واضح المعالم، 
وعلى الرغم من اإلنجازات التي تحققت إال أنه 
أن  تعتبر  الشركات  كانت  متأخر  وقت  وحتى 
دون  من  أرباحها  زيادة  هو  الرئيسة  مهمتها 

االلتفات إلى المصلحة االجتماعية العامة.
أن  إلى  االقتصاديين  من  العديد  نظر  وقد 
سداد  خالل  من  تتحقق  الشركات  مسؤولية 
والخدمات  السلع  وتقديم  للعاملين  األجور 
للحكومات  الضرائب  وسداد  للمستهلكين 
الخدمات  بتوفير  بدورها  هي  تقوم  التي 
لفلسفة  الشركات  تبني  وأن  للمواطنين،  العامة 
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يقلل  أن  شأنه  من  االجتماعية  المسؤولية 
أرباحها ويزيد تكاليف العمل، األمر الذي يضر 

بالمصلحة االقتصادية للشركة.
إال أن التطور العالمي الالفت لحقوق اإلنسان 
وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني أحدث 
الشركات من ناحيتين،  في سلوك  كبيراً  تأثيراً 
أوالهما، مراقبة جودة منتجاتها ومدى مطابقتها 
وثانيتهما،  محددة،  وصناعية  بيئية  لمعايير 
باحترام  الشركات  هذه  التزام  مدى  مراقبة 
األقليات  سيما  ال  عام  بشكل  اإلنسان  حقوق 
إعادة  الشركات  على  فرض  ما  اإلعاقة،  وذوي 
المسؤولية  لواء  ورفع  العامة  بسياستها  النظر 
االجتماعية وزيادة االهتمام برأس المال البشري 
الذي  المجتمع  أمام  إيجابية  بصورة  للظهور 

تنتمي إليه.
وبالرغم من التطور التاريخي الهائل في هذا 
المفوضية  عرفته  كما  يزال  ال  أنه  إال  المفهوم، 
األوروبية »طوعياً« وال يمتلك أي نوع من اإللزام 
المسوؤولية  مفهوم  فإن  ذلك  ومع  القانوني، 
المجتمعية في الواقع يمتلك بعداً أخالقياً عميقاً 
للشركات  يمكن  ال  بحيث  كبيراً،  ثقالً  منحه 
الكبرى التي تسعى إلى الحفاظ على سمعتها أن 
تتجاهل مسؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل 

فيها.

أطراف املسؤولية االجتماعية 
تشكل  حيث  للفرد،  االجتماعية  المسؤولية  ـ 
المسؤولية االجتماعية للفرد الدائرة األولى من 
دوائر المسؤولية، وهي الدائرة التى يصبح الفرد 
فيها هو الفاعل المحورى، فال يمكن تصور أن 
تقوم  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  مؤسسات 
أطراف  تجاه  االجتماعية  مسؤوليتها  بتحمل 

المصالح ومنهم األفراد، في حين ال يقوم الفرد 
وكيانه  بيئته  على  المحافظة  في  بدوره  فيها 
االجتماعية  وهويته  بمؤسساته  االجتماعي 
ويبدأ تفعيل الحس االجتماعي من األسرة التي 
يجب أن تعّود الطفل منذ نعومة أظافره على أنه 
عليه واجبات  اجتماعية تفرض  بيئة  يعيش في 
ومسؤوليات عليه القيام بها من دون انتظار أجر 

أو مكافأة.
القطاع  لمؤسسات  االجتماعية  المسؤولية  ـ 
اقتصادي  ككيان   - فالمؤسسات  الخاص: 
مهماً  دوراً  بشري- كانت ومازالت تلعب دوماً 
في  تعمل  الذي  المجتمع  تنمية  في  ومركزياً 
والتحديث  للثروة  الرئيس  المصدر  فهي  كنفه. 
وتوليد فرص العمل.وقد بات من المحتم عليها 
وتوسيع  االجتماعية  بمسؤولياتها  االضطالع 
الثقافية  النشاطات  رعاية  لتشمل  نشاطاتها 
تكون  أن  يمكن  المسؤولية  وهذه  واالجتماعية، 
أفعال  في  االنخراط  عن  االمتناع  عبر  سلبية، 
ضارة، أو إيجابية، من خالل القيام بأفعال تحقق 

أهداف المجتمع بشكل مباشر.
العام: حتى  للقطاع  االجتماعية  المسؤولية  ـ 
إلى  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم  تحويل  يتم 
العام  القطاع  عمل مؤسسي مستدام، فإن دور 
يمكن أن يتخذ عدة أشكال، فالحكومة يمكن أن 
تقوم بدور المشرع الذي يضع النظم التي تحكم 
وتنظم أنشطة المسؤولية االجتماعية كما يمكنها 
أن تقوم بدور المنسق أو الموجه لهذه األنشطة 

وتوظيفها بما يخدم احتياجات المجتمع. 
وقد يكون القطاع الحكومي شريكاً مع القطاع 
الخاص في برامج المسؤولية االجتماعية، وربما 
البرامج من  لهذه  المؤيد والمشجع  يختار دور 

خالل برامج تنظيمية خاصة.

امل�شوؤولية املجتمعية.. 

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري مفردات ومفاهيم 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية باالإنابة - �صرطة اأبوظبي
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قام الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة 
الشارقة،  لشرطة  العامة  القيادة  بزيارة  الداخلية 
وكان في استقباله العميد سيف الزري الشامسي 
قائد عام شرطة الشارقة والعميد عبدالله مبارك بن 

عامر نائب القائد العام وكبار ضباط القيادة. 
وقام وكيل وزارة الداخلية بتدشين خدمة حجز 
العامة  القيادة  ستبدأ  التي  المنزل  في  المركبات 
الجاري  العام  خالل  بتطبيقها  الشارقة  لشرطة 
للهدف  وتحقيقاً  الداخلية  وزارة  رؤية  من  انطالقاً 
بالخدمات  المتعاملين  رضا  بتعزيز  االستراتيجي 
الجمهور  أفراد  على  اإلجراءات  وتيسير  المقدمة 
يتقرر  التي  مركباتهم  على  باإلبقاء  لهم  والسماح 

عام  قائد  المرزوقي  محمد  جاسم  اللواء  أكد 
ضرورة  الداخلية  وزارة  في  المدني  الدفاع 
بدورها  المدني  بالدفاع  اإلقليمية  اإلدارات  قيام 
الحمالت  وتنفيذ  وجه  أكمل  على  التوعوي 
المدارس  لجميع  والموجهة  الهادفة  التوعوية 
والوقاية  السالمة  وإرشادات  مبادئ  لغرس 
للمخاطر  مدرك  واٍع  جيل  لتنشئة  الطالب  لدى 

المحيطة به. 
وطالب اإلدارات بتنفيذ زيارات ميدانية صباح 
باإلجراءات  الطلبة  لتوعية  دراسي  يوم  أول 
والتدابير الوقائية الواجب إتباعها للعمل بها في 
حاالت الطوارئ حفاظاً على سالمتهم بالتنسيق 

مع المعنيين من القطاع التربوي. 
للدفاع  العامة  القيادة  حرص  إلى  وأشار 
المدني على التأكد من توافر اشتراطات الوقاية 

ال�شعفار يد�شن خدمة حجز املركبات باملنزل يف �شرطة ال�شارقة

»الدفاع املدين« يوؤكد �شرورة تطبيق ا�شرتاطات ال�شالمة يف املدار�ض

قيادتها  بعدم  االلتزام  مع  مساكنهم  في  حجزها 
خالل مدة الحجز التي يتم أثناؤها سحب لوحات 
االتحادي  بالنظام  عليها  والتعميم  المركبة  وملكية 
ومراقبة المركبة عبر نظام تحديد المواقع الجغرافية 
)GPS(. وتابع الفريق الشعفار زيارته بجولة اطلع 
خاللها على سير العمل بغرفة العمليات المركزية 
الجديدة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وما تشتمل 
عليه الغرفة من نظم تعمل على تعزيز المهام األمنية 
والحفاظ على المستوى المميز الذي حققته شرطة 
ظل  في  واالستقرار  األمن  بسط  في  الشارقة 
الذي  االجتماع  العمراني لإمارة. وخالل  التوسع 
بحضور نائب  الشارقة  عقده مع قائد عام شرطة 

ومديري  ونوابهم  العامين  والمديرين  العام  القائد 
وممثلي  الشارقة  شرطة  ضباط  وكبار  اإلدارات 
الداخلية على  اإلسعاف الوطني اطلع وكيل وزارة 
سير العمل ونتائج المؤشرات االستراتيجية للقيادة 

العامة لشرطة الشارقة.
التي  والصعوبات  التحديات  أبرز  ناقش  كما 
على  ووقف  عليها  التغلب  وآلية  العمل  تواجه 
الماضية  الفترة  خالل  تحققت  التي  اإلنجازات 
مختلف  في  األداء  لتطوير  الموضوعة  والخطط 
المجاالت إلى جانب الخطوات التي تم إنجازها في 
أفضل  إلى  للوصول بخدماتها  القيادة  إطار سعي 

المستويات.

المباني  بينها  ومن  كافة  المنشآت  في  والسالمة 
التعليمية والمدارس بالتنسيق مع اإلدارات والجهات 
التربوية المعنية والوقوف على مدى مطابقة المباني 
استعداداً  المطلوب  بالشكل  العمل  على  وقدرتها 

الستقبال العام الدراسي الجديد. 
وأكد اللواء المرزوقي أن القيادة العامة ال تدخر 
بين  والوقاية  السالمة  ثقافة  نشر  أجل  من  جهداً 
فئات المجتمع كافة وتسخير كل الوسائل المتاحة 
والتحذيرية  الوقائية  التوعية  رسائل  إليصال 
واإلرشادية لكل مواطن ومقيم لضمان تطبيق أرقى 
معايير الوقاية والسالمة في مختلف المواقع حفاظاً 

على سالمة الجميع. 
وأوضح أن من بين هذه البرامج برنامج خليفة 
لتمكين الطالب »أقدر« الذي يهدف لتكوين اتجاهات 
الوقاية  بقواعد  لاللتزام  الطالب  لدى  إيجابية 

والسالمة في المنزل والمدرسة والطريق بجانب 
في  السليم  للتصرف  قدراتهم  وتعزيز  تنمية 

حاالت الطوارئ.
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الرميثي يوؤكد اأهمية ال�شراكة بني �شرطة اأبوظبي ورواد التوا�شل الجتماعي 

  دشن سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد 
اإلدارة  في  السعادة  استراحة  دبي  لشرطة  العام 
العامة ألمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بحضور 
العامة،  اإلدارة  مدير  الغيثي  علي  الله  عبد  العميد 
والعميد  البشري،  عبيد  العميد خبير خليل  ونائبه 
بالوكالة،  الطوارئ  إدارة  مدير  الفالسي  راشد 
إدارة  مدير  كلنتر  محمد  أحمد  طارق  والعقيد 
راشد  محمد  والعقيد  بالوكالة،  اإلدارية  الشؤون 
مدير إدارة المراسم والتشريفات في اإلدارة العامة 
إلسعاد المجتمع، والمقدم عبيد مبارك بن يعروف 
من  وعدد  الشخصيات  وحماية  أمن  إدارة  مدير 

الضباط.
وأشاد سعادة القائد العام لشرطة دبي باالستراحة 
وما تلبيه من احتياجات لموظفي اإلدارة وزوارها، 
حريصة  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  أن  مؤكداً 
أرقى  وتقديم  موظفيها  إسعاد  على  الحرص  كل 
لهم  وجاذبة  مناسبة  عمل  بيئة  وتوفير  الخدمات 

وذلك تنفيذاً لسياسة الحكومة الرشيدة.
الغيثي  علي  الله  عبد  العميد  تقدم  جانبه  ومن 
بجزيل الشكر للقائد العام لشرطة دبي على تفضله 

اللواء املري يد�شن ا�شرتاحة ال�شعادة يف اأمن الهيئات واملن�شاآت 

أن  مؤكداً  رسمياً  االستراحة  وتدشين  بالحضور 
المزيد من  لبذل  معنوياً  ودعماً  يعطي حافزاً  ذلك 
الجهد والعطاء في شتى المجاالت، كما شكر فريق 
المشروع  إلنجاز  مضاعفاً  بذل جهداً  الذي  العمل 

تجهيز  تم  إنه  موضحاً  قصيرة  زمنية  فترة  في 
االستراحة بإعادة تدوير بعض المواد المستهلكة 
أو  موارد  بأي  االستعانة  دون  من  داخلية  وبأيٍد 

ايٍد خارجية.

 استضاف مجلس المرور للشباب بشرطة أبوظبي 
رواد مواقع التواصل االجتماعي في جلسة ركزت 
على دورهم في تعزيز الوعي المروري والتعريف 
في  الشرطة  وجهود  واألنظمة  واللوائح  القوانين  ب

نشر السالمة والطمأنينة بالمجتمع. 
وأكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام 
شرطة  بين  الشراكة  أهمية  على  أبوظبي  شرطة  ل
أبوظبي ورواد مواقع التواصل االجتماعي لتوعية 
داعياً  القانون  احترام  ثقافة  المجتمع ونشر  فراد  ا
للتركيز على توعية الشباب بالمخاطر المترتبة عن 
الجلسة  وحضر  عالية.  بسرعات  المركبات  يادة  ق
سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة 
أبوظبي والعميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع 
مدير  الخييلي  خليفة  والعميد  المركزية  لعمليات  ا

وعدد  ابوظبي  بشرطة  والدوريات  المرور  ديرية  م
من الضباط.

 وأشاد معالي القائد العام لشرطة أبوظبي بمقترحات 
رواد مواقع التواصل االجتماعي وتفاعلهم في نشر 
أخبار القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خالل آلية 

مشتركة مع إدارة اإلعالم األمني.
بعقد جلسات مستقبلية مع رواد  الرميثي  ورحب 
التواصل االجتماعي لالطالع على مشاريع  مواقع 
والتعرف  التطويرية  أبوظبي  شرطة  مبادرات  و
رجال  بها  يقوم  التي  الحيوية  المهام  طبيعة  لى  ع
الشرطة في خدمة المجتمع مثل اإلسعاف والمرور 
في  المجتمع  توعية  جهود  من  يعزز  بما  غيرها  و
تعزيز السالمة. وأكد العميد علي خلفان الظاهري 
إيصال  أهمية  على  المركزية  العمليات  قطاع  دير  م

رسائل التوعية للجمهور في الحاالت الطارئة مثل 
الضباب الفتاً إلى أهمية تفاعل رواد مواقع التواصل 
حول  أبوظبي  شرطة  ردود  بنشر  الجتماعي  ا
استفساراتهم المختلفة بما يسهم في توعيتهم في 

الظروف المختلفة.
تقديره  عن  للشباب  المرور  مجلس  وأعرب   
التواصل  مواقع  رواد  من  اإليجابية  لمشاركات  ل
المرورية  التوعية  جهود  تعزيز  في  الجتماعي  ا
المقترحات  من  مجموعة  وقدم  القوانين  احترام  و
الهادفة التي تعزز من تفاعل رواد مواقع التواصل 
االجتماعي مع القضايا المطروحة وخصوصاً التي 
رواد  وأبدى  المرورية.  السالمة  تعزيز  في  تسهم 
مواقع التواصل االجتماعي استعدادهم للتعاون مع 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي لنشر فعالياتها 
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قائد عام �شرطة عجمان ياأمر بحل ق�شية فتاة

الكعبي يهنئ املناوبني بعيد الأ�شحى املبارك

أمر سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي 
قائد عام شرطة عجمان بمتابعة وحل قضية فتاة 
الشرطة  تعتبر  كانت  الباكستانية  الجنسية  من 
مصدر خوف ورعٍب لها طيلة حياتها حتى أوشكت 

أن تصاب بمرض نفسي. 
وحول تفاصيل القضية صرح المقدم يحيى خلف 
الشامل  الحميدية  المطروشي رئيس مركز شرطة 
بأن أمراً جاء من سعادة قائد عام شرطة عجمان 
يقضي بمتابعة قضية مواطن باكستاني على إذاعة 
الرابعة مفادها أن ابنته البالغة من العمر ٢١ عاماً 
تعاني مشكلة نفسيًة ناجمة عن خوفها الشديد من 

الشرطة وكل ما يتعلق بها.
اإلنجاز  بهذا  البالغة  سعادتها  عن  الفتاة  ربت  وأع
وشكرها الجزيل لسعادة قائدة عام شرطة عجمان 

وموظفي مركز شرطة الحميدية.

تفقد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام 
لشرطة الفجيرة في ثاني أيام عيد األضحى المبارك 
الضباط  من  والمناوبين  الشرطة  وإدارات  كز  مرا
وضباط الصف في تلك المراكز والنقاط الشرطية 

باإلمارة.
 وقد قام اللواء بن غانم الكعبي بزيارة تفقدية إلى 
بهدف  وذلك  والوحدات  واألقسام  اإلدارات  جميع 

عيد  بمناسبة  بالمراكز  للعاملين  التهنئة  تقديم 
األضحى المبارك.

ودعا قائد عام شرطة الفجيرة جميع العاملين إلى 
إلسعاد  كافة  وقدراتهم  طاقاتهم  تسخير  أهمية 
على  والعمل  لإمارة  والزائرين  الكريم  الجمهور 
المقدمة  الشرطية  الخدمات  وتحسين  تطوير 
على  األمنية  والواجبات  بالمهام  والقيام  للجمهور 

الصعوبات  تذليل  على  بالعمل  ووجه  وجه،  أكمل 
ممكن  وقت  بأسرع  لهم  اإلجراءات  وإنهاء  كافة 
أمن  على  الساهرة  العين  الشرطة  أن  باعتبار 
للمناوبين تضحيتهم بأوقاتهم في  المجتمع مقدراً 
المناسبات واألعياد بعيداً عن أسرهم وعائالتهم في 
سبيل خدمة المواطنين والمقيمين على أرض وطننا 

المعطاء.
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�شرطة راأ�ض اخليمة حت�شد جائزة ال�شرق الأو�شط للتميز 

�شرطة اأم القيوين ت�شارك يف مبادرة »مرحباً مدر�شتي«

حصدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جائزة 
التميز عن مشروعها )حماية( خالل مشاركتها في 
القمة السنوية الخامسة لألمن الوطني في الشرق 
األوسط 2017 الذي عقد بفندق ويستن في أبوظبي 
خالل الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من 

سبتمبر الماضي.
القمة واستلم الجائزة نيابة عن شرطة  شارك في 
رأس الخيمة المقدم محمد عبدالرحمن األحمد مدير 
قدم  الذي  واالتصاالت  اإللكترونية  الخدمات  إدارة 
ورقة عمل حول »نظام حماية« أوضح فيها أهمية 
المشروع وأسباب وأهداف النظام وآليات العمل فيه 
وكذلك بين أهم مالمح القانون الذي أصدره صاحب 
األنظمة  قانون  بشأن  الخيمة  رأس  حاكم  السمو 

التقنية ألمن المنشآت )نظام حماية(.
اإللكترونية  الخدمات  إدارة  مدير  وذكر 
واالتصاالت قدرات النظام التي تمثلت في عدد 
كاميرات المراقبة التي تم تركيبها وبلغ عددها 
على  موزعة  وخارجية  داخلية  كاميرا   88500
رأس  إمارة  في  منشأة   13900 من  يقارب  ما 

القيوين  أم  عام شرطة  قائد  المعال  راشد  الشيخ  العميد  بتوجيهات سعادة    
وبالتنسيق مع برنامج خليفة لتمكين الطالب )أقدر( قام عدد من كبار الضباط 
بزيارات  القيوين  أم  بشرطة  المجتمعية  والشرطة  العامة  العالقات  وموظفي 
متفرقة لعدد من مدارس منطقة أم القيوين التعليمية مع انطالق العام الدراسي 

وفلج  والراعفة  والسلمة  المدينة  مركز  مناطق  2018 شملت   -  2017 الجديد 
التربية  وزارة  أطلقتها  التي  مدرستي«  »مرحباً  مبادرة  ضمن  وذلك  المعال 
والتعليم وتم استقبال الطلبة والترحيب بهم منذ اليوم الدراسي األول وتوزيع 

بعض الهدايا عليهم.

�شرطة ال�شارقة: اإ�شدار وجتديد رخ�شة القيادة اإلكرتونياً اأول اأكتوبر

 تعتزم إدارة ترخيص اآلليات والسائقين بشرطة 
برخصة  الخاصة  المعامالت  وقف  الشارقة 
من  اعتباراً  الخدمة  تقديم  مراكز  عبر  القيادة 
األول من أكتوبر الجاري لتبدأ تطبيق الخدمات 
إصدار  في  والمتمثلة  لألفراد  الذكية  المرورية 
قيادة  رخصة  وتجديد  جديدة  قيادة  رخصة 
رخصة  إصدار  و  فاقد  بدل  رخصة  وإصدار 
بدل تالف من دون الحاجة إلى توجه األفراد إلى 
مراكز الخدمة لتوفير الجهد والوقت عليهم وذلك 

عبر تطبيق وزارة الداخلية للهواتف الذكية
 .UAE MOI 

ترخيص  إدارة  مدير  بوالزود  علي  العقيد  وقال 
اآلليات والسائقين بشرطة الشارقة: »تهدف هذه 
والوقت  الجهد  توفير  إلى  اإللكترونية  الخدمات 

الخدمات  بمستوى  واالرتقاء  المتعاملين  على 
أعلى  تحقيق  إلى  وصوالً  متعددة  بطرق  المقدمة 
معدالت الرضا للعمالء تجسيداً الستراتيجية وزارة 
بفاعلية  الجمهور  ثقة  تعزيز  إلى  الرامية  الداخلية 
حكومة  أولويات  مع  وتوافقا  المقدمة  الخدمات 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في تفعيل وتطبيق 

الخدمات الحكومية الذكيـة. 
وأوضح مدير إدارة ترخيص اآلليات والسائقين أن 
الخدمة تتيح لألفراد إنجاز معامالت رخصة القيادة 
فاقد وبدل  إلى بدل  من إصدار وتجديد باإلضافة 
من  االنتهاء  بعد  أنه  إلى  مشيراً  إلكترونياً..  تالف 
إجراء المعاملة يتم إرسال رخصة القيادة إلكترونياً 
على الهاتف المحمول إلى أن تقوم شركة التوصيل 

بإيصال الرخصة خالل ساعة من استالم الطلـب.

الخيمة وبين أيضاً أثر تلك القدرات في النتائج 
التي تحققت منذ تطبيق النظام وأهمها رفع نسبة 

الشعور باألمن إلى 95% في عام 2016 مقارنة 
بالعام 2015 الذي بلغت نسبته %90.50.
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الطياري  سنان  جميلة سيف  الدكتورة  أكدت 
في  الباطنية  األمــراض  استشارية  الظهوري 
أن  أبوظبي  بشرطة  الطبية  الخدمات  مديرية 
التوعية  على  الحرص  كل  حريصة  »المديرية« 
تزامناً  كامالً  شهراً  خصصت  وقد  المجتمعية، 
لهذا  توعية  حملة  إلنشاء  العالمية  الحمالت  مع 
للوقاية  اتخاذ حلول  على  منها  المرض, حرصاً 
والكشف المبكر، وبالتالي التدخل الطبي األسرع 

لنتائج أفضل ولنساء أسعد.
وأوضحت أن مرض السرطان هو مرض ينشأ 
بسبب خلل في بعض الخاليا التي تنمو وتتكاثر 
خارج سيطرة الجسم وتستمر هذه الخاليا في 
التكاثر والنمو مشكلة ورماً خبيثاً )سرطان(. ذلك 
أن األورام الخبيثة تتكاثر وتدمر أنسجة الجسم 
الورم  ضمن  الخاليا  لبعض  ويمكن  السليمة, 
أخرى من  أجزاء  الى  بعيداً  وتنتشر  تنفصل  أن 

حملة »�شرطان الثدي« يف »اخلدمات الطبية«

الظهوري: الك�شف املبكر يوؤدي لنتائج اأف�شل ولن�شاء اأ�شعد

الجسم.  وذكرت أن سرطان الثدي هو شكل من 
أشكال األمراض السرطانية التي تصيب أنسجة 
الثدي وعادة ما يظهر في قنوات )األنابيب التي 
تحمل الحليب إلى الحلمة( وغدد الحليب، مشيرًة 
إلى أن سرطان الثدي يمثل نوع السرطان األكثر 
انتشاراً بين النساء في جميع أنحاء العالم ويحتل 
الثاني على الئحة أكثر أنواع السرطان  الترتيب 

انتشاراً لدى البشر في العالم.

تنظم مديرية »اخلدمات الطبية« يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، حملة »�صرطان الثدي«، وذلك مبنا�صبة ال�صهر 

العاملي للتوعية ب�صرطان الثدي الذي ي�صادف �صهر اأكتوبر من كل عام. 

وتهدف احلملة اإىل زيادة الوعي اجلماهريي حول �صحة الثدي، الأمر الذي من �صاأنه احلد من انت�صار حالت �صرطان 

الثدي بني ن�صاء الإمارة عمومًا والن�صاء املنت�صبات اإىل ال�صرطة على وجه اخل�صو�س.

لقاء: خالد الظنحاين- ت�صوير: حممد علي
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د. جميلة الظهوري

إحصائيات
ولفتت الظهوري إلى أن هناك إحصائية لهيئة 
السرطان  مرض  أن  مفادها  بأبوظبي  الصحة 
الوفيات  إجمالي  من   %15 نسبته  ما  يشكل 
الثالث  المسبب  ويعد   ،2014 عام  في  المسجلة 
حوالي  تسجيل  تم  حيث  اإلمــارة،  في  للوفيات 
السرطان  بمرض  لإصابة  جديدة  حالة   1768
إلى أن دائرة الخطر  في إمارة أبوظبي. مشيرة 
تحيط بالنساء اللواتي لهن خلفية أسرية لسرطان 
الثدي، ذلك أن الخلفيات األسرية من األمور التي 
تزيد من مخاطر اإلصابة به بنسبة الضعف أو 

ثالثة أضعاف. 
الطفرات  الطفرات، والسيما  كما تؤدي بعض 
إلى   ،p53و  BRCA2و  BRCA1 في  تحدث  التي 
بشكل  الثدي  بسرطان  اإلصابة  مخاطر  ارتفاع 
وال  الحدوث  نادرة  الطفرات  تلك  أّن  غير  كبير. 
تمثّل إالّ نسبة ضئيلة من العبء اإلجمالي الناجم 

عن هذا المرض.
تقول  للمرض،  المؤدية  العوامل  وحــول 
المرتبطة  االختطار  عوامل  أهّم  إن  الظهوري: 
الناجمة  اإلنجابية  العوامل  الثدي،  بسرطان 
الداخلية،  لألستروجينات  المطّول  التعّرض  عن 
اإلحاضة  بدء  مثالً،  منها،  عدة  أسباب  نتيجة 
وتأّخر سّن  اليأس  وتأّخر سّن  مبّكرة  في سّن 
الخارجية  الهرمونات  تزيد  كما  األّول.  اإلنجاب 
في  الثدي.  بسرطان  اإلصابة  مخاطر  من  أيضاً 
موانع  يستخدمن  الالئي  النساء  تتعّرض  حين 
الحمل الفموية والنساء الالئي يخضعن لمعالجة 
لمخاطر  غيرهن،  من  أكثر  الهرمونات،  استبدال 
أّن  بالذكر  والجدير  الــمــرض،  بهذا  اإلصــابــة 
النساء من  الطبيعية تسهم في حماية  الرضاعة 

هذا السرطان.

أعراض 
ــدي، أوضحت  ــث ال ــراض ســرطــان  أعـ ــن  وع
التي  األعــراض  من  ــدداً  ع هناك  أن  الظهوري 
شفافة  مادة  إفراز  أهمها،  المريض،  على  تظهر 
مع  أحياناً،  يظهر،  الحلمة،  من  للدم  مشابهة  أو 
ظهور الورم في الثدي، تراجع الحلمة أو تسننها، 
تسنن  أو  تسطـّح  الثدي،  مالمح  أو  حجم  تغيّر 
ما  أو  احمرار  الثّدي، وظهور  الذي يغطي  الجلد 
يشبه الجلد المجّعد على سطح الثدي، مثل قشرة 

البرتقال.

الفحص املبكر 
الثدي،  لسرطان  المبكر  الفحص  أهمية  وعن 
المبكر،  الفحص  أن  شك  ال  الظهوري:  أجابت 
لنتائج  يؤدي  األسرع  الطبي  التدخل  وبالتالي 
أفضل، ويأتي الفحص عن طريق، أوالً، الفحص 
فقط،  اإلمكانيات،  إحــدى  وهو  للثدي،  الذاتي 
ويجب إجراؤه بشكل دائم ومنتظم بدءاً من سن 
للثدي  الذاتي  الفحص  خبرة  أن  ذلك  عاماً،   20
لديها  الثدي  أنسجة وبنية  للمرأة، وتعرفها على 

قادرة  يجعالنها  قد  ومنتظم،  دائم  أساس  على 
الثدي، كما  على كشف عالمات مبكرة لسرطان 
عادة،  الثدي  يبدو  كيف  تتعلم  أن  عليها  يجب 
أو  اإلحساس  في  تغيير  ألي  يقظة  تكون  وأن 
تغيّرات،  أي  الحظت  ما  فإذا  الثدي.  نسيج  في 
يجب إعالم الطبيب في أسرع وقت ممكن. ثانياً، 
فحص الثدي في العيادة، فإذا كان في العائلة من 
أصيب بمرض سرطان الثدي )تاريخ عائلي( أو 
حتى إذا كانت المرأة ال تنتمي إلحدى مجموعات 
الثدي،  بسرطان  لإصابة  عرضة  األكثر  الخطر 
العيادة  في  الثدي  لفحص  تخضع  بأن  فيُنصح 
مرة واحدة كل ثالث سنوات حتى بلوغ سن الـ 
فيما  سنة،  كل  واحدة  مرة  بمعدل  ثم  عاماً.   40
بتفقد  الطبيب  يقوم  الفحص  هذا  وخالل  بعد، 
نسيج الثدي للبحث عن كتل أو تغيُّرات أخرى في 

الثدي، ويمكن أن يالحظ أيضاً ازدياد حجم الغدد 
الليمفاوية الموجودة في منطقة اإلبط. ثالث هذه 
Mam�« الّشعاعي  الثدي  تصوير   ، تالفحوصا

mography«، وهو الذي يفحص أنسجة الثدي من 
خالل إنتاج صور األشعة السينية )أشعة رنتجن 
- X - Ray(، يعتبر اليوم الفحص األكثر موثوقية 
للكشف المبكر عن كتل سرطانية في الثدي، حتى 
قبل أن يشعر الطبيب بها بواسطة اللمس اليدوي 
للثدي. ولهذا السبب، ُينصح  إجراء هذا الفحص 
لكل النساء فوق سن الـ 40 عاماً. وبفضل من الله 
تعالى وتوجهات من قيادتنا الرشيدة يتوفر هذا 

الجهاز في معظم المراكز الصحية.

نصائح 
المرضى  الظهوري  جميلة  الدكتورة  نصحت 
وأفراد المجتمع عموماً بااللتزام بالكشف الدوري 
لتشخيص حاالت سرطان الثدي في وقت مبكر 
التشخيص  إن  حيث   ً التام،  الشفاء  إلى  وصوالً 
المبكر يرفع نسبة الشفاء من السرطان إلى أكثر 
من 90% بينما تتراوح نسبة الشفاء ما بين 60 
يكون  عندما  المرض  اكتشاف  و70% في حال 
وتم  الثالثة  أو  الثانية  المرحلة  في  السرطان 
المرأة  تعيش  كانت  وأينما  المناسب.  العالج 
التسلح  عليها  يجب  فإنه  موطنها،  كان  ومهما 
وطريقة  الثدي  عن سرطان  الكافية  بالمعلومات 

اكتشافه وعالجه. 
جميع  على  المسؤولية  منطلق  من  أنه  كما 
لتبني  النساء  الجهات ذات االختصاص تشجيع 
الذاتي  الفحص  وأداء  الصحية،  الحياة  أنماط 
الوقت  الفحوصات في  للثدي كل شهر، وإجراء 
وأن  المختلفة.  العمر  مراحل  وفــي  المناسب 

األنشطة التوعوية، يجب أن تستمر طوال العام.
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التحفيز والتكرمي حق مكفول لكل املبدعني يف القيادة العامة

اأطلقها ق�صم »احلفز  التي  املثايل«  اأبوظبي، ومن هنا كانت جائزة »املوظف   ل�صرطة 

الوظيفي« يف اإدارة »اأداء العاملني« التابعة لقطاع املوارد الب�صرية.

لهم،  تهنئة  اجلائزة  بهذه  الفائزين  من  عدد  على  ال�صوء  يلقي  ال�صرطة«  »جمتمع 

وت�صجيعًا لزمالئهم ليقتدوا بهم يف الإبداع والتميز.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

احلمادي: تكرمي يحفز على موا�شلة م�شرية التميز

لقاؤنا في هذا العدد مع المساعد أول حسين 
محمد الحمادي من مديرية »الطوارئ والسالمة 
في  المركزية  العمليات  لقطاع  التابعة  العامة« 
فاز  والذي  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 

بجائزة »الموظف المثالي«.
الحمادي:  حسين  أول  المساعد  وأوضح 
أحسست بشعور من الفرح والفخر بحصولي 
يتمنى  والتي  المثالي،  الموظف  جائزة  على 
العامة  القيادة  منتسبي  كل  عليها  الحصول 
ضباط  وصف  ضباط  من  أبوظبي  لشرطة 
من  المزيد  لديَّ  وتولد  ومدنيين،  وأفراد 
للقيام  تدفعني  التي  بالمسؤولية  اإلحساس 
ثقة من كرمني  بجهود مضاعفة ألحافظ على 

بهذه الجائزة المهمة.
الفريق  بدعم  الحمادي  أول  المساعد  وأشاد 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
لجائزة  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
الداعم  المثالي«، وأكد أن سموه هو  »الموظف 
وزارة  في  التميز  لمسيرة  واألساسي  األول 
لشرطة  العامة  القيادة  وفي  عموماً  الداخلية 
أبوظبي خصوصاً، وبفضل توجيهات ومتابعة 
العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  حققت  سموه 
العامة  القيادات  ومختلف  أبوظبي  لشرطة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  للشرطة 

الكثير من اإلنجازات محلياً وعربياً ودولياً. 
وعن العمل اإلبداعي الذي قام به، واستحق 
أجاب:  المثالي«،  »الموظف  بجائزة  الفوز  عليه 
قدمت عدداً من المقترحات اإلبداعية التي أسهمت 
في تطوير وتسريع العمل في فرع تدريب إنقاذ 
المسطحات المائية بمديرية »الطوارئ والسالمة 
العامة« في شرطة أبوظبي، وفي حصول الفرع 
والمديرية على شهادات اعتماد دولية. وافتتاح 
أول مركز غوص تدريبي خمس نجوم معتمد 
عالمياً لتكون شرطة أبوظبي أول مؤسسة أمنية 
تحصل على هذا االعتماد على مستوى منطقة 
كما حصلت  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 
على شهادة خبير إنقاذ في المسطحات المائية، 

والتي أسهمت ميدانياً في إنقاذ مصابين وحفظ 
ترافق  التي  التحديات  وممتلكات.وعن  أرواح 
إلى  أشار  المثالي«،  »الموظف  بجائزة  الفوز 
على  الحفاظ  هو  حالياً  يواجهه  تحد  أبرز  أن 
وبذل  عمله،  في  إليه  وصل  الذي  المستوى 
كرمه  من  ثقة  عند  ليستمر  المضاعفة  الجهود 

بهذه الجائزة الشرطية المعنوية المهمة.
أخرى  شرطية  بجوائز  للفوز  طموحه  وعن 
غير جائزة »الموظف المثالي«، أوضح: بالتأكيد 
أطمح للفوز بجوائز شرطية أخرى غير جائزة 
من  محطة  هي  فالجائزة  المثالي«،  »الموظف 

محطات مسيرة التميز الوظيفي بالنسبة لي.
فرع  في  أعمل  أجاب:  عمله،  طبيعة  وعن 
بمديرية  المائية  المسطحات  إنقاذ  تدريب 
»الطوارئ والسالمة العامة« في شرطة أبوظبي، 
ويشمل عملي مهمات إدارية وميدانية وتدريبية 
وتطويرية، باإلضافة إلى أني عضو في فريق 
تأسس  والذي  المائية،  المسطحات  في  اإلنقاذ 

عام 2011، وشارك في أكثر من 30 مهمة داخلية 
وعدة مهمات خارجية في مجال اإلنقاذ. 

برأيه،  المثالي«  »الموظف  مواصفات  وعن 
ذكر أن مواصفات الموظف المثالي تتمثل في 
لقيادة  والوالء  وتعالى،  سبحانه  الله  مخافة 
الرشيدة،  االتحادية  والحكومة  الحكيمة  البالد 
الشرطية  القيادات  وأوامر  بتعليمات  وااللتزام 
العليا، والسعي الدائم للتعلم والتدرب والتطوير، 
في  والتفاني  زمالئه،  مع  المستمر  والتعاون 
سبيل إنقاذ أرواح وممتلكات أفراد المجتمع من 

مواطنين ومقيمين.
إلى  الحمادي  حسين  أول  المساعد  وتوجه 
زمالئه في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عموماً 
ومديرية »الطوارئ والسالمة العامة« خصوصاً 
بالقول: »أدعوكم للمشاركة في جائزة الموظف 
جديدة  إبداعية  اقتراحات  تقديم  عبر  المثالي 
لكم  وأتمنى  مميزة،  ميدانية  بأعمال  والقيام 

الفوز بالجائزة في المستقبل القريب«. 
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وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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رئيس الدولة »حفظه اهلل«
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محمد بن راشد آل مكتوم
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يقبل عدد من اأبنائنا وبناتنا على جتربة تدخني ال�صجائر الإلكرتونية ، فكيف نحميهم من اأ�صرار هذه ال�صجائر؟

األسواق  في  موجودة  اإللكترونية  السجائر 
وقد  سنوات.  منذ  والعاملية  والعربية  احمللية 
إقناع  لها  واملسوقة  املنتجة  الشركات  حاولت 
عدد كبير من املدخنني بأن اإلقالع عن السجائر 
إلى  سيقودهم  »الفايب«  واستخدام  العادية، 

حياة صحية.  
وحالياً هناك في أسواق العالم ما يقرب من 

جا�صم عبيد الزعابي

 اإعالمي و�صفري ال�صحة العامة يف اإمارة اأبوظبي

السجائر  من  نكهة  و7700  عالمة جتارية   500
املجموعة  هــذه  ســاعــدت  وقــد  اإللكترونية. 
السجائر  جعل  فــي  النكهات  مــن  الواسعة 
وللمراهقني  عامة  للناس  جذابة  اإللكترونية 

والشباب بخاصة.
أن  اإللكترونية  السجائر  لسوائل  وميكن 
والتي ميكن  النكهات احملبوبة،  بعدد من  تأتي 

جاذبية  أكثر  اإللكترونية  السجائر  جتعل  أن 
لألطفال واملراهقني.

والطالب املراهقون من عمر 12 سنة وما فوق 
سنة محتمل أن يستخدموا السجائر اإللكترونية 
أكثر من السجائر العادية لظنهم بأن السجائر 
اإللكترونية ال حتتوي على التبغ، وأنها تشكل 

خطراً ضئيالً على الصحة.وهذا خطأ كبير.

كيف نحمي اأبناءنا وبناتنا

 من اأ�شرار ال�شجائر؟

ل
قا

م
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دراسات علمية 
تظهر  بــدأت  والطبية  العلمية  فالدراسات 
املديني  على  املضرة  اإللكترونية  السجائر  آثار 
السلبي على صحة  القصير والبعيد، وتأثيرها 

الناس عامة واملراهقني والشباب بخاصة. 
تعمل  أجهزة  هي  اإللكترونية  والسجائر 
وعــادة  سائل  تسخني  على  تقوم  بالبطارية 
املواد  مع  املختلط  النيكوتني  على  يحتوي  ما 
واجللسرين(،  وغليكول  الكيميائية)بروبيلني 
ما تتحول املنكهات )مثل نكهتي العلكة  وغالباً 
املدخنون  يستنشقه  بخار  ــى  إل والبطيخ( 
النيكوتني  تدخل  املواد  وهذه  بهم.  واحمليطون 
كمادة كيميائية شديدة اإلدمان إلى اجلسم من 

دون إنتاج أي دخان. 
من  خالية  ليست  اإللكترونية  والسجائر 
واملراهقني  لألطفال  بالنسبة  بخاصة  األخطار 
الدراسات  فقد كشفت مجموعة من  والشباب. 
صحية  مخاوف  عن  اجلديدة  والطبية  العلمية 
في  البخاخة  املثال،  سبيل  على  للقلق.  مثيرة 
األبخرة  أن جتعل  ميكن  اإللكترونية  السجائر 
الصحة.  على  خطورة  وأكثر  سخونة  أكثر 
وهذه األبخرة تتالعب باملناعة. وأمراض سعال 
املدخن والقروح الدموية بدأت تظهر لدى بعض 
مدخني السجائر اإللكترونية في سن املراهقة. 
على  تأثيره  زاد  السائل،  سخونة  زادت  فكلما 
اخلاليا البشرية، واألبخرة قد حتتوي على مواد 

كيميائية مسببة للسرطان.
كما  التبغ  حترق  ال  اإللكترونية  والسجائر 
تفعل السجائر العادية. ومع ذلك فهي ال تزال 
السوائل  ألن  وذلك  التبغ.  منتجات  من  تعتبر 
حتتوي  اإللكترونية  السجائر  في  تبخر  التي 
عادة على النيكوتني، وهي املادة املسببة لإدمان 
أيضاً  تعطي  والتي  التبغ،  أوراق  في  املوجودة 

السجائر تأثير املنشطات.
اإللكترونية  السجائر  من  نفخة  أن  ومــع 
التقليدية،  السجائر  من  نفخة  من  أقل خطورة 
ولكن السجائر اإللكترونية تولد بخاراً بدالً من 
إنتاج دخان التبغ، فتقدم إلى املستخدمني كمية 

نيكوتني أقل مقارنة بالسجائر العادية. 
السجائر  أن  يعني  ال  هــذا  ــك،  ذلـ ومــع 
اإللكترونية أكثر أمناً من السجائر العادية، فمن 
أخطر األشياء عن السجائر اإللكترونية أنها قد 
لفترة  التقليدية  السجائر  تدخن  الناس  جتعل 
أطول، بدالً من تشجيعهم على محاولة اإلقالع 

عنها. 
مادة  دخول  كيفية  عن  النظر  بغض  ولكن 
خالل  من  سواء  املدخن  جسم  إلى  النيكوتني 
السجائر اإللكترونية أو السجائر العادية، فإنه 
ال يزال لها آثار على اجلسم. فالنيكوتني مادة 
كيميائية منبهة للقلب واألوعية الدموية، وميكن 
أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب لدى الناس 

الذين لديهم بالفعل ظروف قلبية خطيرة. 

وهناك بعض األدلة العلمية والطبية على أن 
السجائر اإللكترونية ميكن أن يكون لها تأثير 
كبير على األوعية الدموية، وميكن أن تزيد من 

خطر النوبات القلبية.
وأكثر من ذلك، فالنيكوتني هي مادة سامة في 
املركز، وكان هناك عدد متزايد  السائل  شكلها 
قبل  من  اخلطأ  طريق  عن  تناولها  حاالت  من 

الرضع واألطفال. 
الصحة  على  ــار  آث لــه  النيكوتني  أن  كما 
أن  احلمل، ميكن  أثناء  له  فالتعرض  اإلجنابية، 

يضر باجلنني. 
وأظهرت األبحاث التي أجريت على األبخرة 
اإللكترونية  السجائر  من  واملستنشقة  املنبعثة 
الكفاية  فيه  مبا  صغيرة  جزيئات  تقدم  أنها 
للوصول إلى أعماق الرئتني، وأنها ليست »بخار 

املاء غير املؤذي« الذي يدعيه املسوقون. 
كيميائية  مادة  وهو  جليكول،  البروبيلني  أما 
فيمكن  اإللكترونية،  السجائر  في  موجودة 
وكشفت  الهوائية،  واملمرات  العينني  تهيج  أن 
وتبخير  تسخني  يتم  عندما  أنه  عن  الدراسات 
فإنها ميكن  اجللسرين،  أو  جليكول  البروبيلني 
وأسيتالدهيد،  الفورمالديهايد  إلى  تتحلل  أن 

وهي من املواد الكيميائية املسرطنة.
السجائر  أن  على  أدلة  الباحثون  وجد  وقد 
االلكترونية ميكن أن تهيج الرئتني وتؤدي إلى 

تعرف  حالة  وهي  والسعال،  املزمن  الصفير 
ميكن  والــذي  الهوائية،  الشعب  التهاب  باسم 
ملوث  هواء  وجود  ظل  في  التنفس  يسببه  أن 
من دخان التبغ أو األبخرة الكيميائية للسجائر 

اإللكترونية. 
السجائر  في  األخــطــار  أكبر  من  وواحـــد 
بطاريات  تنفجر  أن  احتمال  هو  اإللكترونية 
ليثيوم أيون في وجه الشخص أو العينني. ومن 
الواضح أن هناك حاجة إلى معايير جلعل هذه 

البطاريات أكثر أماناً.
 

وسائل عملية 
تخلّص  في  تساعد  عملية  وسائل  هناك 
أبنائنا وبناتنا من اإلدمان على تدخني السجائر 
اإللكترونية أو العادية أو النارجيلة أو املدواخ، 

ومنها:
األب  بإسراع  احلسنة:  القدوة  تشكيل   -
ليشكلوا  التدخني  عن  بالتوقف  املدخنني  واألم 

قدوة حسنة ألبنائهم وبناتهم.
وفي هذا يصدق قول الشاعر العربي:

ال تنه عن خلق وتأتي مثله
          عار عليك إذا فعلت عظيم                   

واملراهق  الطفل  ــراغ  ف وقــت  استغالل   -
بهوايات مفيدة مثل: املطالعة والرياضة واألعمال 
هو  فالفراغ  واإلنسانية،  واخليرية  التطوعية 
مفسدة كبيرة ألبنائنا وبناتنا جتعلهم يفّكرون 
في ممارسة العادات اخلاطئة بخاصة إذا توّفر 
املال الّزائد عن حاجتهم فيشترون به السجائر 

العادية واإللكترونية والنارجيلة واملدواخ.
وبناتنا  أبنائنا  توعية  في  االستمرار   -
واالقتصادية  والنفسية  الصحية  باألضرار 
لإدمان على التدخني وبالقوانني املتعلقة بذلك.

هذا  في  احلكومية  باجلهود  تذكيرهم   -
مثل  حترص  الرشيدة  البالد  فحكومة  املجال، 
إطالق  على  العالم  في  احلكومات  من  الكثير 
قوانني  واقــرار  التدخني،  من  التوعية  حمالت 
حظر التدخني في املركبات التي فيها أطفال وفي 
األماكن العامة، ومنع بيع منتجات التبغ للعمالء 

دون السن القانونية.
- وال بد من زيادة التوجه نحو رفع أسعار 
شراء السجائر العادية واإللكترونية والنارجيلة 
املتاجرين  على  املفروضة  والضرائب  واملدواخ 

بها لعل عدد املدمنني عليها يقل أكثر فأكثر.
بعض  وجشع  لطمع  نهائي  حد  وضــع   -
واملطاعم  واملقاهي  البقالة  محال  أصحاب 
السجائر  يبيعون  والذين  املتجولني،  والباعة 
إلى  واملدواخ  والنارجيلة  واإللكترونية  العادية 
املراهقني دون السن القانونية احملدد بـ18 سنة، 
العقوبات  تشديد  عبر  وذلك  القانون،  مخالفني 
اجلهات  مراقبي  عــدد  زيــادة  وعبر  عليهم، 
امليداني  عملهم  فترات  وزيادة  املعنية  الرسمية 

نهاراً وليالً.

الدرا�صات العلمية 

والطبية تظهر اآثار 

ال�صجائر الإلكرتونية 

امل�صرة على �صحة 

النا�س عامة واملراهقني 

وال�صباب خا�صة
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لفتت  األخيرة،  السنوات  وفي  هذا  عصرنا  في 
انتباهي ظاهرة ملفتة للنظر وجديرة بالتمعن فيها، 
بأصنافها  اإلعالم  وسائل  تأثير  مدى  وهي  أال 
والشعوب  المجتمعات  توجهات  تغيير  على  كافة 
وتوجيهها  تسييرها  وكيفية  وطريقة  العالم،  في 
واألشبه  سلبية  أو  إيجابية  كانت  سواء  للشعوب، 
وسائل  بأن  ندرك  بتنا  فقد  مفعوله.  في  بالسحر 
اإلعالم أصبحت سالحاً ذا حدين، إما يوجه لتدمير 

الشعوب أو إنقاذها.
وصفات  عالمات  استذكار  من  بد  ال  هنا  ومن 
األعور »الدجال« الذي سيخرج في آخر الزمان كما 
عليه  الله  »صلى  محمد  ونبينا  سيدنا  عنه  أخبرنا 
مواجهته،  كيفية  على  ودلنا  منه،  وحذرنا  وسلم« 
الله سبحانه وتعالى وسنة  بالتمسك بكتاب  وذلك 
نبيه واالبتعاد عنه أو الهروب إلى أعالي الجبال كي 
ال تتأثر به، حيث إنه من كثرة الفتن في زمانه شبه 
الشخص  عليه وسلم«  الله  الكريم »صلى  رسولنا 
المحافظ على دينه كالماسك على الجمرة في زمان 

خروجه.
وال بد من الرجوع للدور الكبير الذي تلعبه بعض 
في  فساد  من  به  تعبث  وما  التلفزيونية،  القنوات 

بأنها عربية وإسالمية، وفي  والتي تدعي  األرض، 
من  نواياها  في  وتحمل  الخصام،  ألد  أنها  الحقيقة 
الحقد والفتن والفكر ما يجعلها مؤهلة لتنافس فكر 
األعور »الدجال« الذي تنبأ به رسولنا الكريم »صلى 

الله عليه وسلم« ، ووصفه لنا. 
والذي يتابع اليوم حال األمة اإلسالمية والعربية 
وما وصلت إليه من قتل ودمار، بسبب هذه القنوات 
زرع  في  متخصصة  أصبحت  التي  التلفزيونية 
الفتن والتحريض وزعزعة أمن واستقرار الشعوب 
والعربية،  اإلسالمية  والبلدان  الشعوب  وبالذات 
واختالق  والمسلمين،  العرب  وحدة صف  وتفريق 
والة  في  والتشكيك  والتقليل  والتلفيق  األكاذيب 
بأن  للشك  مجاالً  يدع  ال  والذي  المسلمين،  أمور 
هذه القنوات التلفزيونية تحمل أجندة خارجية تحيك 
خيوطها ضد العرب والمسلمين لشق وحدة الصف 

المتين.
لرأيناها  »الدجال«  األعور  لصفات  نظرنا  ولو 
فكرياً،  القنوات  تتوافق وتتطابق مع مضمون هذه 
يطرح  الذي  السؤال  ولكن  بالمضمون  التطابق  إذاً 
على  سيقضى  ترى  يا  من  يد  وعلى  متى  نفسه، 

قنوات الفتنة التلفزيونية؟!

الإعالم واأثره على املجتمعات

حسين الحمادي 
باحث قانوني 

»مكافحة المخدرات االتحادية« 
في وزارة الداخلية
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الرائد خليل إبراهيم محمد
مدير إدارة 

»االتصال المؤسسي والتسويق«
باإلدارة العامة لإقامة وشؤون األجانب في دبي

تعتبر اإليجابية من أهم الصفات التي تجعل من 
بل هي  المجتمع،  في  وفّعاالً  منتجاً  الفرد شخصاً 

مصدر اإللهام واإلبداع بال منازع،
هو  ما  كل  يحول  اإليجابية  بالطاقة  يتمتع  من 
غير مجد في نظر اآلخرين إلى أمر مذهل وإبداعي 

منقطع النظير. 
وبعيداً عن الحكم المستهلكة في الطاقة اإليجابية 
ومدى تأثيرها على محيط األشخاص وتصرفاتهم، 
خالل  من  بذاتكم  إيجابياتكم  ابتداع  إلى  أدعوكم 
إحدى األلعاب التي قد تكون إندثرت في هذه الحقبة 
من الزمن، وإن وجدت ستوجد على األرفف ال تلفت 

النظر!
يعتقد  ما  تحّول  لعبة  اإليجابية،.  »كيوبك« 

اآلخرون أنه غير مجد إلى أمر مذهل.
ولنبدأ لعبة »كيوبك« اإليجابية، علينا أن نتفق بأن 
هناك مصطلحات وتعريفات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
باإليجابية ومن شأنها أن تكون مفاتيح لإيجابية 
)االبتسامة،  مثل:  اإليجابية،  للطاقة  ومصدراً 
والقراءة، والتبضع، وزيارة مكان، والقيام بعمل ما، 

وغيرها..(.
 وفعلياً، تكون هذه الصفات والممارسات متعلقة 
بالشخص نفسه، وهي التي تمده بالشعور بالطاقة 

اإليجابية.
حسب  المفاتيح  هذه  اكتشاف  علينا  أوالً: 

شخصياتنا. 
أو  )المصطلحات  المفاتيح  هذه  دون  من  ثانياً: 
المفاهيم( على مربعات لعبة »الكيوبك«، وهي لعبة 

ذكاء قديمة تتكون من مربعات. 

جميع  في  »الكيوبك«  لعبة  مربعات  حرك  ثالثاً: 
بضبط  لنقوم  هنا  لسنا  بأننا  وتذكر  االتجاهات، 

مربعات اللعبة حسب اللون.
واقرأ  الطاولة،  على  يدك  من  اللعبة  رابعاً: ضع 
أول مفتاح لإيجابية يقع عليه نظرك من مربعات 

اللعبة ومارسه في يومك ذلك. 
مفاتيح  أحد  هي  االبتسامة  كانت  إذا  مثال: 
على  بتدوينها  قمت  وقد  لك،  بالنسبة  اإليجابية 
عليه  وقع  ما  أول  وهي  »الكيوبك«،  لعبة  مربعات 
نظرك بعد أن قمت بتحريك مربعات لعبة »الكيوبك«، 

إذن مارس االبتسامة طوال يومك ذلك.
جديد  من  »الكيوبك«  لعبة  مربعات  لخلط  عد 
اآلخر  مفتاحك  هو  ما  واكتشف  التالي،  اليوم  في 

لإيجابية في ذلك اليوم ومارسه. 
بهذه الطريقة ستمارس جميع المفاهيم التي تبث 
فيك الطاقة اإليجابية، وستصبح جزءاً منك بعد فترة 
ال  اإليجابية  »كيوبك«  لعبة  وأن شروط  خصوصاً 
تمانع من أن تستخدم المفتاح نفسه في أكثر من 
مرة متكررة ما دام هو ما يقع عليه نظرك مباشرًة. 

مالحظة مستقبلية
اإليجابية،  »كيوبك«  لعبة  مستقبل  استشرف   
لم  جديدة  لمفاتيح  أماكن  فيها  تبقي  أن  واحرص 
في  ستجدها  ولكن حتماً  اآلن،  ذهنك  يستحضرها 
وأنت  الزمن  من  فترة  تمضي  أن  بعد  المستقبل 

تمارس لعبة »كيوبك« اإليجابية. 
اإليجابية  طاقتك  ابتدع  عبارة:  لك  أردد  أخيراً 

بذاتك.

»كيوبك« الإيجابية 
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�شرطة دبي تنظم م�شرية بحرية ابتهاجاً بعيد الأ�شحى املبارك

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مسيرة بحرية  
السريع  كات  اكس  وزورق  البحرية  بالزوارق 
والدراجات المائية والدراجات الهوائية التابعة لقسم 
اإلنقاذ البحري وأفراد من مركز شرطة الموانئ في 
شرطة دبي،  لمشاركة أفراد الجمهور فرحتهم بعيد 

األضحى المبارك .
النقبي  القصيب  الله  عبد  علي  المقدم   وقال 
البحرية  المسيرة  إن  البحري  اإلنقاذ  قسم  رئيس 
جاءت بتعليمات سعادة اللواء عبدالله خليفة المري 
الى  العيد  فرحة  بإدخال  دبي  لشرطة  العام  القائد 
البحرية وقد تم وضع  المناطق السياحية  مرتادي 
القسم  أفراد  خطة متكاملة وجدول زمني وتوزيع 
 5:00 الساعة  في   بدأت  وقد  المناطق  جميع  في 
مساًء وحتى الساعة 8:00 مساًء  من شواطئ جميرا  
 JBR و  دبي  السياحي ومرسى  الميناء  إلى  مروراً 
وقناة دبي المائية، وانتهاء في شواطئ برج العرب.

في  المدني  الدفاع  أفراد  بمشاركة  وأشاد 
احتفاالت عيد األضحى من خالل رفع علم اإلمارات 

مناق�شة اآليات تطبيق قانون 

اأمن املن�شاآت والفعاليات الريا�شية بالدولة

المنشآت  أمن  قانون  نشر  لجنة  ناقشت 
آليات  الداخلية  بوزارة  الرياضية  والفعاليات 
لعام   8 رقم  االتحادي  القانون  وتنفيذ  تطبيق 
المنشآت  أمن  بشأن  التنفيذية  والئحته   2014
والفعاليات الرياضية لهذا الموسم، والتي تعقد 

على مستوى الدولة.
برئاسة  اجتماعها  عقدت  قد  اللجنة  وكانت 
العمليات  عام  مدير  الفارسي  فارس  العميد 
اللجنة  رئيس  الداخلية  بوزارة  المركزية 
العامة  اإلدارة  بمقر  االجتماعات  قاعة  في 
إبراهيم  وليد  بحضور  المركزية  للعمليات 
الحوسني المدير التنفيذي باإلنابة للجنة دوري 
عدد  مناقشة  االجتماع  خالل  المحترفين.وتم 
من الموضوعات المدرجة على جدول األعمال 
التنظيمية  اإلجراءات  بشأن  التنسيق  منها 
لجنة  في مسابقات  والسالمة  باألمن  المتعلقة 
 -  2017 الرياضي  للموسم  المحترفين  دوري 
ولجنة  الشرطة  أجهزة  من  كل  ودور   ،2018
في  الرياضية  واألندية  المحترفين  دوري 
تأمين المباريات والمحافظة على أمن الجمهور 
الرياضي أثناء المباريات.  كما ناقش االجتماع 
اشتراطات تعيين ضابط أمن المنشأة الرياضية 

تأمين  في  اليه  المسندة  والواجبات  والمسؤوليات 
الخاصة في  األمن  إدارة شركات  المباريات ودور 
ترخيص المنشآت الرياضية وتأهيل أفراد الحراسة 
وتطبيق الالئحة التنفيذية للقانون واتخاذ اإلجراءات 
الجمهور  من  القانون  مخالفي  بحق  القانونية 

الرياضي.

حضر االجتماع العميد راشد سهيل آل علي نائب 
رئيس اللجنة وأعضاء من القيادات العامة للشرطة 
المسابقات  إدارة  مدير  عزت  محمد  وطه  بالدولة 
العمليات  مدير  الجالد  باسل  ومحمد  والعمليات 
وغانم غوانمة المستشار القانوني في لجنة دوري 

المحترفين.



الفكرة
زريــاب هــو لقــب ألبــي احلســن علــي بــن نافــع، موســيقي 
العصــر  يف  الرافديــن  بــاد  مــن  الصــوت  عــذب  ومطــرب 
علــم  لتعليــم  مدرســة  ألول  ومؤســس  العباســي 

وقواعدهــا. وأســاليبها  والغنــاء  املوســيقى 

التصميم
مامــح  وفيــه  واحلاضــر  املاضــي  بــن  مــا  يجمــع 
الفــن املعمــاري والعمــراين مــن العصــر األمــوي  مــن 
التحــف  مــن  بالعديــد  املــكان  ُزيــن  وقــد  والعباســي، 
الزمــن. مــن  العصــور  تلــك  مــن  املنحــدرة  والرســوم 

املأكوالت
أشــهر  مــن  جمموعــة  هــي  مأكوالتنــا  أن  مييزنــا  مــا 
وجــه  علــى  األوســط  الشــرق  يف  واألطبــاق  املقبــات 
اخلصــوص، إضافــة إىل املطبــخ الغربــي والــذي يختــص 

الغربيــة. باملشــاوي 

مأكوالت شهية وبرامج ترفيهيـة
Fine Food & Entertainment

أطيب وأشهى بوفيه مفتوح كل يوم جمعة
من السـاعة الـواحـدة إلـى الـخـامـسـة مساًء

ZiryabUAE03-7514040

مدينة العين ، مجمع ستاد هزاع بن زايد
إحدى شركات محمد رسول خوري وأوالده

A Member Of Mohammed Rasool Khoory & Sons Group Of Companies
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نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  بن  سلطان  بن  محمد  الشيخ  شارك 
في  للسعادة،  دولة  وزيرة  الرومي  خلفان  بنت  عهود  ومعالي 
فعالية »لنسعدهم« التي نظمتها مؤسسة »تحقيق أمنية«، بمشاركة 
شخصية »الدبدوب« التي يجسدها اإلعالمي جاسم عبيد الزعابي 

من إدارة الشرطة المجتمعية، وذلك في ياس مول بأبوظبي.

بوزارة  المروري  التنسيق  عام  مدير  الزعابي  حسن  غيث  العميد  قلد 
للتنسيق  العامة  اإلدارة  من  البقيشي  يوسف  عبدالله  المالزم  الداخلية 
المروري رتبته الجديدة بمناسبة ترقيته، كما قلد العميد عادل عبدالرحمن 
الحمادي مدير عام المالية والخدمات المساندة بالوزارة الرتب الجديدة 

لعدد من الضباط المرفعين باإلدارة العامة للمالية والخدمات المساندة.

الطفل  القصيص،  شرطة  مركز  مدير  العديدي،  يوسف  العميد  كرم 
مسعود ناصر المزروعي بعد أن استقبله برفقة والده ناصر المزروعي 
في المركز، وأثنى على سرعة بديهة الطفل ويقظته التي أسهمت في 
إنقاذ أرواح أشقائه الصغار وإخراجهم من المنزل حين بدأت ألسنة 
المنزل  المساعدة في  العاملة  المساعدة من  باالنتشار، وطلبه  اللهب 
إلخماد الحريق إلى حين وصول جهات االختصاص، واصفاً ما حدث 

بالتصرف الشجاع الذي يحتذى به في المجتمع.

تحت رعاية سعادة مدير عام كلية الشرطة نظمت »الكلية« في 
وذلك  اإلماراتية،  المرأة  يوم  بمناسبة  احتفاالً  بأبوظبي  مقرها 
بالتعاون مع مجلة »٩٩٩«، وأحد المستشفيات الخاصة بالدولة، 
الخير  في  شريك  اإلماراتية  »المرأة  شعار:  االحتفال  وحمل 

والعطاء«. 

كـرَّم سعادة العميد عمر محمد الشامسي مدير اإلدارة العامة للموارد 
الموظفين  من  عـدداً  بمكتبه،  عجمان  بشرطة  المساندة  والخدمات 
المتميزيـن من صف الضباط واألفراد التابعين إلدارة الشؤون المالية 
والعاملين ضمن فرع اإليرادات في مركز خدمة المرور والترخيص، 
إدارة  مدير  نائب  السويدي  خلفان  ناصر  خلفان  المقدم  بحضور 

الخدمات المساندة، وعدٍد من ضباط إدارة الشؤون المالية. 



وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة اليوم الوطني  الـ46

POP ADS.indd   16 8/23/17   1:22 PM



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

العالقة بين األدب والتاريخ عالقة أزلية، مبنية على التكامل والتبادل والتداخل الفكري بينهما على 
الصعد كافة، إذ يستقي األدب مادته من التاريخ، ويوظفها في موضوعاته إما لغرض إبراز منافع 
الماضي للناس بهدف االقتداء بها في الحاضر، أو جلب الوقائع واألحداث التاريخية وإسقاطها على 

الواقع إلعادة تشكيل التاريخ برؤية الحاضر.
بالمقابل، فإن التاريخ استفاد من األدب كثيراً، خصوصاً فيما يتعلق بتسجيل األحداث والوقائع واألخبار 
التي قد مرت على المؤرخين ولم ينتبهوا لها أو أهملت بقصد أو من دون قصد. واألدب بطبيعة الحال 
بخاصة الشعر يحفل بالكثير من المواقف المهمة التي سجلها ولم تكن مدونة في كتب التاريخ أو أنها 
مدونة ولكن بشكل غير دقيق، لذلك أصبح الشعر شاهداً على التاريخ ومصدراً مهماً للدراسات التاريخية 

المعاصرة.
واألدب في دولة اإلمارات العربية المتحدة يزخر بأمثلة كثيرة سجلت التاريخ واستقت منه أيضاً، ومن ذلك 
الشعر النبطي الذي سجل وقائع وأحداثاً لم تكن معروفة لدى الكثير من المؤرخين والمتخصصين، كالحرائق 
الكبيرة وغرق السفن )سنة الطبعة( والحروب والبطوالت التي قدمها أبناء المنطقة ضد الغزاة أو المعتدين. كما 
أن الشعر استقى من تاريخ المنطقة ووظف أسماء ورموزاً وأحداثاً كثيرة كانت عالمة فارقة في ذلك الزمان، 

كقصة المالح العربي الكبير )أحمد بن ماجد(.
في حين أن الرواية اإلماراتية والتي يعّرفها النقاد بأنها »تاريخ متخيّل داخل التاريخ الموضوعي« حفلت بالعديد 
من اإلسقاطات التاريخية، واستقت من أحداث الماضي ورموز التاريخ اإلماراتي وقائع عديدة جعلت للرواية قيمة 
فنية وأدبية كبيرة، ومن أمثلة ذلك رواية )شاهندة( لراشد عبدالله النعيمي ورواية )الديزل( لثاني السويدي وغيرهما. 
وال ننسى القصة القصيرة فهى األخرى مزجت بين الماضي )التاريخ( والحاضر، وقدمت نماذج فريدة من حيث النوع 

والقيمة الفنية والمضمون. 
ملخص القول، إن األدب والتاريخ يغذي بعضهما اآلخر في متوالية تسمى الحضارة اإلنسانية.

الأدب والتاريخ 
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 طريقة غير جراحية، غير مؤلمة، و فّعالة
لحل مشكلة السمنة

عملية تكميم المعدة بدون جراحة باستخدام المنظار
أحدث التطورات في مجال جراحة السمنة

الغرز بإحداث سلسلة من  الفم ويقوم  عبر  يدخل منظار  إلى جراحة،  الحاجة   بدون 
الّتي الطعام  كمّية  تقل  وبالتالي   50٪ بنسبة  حجمها  فيتقلص  المعدة،   داخل 

وجبة كل  في  تناوله  تستطيع 

 يتم سد المنطقة
 من داخل المعدة
للحد من حجمها

لماذا هذا اإلجراء؟

كيف تتم هذه العملية؟

The American Surgecenter
Mubarak Bin Mohammed Street | Abu Dhabi 
United Arab Emirates

theamericansurgecenter.com/lp/esg

Call Us : 050 815 9186

Schedule your consultation today! 

إجراء غير جراحي بال آالم  يستغرق اإلجراء 40
دقيقة

للتعديل و  قابل 
اإلصالح

40

ضئيل  احتمال 
الغذائي للنقص 

 يساعد على خسارة
3/4 من الوزن الزائد

ال شقوق وال ندبات
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