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التي  والأمنية  الجتماعية  الثقافة  جملة   »999« جملة  احتفال  مبنا�صبة   

ت�صدر عن وزارة الداخلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبرور 50 عامًا 

على �صدورها، بادر عدد من ال�صخ�صيات الإماراتية والعربية العاملة يف املجال 

الدائمني  املتابعني  من  والجتماعي،  والثقايف  والإعالمي  والتعليمي  ال�صرطي 

اإىل الكتابة يف هذا العدد من »جمتمع ال�صرطة«، م�صيدين  لإ�صدارات املجلة، 

زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  يوليها  التي  والدائمة  الكرمية  بالرعاية 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية للمجلة واأ�صرتها برئا�صة 

�صعادة خليل داوود بدران رئي�س جلنة تطوير جملة »999«.

واأ�صادت هذه الفعاليات بالدور املهم للمجلة يف التعريف عموماً بالإجنازات 

التي ت�صهدها دولة الإمارات العربية املتحدة على خمتلف ال�صعد يف ظل القيادة 

وزارة  وت�صحيات  بجهود  وخ�صو�صًا  الر�صيدًة،  الحتادية  واحلكومة  احلكيمة 

الداخلية والقيادات العامة لل�صرطة يف الدولة لتوفري الأمن والأمان وال�صالمة 

والر�صا وال�صعادة للمواطنني واملقيمني وال�صياح يف الدولة. 

يف  والأمنية  الجتماعية  الثقافة  ن�صر  يف  �صواء  املجلة  بتميز  اأ�صادت  كما 

املجتمع، اأو يف امل�صاركة يف الن�صاطات واملنا�صبات الوطنية واملجتمعية، متمنية 

للمجلة دوام ال�صتمرار، ولأ�صرتها التوفيق والنجاح.

وباملنا�صبة، نتوجه باأجمل عبارات ال�صكر والتقدير اإىل الفريق �صمو ال�صيخ 

�صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية على رعايته 

املتعاونة مع املجلة �صواء  الكرمية للمجلة وللعاملني فيها، واإىل جميع اجلهات 

التي  ال�صخ�صيات  واإىل  املجتمع،  اأف��راد  من  اأو  اخلا�س  اأو  احلكومي  القطاع  يف 

�صاركت يف مبادرة التهنئة هذه، موؤكدين ال�صتمرار خالل ال�صنوات املقبلة يف 

بذل اجلهود للقيام مبزيد من التطويرات على اإ�صدارات املجلة م�صمونًا و�صكاًل 

وانت�صارًا، ولزيادة تعزيز عالقة وزارة الداخلية وال�صرطة باملجتمع. 

50 عاماً
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يحتفل 
إلصــدار   الذهبي  باليوبيل  الــعــدد 
مجلة »999« التي أبصرت  النور في 
وبإسهام   ،1970 عام  نوفمبر  شهر 
عالقة  تعزيز  في  املجلة  ــدارات  إص
باملجتمع  والشرطة  الداخلية  وزارة 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
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مبنا�صبة مرور 50 عاماً )ذكرى اليوبيل الذهبي( على �صدور جملة »999« جملة الثقافة الجتماعية والأمنية التي ت�صدر 

عن وزارة الداخلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، التقى »جمتمع ال�صرطة« بفعاليات اإماراتية وعربية تعمل يف املجال 

نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  برعاية  اأ�صادت  والتي  والجتماعي،  والثقايف  والإعالمي  والتعليمي  ال�صرطي 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية للمجلة والعاملني فيها، وبجهود فريق عملها برئا�صة �صعادة خليل داوود بدران 

وزارة  حتققها  التي  واملتوا�صلة  العظيمة  الإجن��ازات  على  الإ�صاءة  يف  جناحها  اأثمر  ما  جملة»999«،  تطوير  جلنة  رئي�س 

الداخلية يف خدمة م�صرية الأمن والأمان يف الدولة، و ن�صر الثقافة الجتماعية والأمنية لدى خمتلف فئات املجتمع من 

مواطنني ومقيمني و�صياح عربًا واأجانب، وامل�صاركة املتميزة يف الفعاليات واملنا�صبات الوطنية، متمنية للمجلة واأ�صرتها دوام 

ال�صتمرار والنجاح.

حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي 

              مبنا�سبة 50 عاماً على �صدورها 

فعاليات ت�صيد بن�صر »999« الثقافة الجتماعية والأمنية

ت
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    حسين كاظم     د. سهير الغنام       د. سوزان القليني العميد د.عبدالله الشامسي

الشامسي  راشد  عبدالله  الدكتور  العميد  وجه 
مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية 
إلى  والتبريكات  التهاني  المكتب  في  العمل  وفريق 
بمناسبة  الشرطة«،  و»مجتمع   »999« مجلة  أسرة 
احتفالها بيوبيلها الذهبي أي بذكرى مرور 50 عاماً 

على تأسيسها.
المهم  بالدور  الشامسي  الدكتور  العميد  وأشاد 
في  الشرطة  ومجتمع   »999« مجلة  به  تقوم  الذي 
التي  والمستمرة  الكبيرة  باإلنجازات  التعريف 
من  ومتابعة  بتوجيهات  الداخلية،  وزارة  تحققها 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بهدف 
والرضا  والسالمة  واألمان  األمن  على  المحافظة 
مواطنين  من  المجتمع  فئات  لمختلف  والسعادة 

ومقيمين وسياح عرب وأجانب.
األمنية  الثقافة  نشر  في  بإسهامها  أشاد  كما 
االجتماعية  الفئات  مختلف  لدى  واالجتماعية 
العربية  اإلمارات  دولة  في  والعمرية  والثقافية 
احترام  ثقافة  نشر  في  اإلسهام  ومنها  المتحدة، 
القانون، حيث كانت مجلة »999« ومجتمع الشرطة 
التي  الدولة  في  اإلعالمية  المنابر  أوائل  بين  من 
تعاونت مع مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة 
الدكتور  العميد  وتمنى  المجال.  هذا  في  الداخلية 
وألسرة  والنجاح،  االستمرار  للمجلة  الشامسي 
رئيس  بدران  داوود  خليل  سعادة  برئاسة  المجلة 
والتوفيق  الصحة  دوام   »999« مجلة  تطوير  لجنة 
في القيام بتطويرات جديدة في مضمونها وشكلها، 

وفي انتشارها داخل دولة اإلمارات وخارجها.

أنموذج
وقالت األستاذة الدكتورة سوزان القليني عميدة 
كلية اإلعالم بكلية اإلمارات للتكنولوجيا في أبوظبي 
لمناسبة مرور 50 عاماً على صدور مجلة »999«: 
وكتابة  بقلمي  لإلمساك  مدفوعة  نفسي  »وجدت 
عندما  اإلعالم  أساتذة  وكعادة  راودتني«.  خواطر 
الناقد  عين  تبدأ  إعالمية،  مادة  إلى  يتعرضون 
واألهداف  والمحتوى  الشكل  تفحص  اإلعالمي 
التي  األشياء  من  وغيرها  اإلعالمية  والسياسة 

التخصص. ومجلة »999« وملحقها  يفرضها علينا 
مجتمع الشرطة يبهراني كل عدد من الوهلة األولى 
نهايتها،  والصفحات حتى  األغلفة  بشكل وتصميم 
حيث استغرق في قراءة ممتعة لموضوعات متنوعة 
مشوق  إطار  يغلفها  والتناول،  المضمون  وعميقة 
من المعلومات التوعوية بمختلف القضايا التي تهم 

األمن، وتساعد على استقرار ورفاهية المجتمع.
مجلة  إصدار  كثيراً  أسعدني  ولقد  وأضافت 
أطفال »999«، بما تحتويه من تشويق وإثارة وفنون 
صحفية جاذبة لألطفال، وتساعد على تنشئة جيل 
بأسلوب  وواجباته  وبحقوقه  الوطن  بقضايا  واٍع 
مبسط يناسب عمره. وقد اخترت إصدارات المجلة 
كأنموذج إعالمي مهني راٍق ومحترف للعرض على 
طالبي في كلية اإلعالم بكلية اإلمارات للتكنولوجيا 
مشروعات  إعداد  على  والقائمين  أبوظبي،  في 
أنموذجاً  لهم  بالنسبة  لتكون  الصحفية  تخرجهم 

يحتذى به للعمل الصحفي.
وتسهم  متخصصة،  المجلة  أن  إلى  وأشارت 
في دعم مسيرة التنمية الثقافية واألمنية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، والقائمة على اإلنجازات 
والعلم والمعرفة، والتي تدعم انطالق اإلمارات نحو 

األستاذة  وختمت  واثقة.  خطوات  في  المستقبل 
الدكتورة القليني بالقول: »كل التحية والتقدير إلى 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
الداخلية وفريق عمل  الوزراء وزير  رئيس مجلس 
رئيس  بدران  داوود  خليل  سعادة  برئاسة  المجلة 
لجنة تطوير مجلة »999«، ولكل من يسهم في هذا 
وشكالً،  مضموناً  الراقي  المهني  اإلعالمي  العمل 
لما يجب أن يكون عليه اإلعالم  حتى أصبح مثاالً 
المقبلة  عاماً  الخمسين  وإلى  المتخصص.  العربي 
بخطوات واثقة نحو غٍد أكثر إشراقاً للمجلة ولوزارة 
الداخلية ولدولة اإلمارات العربية المتحدة الحبيبة«.

صرح
وتوجهت الدكتورة سهير الغنام )كاتبة صحفية 
ورئيسة صالون ثقافي فني وأدبي في اإلمارات(، 
واحتفاليتها  الذهبي لمجلة »999«  اليوبيل  بمناسبة 
المفعمة  بالتهنئة  لتأسيسها،   الخمسين  بالذكرى 
واالزدهار  التقدم  من  بمزيد  األمنيات  بأصدق 
والنجاح الدائم لصرح من صروح الثقافة والمعرفة 
عقلية  احترام  من  يتخذ  والذي  الواعي،  واإلعالم 
القارئ أساساً إلصداراته التي ترسخ مفاهيم األمن 
واألمان واالستقرار المجتمعي بين جموع مواطني 
فهذا  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  ومقيمي 
معنويات  بإرشاد وتوجيه  يعنى  اإلعالمي  الصرح 
األمان  روح  وبث  ومؤسساتها  المجتمع  أفراد 

واالستقرار بينهم.
إصداران  الشرطة  ومجتمع   999 أن  وأضافت: 
متخصصان بشؤون األمن والسالمة، والعمل على 
التعريف بأسس األمن والسالم المجتمعي المعنوي 
وليس األمن المادي فقط، فاألمن والسالم المعنوي 
لإلنسان  النفسي  التوازن  توفير  على  يعمالن 
المجتمعي،  االستقرار  لمناخ  األساس  هو  الذي 
والمجتمعات الراقية تقاس بقوة استقرارها، واألمن 

والسالم النفسي هما أساس هذا االستقرار.
وذكرت بأن رقم »999« مرتبط في أذهان العامة 
الشخص  بيد  اإلنقاذ واألخذ  بكونه رقم  والخاصة 
هدف  هو  وهذا  والطوارئ،  والملمات  األزمات  في 
والموجهة  والرائدة  الرائعة  المجلة  إصدارات 

ف  املجلة تعرِّ

بالإجنازات الكبرية 

وامل�صتمرة التي 

حتققها وزارة 

الداخلية
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للمجتمع بكل فئاته العمرية والثقافية.
ولفتت إلى أن إصدارات المجلة تبصر الشخص 
المجتمع  وتعرف  المستقرة،  الحياة  سمات  بأهم 
بضرورات محاربة وتقويم السلوك المنحرف الذي 
يضر به، وطرق تجنب الوقوع في األعمال المجرمة 
لضمان  وذلك  ومنعها،  محاربتها  وسبل  قانوناً 
واالستقرار  األمان  من  أجواء  المجتمع  تسود  أن 
وحماية المكتسبات. وتابعت أنه على الرغم من هذا 
الهدف النبيل للمجلة، فإنها حرصت أيضاً على أن 
تقدم ألفراد المجتمع المقاالت الهادفة لكبار الكتاب، 
من دون أن تنسى الجانب الترفيهي، وكأنها تريد 
أن تقول للقارئ نحن معك ليس أمنياً فقط، ولكن 
الغنام  الدكتورة  وختمت  اهتماماتك.  جميع  في 
القلب  من  وتهنئة  وتقدير  احترام  »تحية  بالقول: 
لمجلة »999« في يوبيلها الذهبي وألسرة تحريرها، 
وإلى مزيد من التقدم والرقي لهذا الصرح اإلعالمي 
الراقي الذي يحتفل بمرور خمسين عاماً من العطاء 
والنجاح والمزيد، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
داوود  خليل  سعادة  من  وبمتابعة  الداخلية،  وزير 

بدران رئيس لجنة تطوير مجلة »999«

تقدم
إعالمي-  )مستشار  كاظم  حسين  وأوضح 
في  بالنجاح  المفعمة  الذكرى  في  أنه  السعودية( 
مجلة »999« االجتماعية واألمنية والثقافية، ومرور 
لمحتواها  متابعتي  وبعد  تأسيسها،  على  سنة   50
وتحقيقات  وحوارات  موضوعات  من  تشمله  وما 
وأخبار تعالج قضايا المجتمع، تذكرت مقولة العالم 
تتقدم بسرعة هو  أن  )المهم من  أديسون  توماس 
 »999« ومجلة  الصحيح(،  االتجاه  في  تتقدم  أن 
وملحقها مجتمع الشرطة يسيران في اتجاه سليم 
اإلعالمية  الريادة  نحو  للزمن  سابق  بل  وصحيح، 
بالمجتمع،  الشرطة  لعالقة  جديد  مفهوم  وترسيخ 
يالقي اإلشادة من المسؤولين والزمالء الصحفيين 

وكبار الكتاب.
وأضاف: أن للمجلة مشاركة فاعلة في ترسيخ 
الوعي المجتمعي بما تسير عليه إمارات الخير في 
ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
وتحت  فالمجلة  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
الفريق  من  والتشجيع  واالهتمام  الكريمة  الرعاية 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
وعزيمة  وبطموح  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
داوود  خليل  سعادة  برئاسة  المجلة  في  العاملين 
بدران رئيس لجنة تطوير مجلة »999«، تمكنت من 
البروز اإلعالمي ودخول موسوعة جينيس لألرقام 
القياسية وإصدار نسخة باللغة اإلنجليزية ونسخة 
إمارات  في  المجالت  أقدم  من  وهي  لألطفال، 
ومواكبة  الصدقية  على  وحريصة  والعطاء،  الخير 
في  واالنتشار  المشوقة  والموضوعات  األحداث 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  داخل  األسواق 
وفي المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس 
في  تشارك  وهي  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
أي ذكرى  الوطني  اليوم  مثل  الرسمية  االحتفاالت 

قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها 
مجلة  تحمله  بما  كاظم  وأشاد  االحتفاالت.  من 
إعالمي  مضمون  من  الشرطة  ومجتمع   »999«
رائع وصدقية في األمانة الصحفية ودور مهم في 
التوفيق  من  المزيد  متمنياً  الوعي،  مفهوم  تشكيل 

والعطاء والنجاح والتألق للقائمين والعاملين فيها.

اعتزاز 
فرسان  )رئيس  حجلة  أبو  أمين  الدكتور  هنأ 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  األردن(   – السالم 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
الداخلية وفريق عمل مجلة »999« برئاسة سعادة 
مجلة  تطوير  لجنة  رئيس  بدران  داوود  خليل 
»999« بمناسبة عيدها الخمسين كواحدة من أوائل 
دولة  في  الداخلية  وزارة  عن  الصادرة  المجالت 
اجتماعية  مجلة  وهي  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الفئات  مختلف  من  قراءها  تلهم  وثقافية  وأمنية 
في  متطوراً  ووعياً  كبيرًة  أعماالً  وتقدم  واألعمار، 
دولة اإلمارات، وتعد صرحاً إعالمياً كبيراً متوجهاً 
اعتزازنا  عن  لكم  »نعبر  بالقول:  المجلة  أسرة  إلى 
 »999« ومجلة  عام  وكل  لجهودكم،  ودعمنا  بكم 

بقيادتها  العظيمة  واإلمارات  الشرطة  ومجتمع 
الرشيدة وشعبها العزيز بألف خير«.

تحية
موقع  عام  ومدير  )إعالمي  الشعار  عامر  وقال 
من  واحترام  تقدير  تحية  لبنان(:   – نيوز  الشمال 
لبنان أرض الرسالة والسالم إلى أهلنا في إمارات 
أسرة  وإلى  ومؤسسات،  وشعباً  دولة  الخير  زايد 
الذين  الزمالء  من  الشرطة  ومجتمع   »999« مجلة 
يصنعون من الحروف والكلمات قصة نضال وإنماء 
وتنمية وتطوير، في سبيل العطاء وفي سبيل الخير 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الناس  لكل 
وشعب  عظام  قادة  وإرادة  بفعل  وذلك  وخارجها، 
يحب الحياة. وختم الشعار قائالً: »أتوجه بالتحية 
والتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
داوود  خليل  سعادة  برئاسة  المجلة  عمل  وفريق 
وجميع   »999« مجلة  تطوير  لجنة  رئيس  بدران 
األخبار  يسطرون  الذين  فيها  اإلعالميين  الزمالء 
صدق  بكل  البياض  الناصعة  والكلمات  التوعوية 

وشفافية ومسؤولية.

          عامر الشعار    د. أمين أبو حجلة

من احتفال 999 باليوم الوطني الـ »48« برعاية وزارة الداخلية 
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يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف اإدارات الدفاع املدين يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

وزار يف هذا العدد اإمارة الفجرية، حيث اأجرى حوارًا مع العميد علي عبيد الطنيجي مدير اإدارة الدفاع املدين يف الفجرية، 

والذي حتدث عن اجلهود والت�صحيات الكبرية الذي تقوم بها هذه الإدارة يف �صبيل حفظ الأرواح واملمتلكات.

حوار: جا�سم عبيد الزعابي 

التي  التخصصية  التدريبية  الدورات  ما   <
يخضع لها منتسبو الدفاع المدني؟

- الدورات التدريبية التخصصية التي يخضع 
لها منتسبو  الدفاع  المدني كثيرة، حيث توفر 
لهم أكاديمية الدفاع المدني في أبوظبي دورات 
معتمدة  وتعليمية  ونظرية  تدريبية  وبرامج 
واالقتصادية  العمرانية  النهضة  لتواكب  عالمياً، 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تشهدها  التي 
وصقل  عمل  وجودة  كفاءة  رفع  يتطلب  ما 
مهارات منتسبي  الدفاع المدني، لرفع مستوى 
خالل  من  اإلنجاز  ومستوى  المهني  األداء 
مشاركتهم في برامج التدريب المتخصصة التي 
التدريبية  الدورات  مثل:  وفنياً،  إدارياً  تؤهلهم 

التأسيسية والمتقدمة، ودورات الحرائق واإلنقاذ 
والمساعدة الطبية واإلسعافات األولية، والتعامل 
وتشغيلها،  الحديثة  والمعدات  المركبات  مع 
إلدارة  الجغرافية  المعلومات  نظم  واستخدام 
وإدارة  الخطرة،  المواد  من  والحماية  الحوادث، 
والوعي  المباني،  سالمة  وهندسة  الكوارث، 
إنعاشية  ودورات  واإلعالمي،  الجماهيري 
التي  الدورات  من  وغيرها  للمعلومات،  وتجديد 

يمكن إعدادها وفقاً لالحتياجات.
> كيف تسهمون في اإلجراءات االحترازية 
»كورونا«  وباء  انتشار  من  للحد  والوقائية 

على مستوى إمارة الفجيرة؟
الفجيرة  في  المدني  الدفاع  إدارة  تتقيد   -

ت
ءا

ضا
�

اإ
للحد  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  بجميع 
إمارة  انتشار وباء »كورونا« على مستوى  من 
الحكومية  الجهات  من  والتي صدرت  الفجيرة، 
المختصة في اإلمارة والدولة، وذلك للحفاظ على 
سالمة وصحة المنتسبين والمتعاملين. وقامت 
االحترازية  التدبير  من  العديد  باتخاذ  اإلدارة 
واألقسام  المراكز  كجميع  في  والوقائية 
التابعة لها حفاظاً على صحة وسالمة الجميع، 
واستخدام أفضل المعدات واآلليات والطرق في 
هذا المجال، وذلك وفقاً لخطة مدروسة بالتنسيق 
ببلدية  متمثلة  اإلمارة  في  المحلية  الجهات  مع 
الطبيعية،  للموارد  الفجيرة  ومؤسسة  الفجيرة 
لتحقيق األهداف االستراتيجية الخاصة  وسعياً 

                  اإدارة الدفاع املدين يف الفجرية 

            الطنيجي: ن�صعى حلماية الأرواح واملمتلكات
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بوزارة الداخلية لحماية األرواح والممتلكات.

حوادث
> ما أبرز الحوادث التي يتعامل معها الدفاع 

المدني في الفجيرة عادة، وكيف؟
إدارة  معها  تتعامل  التي  الحوادث  أبرز   -
الدفاع المدني في الفجيرة هي حوادث الحرائق 
بشكل عام. وتعمل اإلدارة بالتعاون مع الجهات 
لتوعية  الفجيرة  إمارة  في  واالتحادية  المحلية 
القيام  خالل  من  الحرائق  من  والحد  المجتمع 
بحمالت تفتيش مفاجئة على المنشآت التجارية 
للتأكد  مستمر  بشكل  السكنية  أو  الصناعية  أو 
من موافقتها لشروط السالمة. وفي حال وجود 
تلك  أصحاب  إلى  إنذارات  توجه  مخالفات، 
المنشآت أو الجهة المشرفة على التأجير لعمل 
بهذه  التقيد  عدم  حال  وفي  الالزمة.  الصيانة 
مباشرة  يقوم  المدني  الدفاع  فإن  اإلجراءات 

بمخالفة تلك الجهات. 
اإلنقاذ  حوادث  مع  اإلدارة  تتعامل  كما 
المركبات،  حرائق  لحوادث  وبالنسبة  المختلفة. 
الصيانة  إجراء  المركبات  قائدي  إهمال  فإن 
المتعلقة  المركبة خصوصاً  الدورية على أجزاء 
هي  الكهربائية  واألعطال  الزيوت  أو  بالوقود 
اتباع  عدم  وأيضاً  الحريق،  مسببات  أهم  من 
إرشادات الوقاية والسالمة في المركبات وعدم 
صيانتها دورياً يؤديان إلى نشوب الحرائق، ما 
لذا  والممتلكات،  األرواح  يسفر عن خسائر في 
ندعو قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر.

واإلدارة مستمرة بالقيام بحمالتها التوعوية 
المنزل  في  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  حول 
والطريق وأماكن العمل والمركبة، لضمان تطبيق 
أرقى معايير الوقاية والسالمة في كل المواقع، 

وحفاظاً على سالمة الجميع.
لحماية  »حصنتك«  نظام  عن  وماذا   <

المنازل والمنشآت من الحوادث؟
المبكر  لإلنذار  الذكي  النظام  مشروع   -

تنفيذاً  جاء  »حصنتك«  للمنازل  بالحرائق 
لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة رئيس  نائب رئيس  آل مكتوم  بن راشد 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« باإلسراع 
في ربط المنازل بنظام اإلنذار المبكر مع غرف 
وسالمة  حماية  لتوفير  المدني،  الدفاع  عمليات 
المنازل في الدولة، في إطار رؤية دولة اإلمارات 
2021 بأن تكون اإلمارات إحدى أكثر بلدان العالم 

أمناً وسالمة.
وبتوجيهات ومتابعة من سيدي الفريق سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
القيادة  تواصل  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
العامة للدفاع في وزارة الداخلية وإدارات الدفاع 
المدني في الدولة تنفيذ نظام »حصنتك« لتوفير 
أعلى مستويات السالمة في جميع أرجاء الدولة، 
بمجتمع  والوصول  الحرائق،  أخطار  وتقليل 

اإلمارات ليكون أكثر أماناً وسالمًة.
ويعد »حصنتك«، أكبر نظام آلي متكامل في 
حاالت  في  السريع  والتدخل  لإلنذار  المنطقة 
الطوارئ التي تتعلق بالحريق والسالمة العامة 
في المنازل من خالل شراكة بين وزارة الداخلية، 

ومؤسسة اإلمارات لالتصاالت، مستخدماً بذلك 
أحدث األجهزة التقنية وربطها بأنظمة كواشف 
الدخان والحرارة والحريق في المنازل لضمان 
ثواٍن  غضون  في  طوارئ  لحالة  إنذار  أي  نقل 
تلقائية، والتي ستعمل  العمليات بصورة  لغرفة 
إلى  المناسبة  المساعدة  إرسال  على  بدورها 
لتلقي  الحاجة  دون  من  فوراً  الحادث  موقع 
حيث  الجمهور،  من  الحريق  لحوادث  البالغات 
حالة  تحديد  على  القدرة  الجديد  النظام  يمتلك 
الطوارئ وموقعها بدقة، وبالتالي سرعة وصول 

المركبات واآلليات إلى المنزل المتضرر.
مشروعات  أهم  أحد  يعد  »حصنتك«  ونظام 
آلية  منظومة  وهو  للمنازل،  والسالمة  الوقاية 
لإلنذار المبكر بالحريق توفرها وزارة الداخلية 
وتعمل  ساعة،   24 مدار  على  و»اتصاالت« 
على  المتطورة  الرقمية  التقنيات  باستخدام 
وتأتي  الذكية،  بالنُظم  السكنية  المنازل  حماية 
أهمية حصنتك أنه يتمكن من الكشف عن الدخان 
أهل  فيها  يوجد  ال  التي  األوقات  في  والحريق 
المنزل بالخارج، سواء بغرض السفر أو التنزه 
أثناء  الحماية  أغراض أخرى، كما يوفر  أو ألي 
األرواح،  على  األخطر  المرحلة  وهي  النوم 
حيث يدخل النائم في غيبوبة بسبب استنشاقه 
للدخان، ما يعرضه ومن معه إلى خطر الموت 
الجمهور  أفراد  إلى  أتوجه  لذا  باالختناق، 
هذا  في  لالشتراك  للتقدم  اإلسراع  بضرورة 
في  يسهم  الذي  »حصنتك«  العمالق  المشروع 
حماية األرواح والممتلكات، والذي يعتبر  أفضل 
والوقاية  بالسالمة  المتعلقة  المعايير  وأحدث 
المباني  سالمة  لضمان  وذلك  الحرائق،  من 
أو  االختناق  خطر  من  ووقايتهم  وسالمتهم 

الحريق ال قدر الله. 
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودنا 
والمقيم  والمواطن  الوطن  لخدمة  خير  بكل 
الرشيدة،  القيادة  تطلعات  يلبي  بما  والزائر 
في  الداخلية  لوزارة  المأمولة  األهداف  ويحقق 
الطمأنينة  ونشر  والممتلكات  األرواح  حماية 

واألمن واألمان بين أفراد المجتمع.

تحول ذكي 
الدفاع  إدارة  تقدمها  التي  الخدمات  ما   <

المدني في الفجيرة؟
- يشكل التحول الذكي نقلة نوعية في تقديم 
خدمات إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، في ظل 
اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من انتشار 
وباء »كورونا«. فقد حقق قطاع الدفاع المدني 
الدكتور  اللواء  بتوجيهات ومتابعة من سعادة  
جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني 
الخدمات  الداخلية ريادة في تقديم  في وزارة  
التي  الخدمات  ووصلت   ،%100 بنسبة  الذكية 
في  المتعاملين  لجمهور  المدني  الدفاع  يقدمها 
الفجيرة خصوصاً والدولة  عموماً إلى 25 خدمة 
ذكية  أطلقت عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي 
)MOI UAE( تتمثل في خدمات رئيسة، متضمنة 

 العميد علي الطنيجي  
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مجال  في  العاملة  المنشآت  ترخيص  خدمات 
في  والتدريب  الوعي  ونشر  والوقاية،  السالمة 
مجال الدفاع المدني، وخدمات السالمة الوقائية 
الهندسية،  المخططات  واعتماد  الخطرة،  للمواد 
اشتراطات  واستيفاء  اإلنجاز،  شهادة  وطلب 
السالمة الوقائية من الحريق للمنشآت والمباني، 
وتكميلية  فرعية  وخدمات  المخالفات،  ودفع 
تتمثل في إصدار تراخيص الموزعين في مجال 
السالمة الوقائية من الحريق وتجديدها، وإصدار 
تراخيص مصانع معدات وأجهزة ومواد الوقاية 
ومكافحة الحريق وتجديدها، وإصدار تراخيص 
الحريق  من  الوقائية  السالمة  في مجال  وكالء 
في  خبرة  بيوت  ترخيص  وإصدار  وتجديدها، 
مجال السالمة الوقائية من الحريق وتجديدها، 
من  الوقاية  على  التدريب  شركات  وترخيص 
الحريق وتجديدها، والتدريب على أعمال اإلخالء 
ومحاضرات  والفنادق،  والمباني  للمنشآت 
الوقائية،  السالمة  مجال  في  بعد  عن  توعوية 
واعتماد مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة 
عقد  واعتماد  وتجديدها،  الغاز،  وأسطوانات 
أو  الوقائية  السالمة  ألنظمة  سنوي  صيانة 
أنظمة الغاز، وإصدار شهادة استيفاء اشتراطات 
السالمة الوقائية للمنشآت، وإصدار شهادة لمن 

يهمه األمر لالستخدامات الرسمية.
في  أو  الشرطة  داخل  الجهات  هي  من   <
المجتمع التي يتعاون معها الدفاع المدني في 

مهماته وحمالته التوعوية؟
- إدارة الدفاع المدني في الفجيرة مستمرة 
الجهات  جميع  مع  والتعاون  التنسيق  في 
الفجيرة للحفاظ  إمارة  الحكومية والخاصة في 
يحقق  ما  والكفاءة،  األمان  درجات  أعلى  على 

الحكومة  وتوجهات  االستراتيجية  األهداف 
العالقات  تعزيز  على  الرشيدة  القيادة  وحرص 
بين الجهات الحكومية لتحقيق األمن والسالمة 
جهود  من  يعزز  التنسيق  وهذا  واالستقرار، 
في  الكفاءة  درجات  أعلى  ضمان  في  اإلدارة 
منسق  بشكل  الطارئة  الحاالت  مع  التعامل 

ومنظم.
> ما النصائح العامة التي تقدمونها لألفراد 
األرواح  على  للحفاظ  والمجتمع  واألسر 

والممتلكات؟
المنازل  وأصحاب  الجمهور  أفراد  أدعو   -
كواشف  تركيب  أهمية  إلى  التجارية،  والمحال 
برنامج  عبر  والمنشآت  المنازل  داخل  للدخان 
لوقوع  تفادياً  والمنشآت(،  للمنازل  )حصنتك 
حوادث الحريق وتطبيق اإلجراءات واالشتراطات 
الوقائية من الحرائق، وتوفير الطفايات اليدوية 
األولية،  اإلسعافات  وصندوق  الحريق  وبطانية 
الكهربائية  واألسالك  المواد  أن  من  والتأكد 
الكهرباء  لتوصيل  عالية  وكفاءة  جودة  ذات 
الثالجات  المنزلية مثل  الكهربائية  األجهزة  إلى 
والقيام  التكييف،  وأجهزة  الشفط  ومراوح 
وبالتالي  األجهزة،  هذه  لجميع  دورية  بصيانة 
التقليل من نسبة الحرائق. وأوجه ربات المنازل 
الخاصة  السالمة  مستلزمات  توفير  أهمية  إلى 
الكهرباء  الطبخ، وفحص جميع شبكات  بمواقد 
والغاز في المنزل وصالح الخلل فيها إن وجد 
عن  األطفال  وإبعاد  مختصين،  فنيين  قبل  من 
المطبخ أثناء االشتغال بالنار أو بوجود السوائل 
المنازل  داخل  الشواء  عن  واالمتناع  الساخنة، 
أو الشقق لما له من أخطار تسبب بالحرائق أو 

االختناق بالغازات واألدخنة السامة.

طلب  عند  المجتمع   أفراد  على  وأشدد 
المساعدة إعطاء المعلومات الصحيحة والوصف 
المدني  الدفاع  فرق  تتمكن  لكي  للمكان  الدقيق 
من الوصول على وجه السرعة، من أجل الحفاظ 
التصدي  ألن  اآلخرين،  وحياة  حياتهم  على 
للحوادث مسؤولية جماعية تتطلب التعاون من 
الجمهور بعدم التجمهر حول الحادث والتصوير 
بعضهم  يتعرض  ال  حتى  المتحركة  بالهواتف 
للمساءلة القانونية نتيجة للتصرف بشكل سلبي 
قد يؤدي إلى تفاقم الحادث، أو من خالل نشر 
صوٍر عبر مواقع التواصل االجتماعي قد تتسبب 
بضرر نفسي للمصابين في الحادث أو لذويهم،  
والتجمهر يعد سلوكاً غير حضاري يعيق عمل 

رجال الدفاع المدني واإلسعاف.
إلى ضرورة  المركبات  سائقي  أدعو  وكذلك 
إفساح الطريق لمركبات فرق اإلسعاف واإلنقاذ 
والدفاع المدني للوصول وإنقاذ األرواح، والذي 
طاقتها  بكل  تحاول  حيث  عملها،  محور  هو 
الوصول إلى مواقع الحوادث المختلفة بالسرعة 

المطلوبة من دون أي عرقلة مرورية.
وأذكر بأنه تقع على عاتق الجميع العديد من 
انتشار  من  الحد  شأنها  من  التي  المسؤوليات 
والحذر في  الحيطة  اتخاذ  وباء كورونا، ومنها 
أو خارجه،  المنزل  اليومية سواًء في  تعامالتنا 
والسالمة  الوقاية  اشتراطات  بتطبيق  وااللتزام 
باإلجراءات  والتقيد  المواقع،  مختلف  في 
فيروس  نقل عدوى  لمنع  والوقائية  االحترازية 
الجسدي  التباعد  تطبيق  خالل  من  »كورونا« 
ومواصلة عمليات التعقيم المنزلي، والحفاظ على 
وسالمة  صحة  لضمان  وذلك  العامة،  النظافة 

أفراد األسرة والمجتمع.
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 اجتماعات وور�ش عمل يف وزارة الداخلية 

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب 
ورئيس  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
الداخلية  وزارة  في  الشرطة  قيادات  مجلس 
تقنية  عبر  للمجلس   2020 لسنة  العاشر  االجتماع 
أعضاء  وبحضور  ُبعد،  عن  المرئي  االتصال 
في  الضباط  وكبار  الشرطة  قادة  من  المجلس 

وزارة الداخلية.
واطلع المجلس على تقرير حول بعض الحوادث 
الدولة،  في  أخيراً  وقعت  التي  البليغة  المرورية 
من  المعنيين  قبل  من  اتخذت  التي  واإلجراءات 
من  واإلسعاف،  المدني  والدفاع  الشرطة  رجال 
لحظة تلقي البالغ حتى االنتهاء من نقل المتوفين 
آليات  وتوظيف  المستشفيات،  إلى  والمصابين 
على  السير  حركة  لرصد  االصطناعي  الذكاء 

الشوارع الرئيسة. 
وناقش المجلس عدداً من السياسات التشغيلية 
انعقاد  تنظيم  سياسة  ومنها  الداخلية،  لوزارة 
العمل  وآليات  والتوعوية  المجتمعية  المجالس 
المجلس  واطلع  فيها،  العامة  والضوابط  والقواعد 
بالخطة  المتعلقة  الموضوعات  من  عدد  على 
المستهدفات  وتحديد  للوزارة  االستراتيجية 
والممكنات التي تساعد في تنفيذها على مستوى 
إنجازات في جميع  ما تحقق من  الدولة، في ظل 
مؤشر  نتائج  ومنها  الوطنية،  األجندة  مؤشرات 
السكان،  من  ألف   100 لكل  المقلقة  الجرائم  عدد 
بالهدف  المرتبطة  المستهدفات  من  تحقق  وما 
الدول  من  بعدد  مقارنة  للوزارة  االستراتيجي 
باألمان  الشعور  نسبة  مؤشر  ونتائج  األخرى، 
ضمن آلية القياس التي تستهدف بأن تكون دولة 
اإلمارات هي األولى في العالم في نسبة الشعور 
باألمان وأهم العوامل التي تعزز هذا الهدف، ونتائج 
مؤشر عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 

في  تحققت  التي  والنتائج  السكان  من  ألف   100
مقارنة  الجاري  العام  خالل  المرورية  المؤشرات 
بالعام الماضي، ومؤشر االعتماد على العمل األمني 
والشرطي ومواجهة التحديات التي تواجه األجهزة 

األمنية في تحقيق هذا المؤشر.
الثانية  العمل  ورشة  عقدت  ثانية،  جهة  من 
الموحد  الجنائي  النظام  ربط  بمشروع  الخاصة 
المحلية  القضائية  والجهات  الداخلية  وزارة  بين 
العليا  اللجنة  تنظمها  والتي  والنيابية،  واالتحادية 
لتطوير األنظمة اإللكترونية القضائية في الوزارة.

المرئي  االتصال  تقنية  عبر  الورشة  وافتتح 
سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش 
العليا  اللجنة  ورئيس  الداخلية  وزارة  في  العام 
لتطوير األنظمة اإللكترونية القضائية في الوزارة. 
إلى  هدفت  الورشة  هذه  أن  سعادته  وأوضح 
مراجعة الخدمات المشتركة اإللكترونية واعتمادها 
الحكومية،  اإلجراءات  وتسهيل  وتحسين  لتعزيز 
وسرعة  تقليص  خالل  من  الرضا  نسبة  وزيادة 
بأساليب  معها  والتعامل  للخدمات  اإلجراءات 
وطرق أسهل، وتقليل الزمن المستغرق في تنفيذ 
اإلجراءات، وتخفيض التكلفة على الجهات الشرطية 
والقضائية المحلية واالتحادية، وتطوير وتحسين 
ممكنات تكنولوجيا المعلومات واالتصال من خالل 
لتحسين  المشتركة  الجهات  بين  الذكي  الربط 
المتبادلة، واالبتكار في تقديم  وتطوير اإلجراءات 

اإلجراءات للخدمات.
العميمي مدير عام  العميد حمد عجالن  وأشار 
الداخلية  وزارة  في  االتحادية  الجنائية  الشرطة 
اإللكترونية  األنظمة  لتطوير  العليا  اللجنة  وعضو 
القضائية في الوزارة إلى أن ورشة العمل الثانية 
في  نتائج  إليه من  التوصل  تم  لما  استكماالً  أتت 
والتي  المنصرم،  العام  في  األولى  العمل  ورشة 

اإللكترونية  الخدمات  وتحديد  حصر  خاللها  تم 
والجهات  الداخلية  وزارة  أجهزة  بين  المشتركة 
أنها تعد بمثابة تعبير  الدولة، وإلى  القضائية في 
الجهات  في  الجهود  جميع  وتنسيق  تعاون  عن 
التي  الربط  والراغبة في تحقيق عملية  المشاركة 
المعامالت  وإنجاز  اإلجراءات  تبسيط  إلى  تهدف 
المرتبطة بين الجهات المعنية بسهولة، والتأكد من 
جودة البيانات، واختصار الوقت والجهد، وتوفير 
قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة يمكن الرجوع 

إليها وتبادلها بسهولة ويسر.
الثانية، وبالتنسيق  الورشة  أنه خالل  وأضاف 
والتعاون مع الجهات القضائية، اعتمدت 52 خدمة 
إلكترونية بين وزارة الداخلية والجهات القضائية، 
والتي سيتم إطالقها خالل النصف األول من عام 
لتحديد  معاً  والعمل  محدد،  زمني  بجدول   2021
العمل  يتم  بحيث  ثانية،  إلكترونية  خدمات  حزمة 

على إنجازها بعد إطالق الحزمة األولى بنجاح.
إلى ذلك، نظم مكتب الشؤون الدولية في وزارة 
الوزارة في  الداخلية جلسة حوارية حول تجربة 
االستعانة بمنظمات النفع العام لتمكين المجتمعات 
من منع الجريمة. وشارك في هذه الجلسة القاضي 
األمم  لمكتب  اإلقليمي  المدير  علي  حاتم  الدكتور 
والجريمة  المخدرات  بمكافحة  المعني  المتحدة 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في 
والمستشار الدكتور إبراهيم الدبل المدير التنفيذي 
لبرنامج خليفة للتمكين »أقدر«، والدكتور مصطفى 

علي من تحالف األديان ألمن المجتمعات
التي  بالجهود  التعريف  الجلسة  خالل  وتم 
يقوم بها المكتب والبرنامج والتحالف في مكافحة 
األجهزة  مختلف  بين  التعاون  وكيفية  الجريمة، 
والمنظمات لمكافحة الجريمة، وأهم التحديات التي 

تواجه منظمات النفع العام في مواجهة الجريمة.

مشاركون في ورشة عمل »النظام الجنائي الموحد«



15العدد 168 نوفمبر 2020

اأن�صطة متعددة يف �صرطة اأبوظبي

ي 
ظب

و
اأب
ة 

ط
رش

�
 .

ر.
با

خ
اأ

أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  حصلت 
المدني،  للطيران  العامة  الهيئة  اعتماد  على 
طب  تخصص  في  معتمدة  عيادة  كأول 
الطيران على مستوى المؤسسات الشرطية 
مديرية  بين  المشترك  بالتعاون  الدولة  في 
شرطة  طيران  وإدارة  الطبية  الخدمات 

أبوظبي. 
وأكد سعادة اللواء خليفة محمد الخييلي 
شرطة  في  والخدمات  المالية  قطاع  مدير 
بالحصول  الشرطية  القيادة  اهتمام  أبوظبي 
في  والدولية  المحلية  االعتمادات  على 
في  التطبيقي  الجانب  إلثراء  كافة  المجاالت 
الشرطية،  اإلدارات  تقدمها  التي  الخدمات 
التي  المتطورة  الممارسات  أفضل  ولتبني 
تنعكس إيجاباً في االرتقاء بالعمل والكفاءات 

الشرطية.
الخييلي  سعيد  سهيل  العميد  وأوضح 
شرطة  في  المركزية  العمليات  قطاع  مدير 
يحقق  الجديد  اإلنجاز  هذا  أن  أبوظبي 
التطلعات في تقديم خدمات متميزة، تراعي 
طبيعة عمل الطيارين وتقديم الرعاية الطبية 

لهم وفق أرقى المعايير العالمية المتقدمة.
الظهوري  الرائد طبيب علي سيف  وذكر 
طب  فرع  ومدير  الطيران  طب  اختصاصي 
الطيران في شرطة أبوظبي أن هذا االعتماد 
يؤهل الكوادر الطبية الحاصلين على شهادات 
طب الطيران بإجراء الفحوص الطبية ألطقم 
الطيران، واصدار الشهادات الطبية لمختلف 

المهن الجوية.
أبوظبي  شرطة  نظمت  ثانية،  جهة  من 
في  المجالس  شؤون  مكتب  مع  بالتنسيق 
أبوظبي  عهد  ولي  السمو  صاحب  ديوان 
السالمة«،  بعنوان: »درب  افتراضياً  مجلساً 
2020 بشأن  5 لسنة  بالقانون رقم  وخاصاً 
وآلية  أبوظبي  إمارة  في  المركبات  بحجز 

التظلمات على المخالفات المرورية.
وأكد العميد سالم عبدالله الظاهري نائب 
مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة 
للشرطة  العامة  القيادة  اهتمام  أبوظبي 
التي  والمرورية  األمنية  المنظومة  بتطوير 
تدعم األهداف ورؤية دولة اإلمارات، ووضع 
استراتيجيات مدروسة وحلول جذرية وفق 
أفضل الممارسات المطبقة والمنفذة، وتغليظ 
المخالفات مع التعريف بآلية ونشر مفهوم 
التميز  لمسيرة  تعزيزاً  وذلك  التظلمات، 
ووصوالً  المستمر  والتحسين  والتطوير 

لطرق أكثر أماناً. 

نوع  عن  الدقيقة  الدراسات  أن  وأضاف 
المخالفات المسببة للحوادث والمقارنات المعيارية 
لألعوام السابقة والعام، 2020 بينت ازدياد حاالت 
مرورياً  894 حادثاً  بلغت  التي  المرورية  الحوادث 
أدت لوفاة 66 شخصاً، فكان البد في القانون رقم 
للسالمة  تعزيزاً  المخالفات  وتغليظ   ،2020 لعام   5

المرورية.
وتابع أن المخالفات التي يمكن أن تصل إلى 50 
ألف درهم، وهي: الصدم المتعمد لدورية الشرطة 
أو التسبب في تلفها و تحمل المخالف قيمة الضرر 
السباقات  في  والمشاركة  بالدورية،  لحق  الذي 
الجهة  من  مسبق  تصريح  دون  من  الطريق  على 
المختصة ، و قيادة مركبة بلوحات أرقام أو مقلدة 
أو مطموسة أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة ال 
تتفق مع التشريعات السارية ومع تحقق علم قائد 
المركبة بذلك، و قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة 
السائق أو اآلخرين أو سالمتهم أو أمنهم للخطر، 
وعند تجاوز المركبة لإلشارة الضوئية الحمراء مع 
سحب رخصة القيادة للمخالف لمدة تصل 6 أشهر.

حجز  تتوجب  التي  المخالفات  غرامة  أن  وذكر 
إحداث  هي  درهم  آالف   10 إلى  وتصل  المركبة 
القاعدة )شاسيه(  أو  المركبة  تغييرات في محرك 
من دون ترخيص، والتي تصل إلى 5 آالف درهم 
أو  السرعة  نتيجة  حادث  وقوع  في  التسبب  هي 
أو  كافية  مسافة  ترك  عدم  أو  المفاجئ  االنحراف 
للمشاة والسماح لطفل  المرور  أولوية  إعطاء  عدم 
يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد 
األمامي للمركبة وعند تجاوز الحد األقصى للسرعة 

المقررة بما يزيد على60 كم/ الساعة.
حافز«  »نظام  أبوظبي  شرطة  أطلقت  ذلك،  إلى 

العام  الرضا  مستوى  لتنمية  لمنتسبيها 
صحية  بيئة  وتوفير  المستمر  والتحفيز 
متكاملة  منظومة  عبر  وذلك  وتنافسية، 
من  إلنجازاتهم  التقدير  إظهار  على  تركز 
خالل أربعة محاور رئيسة. وأوضح المقدم 
أداء  تقييم  إدارة  مدير  الكعبي  حمد  محمد 
صرف  أن  أبوظبي  شرطة  في  العاملين  
نقاط المكافآت واستردادها يشمل مجموعة 
الخدمات والحوافز، ومن أهمها ميدالية  من 
وشهادة  التميز  وشهادة  الوظيفي  التميز 
وأجهزة  واقامة  سفر  وتذاكر  وتقدير  شكر 
إلكترونية وذكية وقسائم شرائية وكوبونات 
األول  المحور  أن  وأضاف:  وخصومات. 
والمهمات  السنوي  األداء  تقييم  على  يركز 
وساعات  الوظيفي  الوصف  تتجاوز  التي 
بين  ما  المنتسب  اإلضافي، ويحصل  العمل 
60 إلى 80 ألف نقطة تحفيزية، وأن المحور 
بالسلوكيات  االلتزام  على  يركز  الثاني 
على  المنتسب  ويحصل  العمل،  وأوقات 
على  الثالث  المحور  ويركز  نقطة،  آالف   10
المشاركة من خالل عضوية اللجان الداخلية 
أو الخارجية والفعاليات المجتمعية والجوائز 
ويحصل  والعالمية  واإلقليمية  المحلية 
أما  نقطة.  ألف  و25   15 بين  ما  المنتسب 
المحور الرابع فيركز على المعرفة واالبتكار 
بها  والتفوق  التدريبية  الدورات  اجتياز  عبر 
ونقل المعارف والحصول على درجات علمية 
والحصول  االبتكارية  المقترحات  وتقديم 
على براءة اختراع وشهادة الملكية الفكرية، 
ويحصل المنتسب على 15 إلى 25 ألف نقطة.

خالل تسلم شهادة اعتماد طب الطيران
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�صاحي خلفان ي�صيد بجهود مكافحة املخدرات 

املري يرتاأ�ش اجتماعاً للجنة »تاأمني اإك�صبو«

تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  ترأس 
دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب 
المخدرات على مستوى  رئيس مجلس مكافحة 
االتصال  بتقنية  عقد  للمجلس  اجتماعاً  الدولة 
عبدالله  العميد سعيد  ُبعد، بحضور  المرئي عن 
السويدي مدير عام مكافحة المخدرات االتحادية 
في وزارة الداخلية نائب رئيس المجلس، وعدد 
من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات في 

الدولة.
وأشاد معاليه بالنتائج المشرفة التي حققتها 
المخدرات  مكافحة  عمل  وفرق  العامة  اإلدارات 
على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة بما 
يتعلق بضبط عدد من قضايا ترويج المخدرات 
إلكترونياً من خالل منصات التواصل االجتماعي، 
وكشف األساليب اإلجرامية المختلفة للعصابات، 
وذلك بالتعاون مع الشركاء من الهيئة االتحادية 
والحدود  المنافذ  ألمن  العامة  والهيئة  للجمارك 

ووقاية  الصحة  ووزارة  الحرة  والمناطق 
من  للوقاية  العليا  الوطنية  واللجنة  المجتمع 

المخدرات والمركز الوطني للتأهيل.
وأشار معاليه إلى أن دولة اإلمارات العربية 
مقومات  من  به  تتمتع  لما  ونظراً  المتحدة، 
من  مستهدفة  أصبحت  وسياحية،  اقتصادية 

العالم،  حول  المخدرات  ترويج  عصابات 
المخدرات  مكافحة  فرق  تتخذ  أن  أهمية  وإلى 
، ووضع  الالزمة  االحتياطات  والشركاء جميع 
السيناريوهات والخطط لمواجهة جرائم االتجار 
المحتملة  التحديات  كل  ومواجهة  بالمخدرات، 
ما  أحدث  على  واالطالع  العالمية،  الجريمة  في 

توصلت إليه الجريمة المنظمة في هذا المجال.
خالل  المخدرات  مكافحة  مجلس  واطلع 
محرك  نظام  حول  تقرير  على  االجتماع  هذا 
المخاطر الذي أعدته دائرة جمارك دبي، والنتائج 
األولية لبرنامج التدريب اإللكتروني للوقاية من 
رئيس  معالي  ووجه  المدارس،  في  المخدرات 
المجلس بقياس أثر التدريب على الطلبة لمعرفة 

مدى ما حققه البرنامج.
الموضوعات  من  عدداً  المجلس  ناقش  كما 
واتخذ  أعماله،  جدول  على  المدرجة  المهمة 

التوصيات الالزمة بشأنها.

المري  خليفة  الله  عبد  الفريق  معالي  اطلع 
القائد العام لشرطة دبي على تفاصيل خطة العمل 
معرض  فعاليات  تأمين  بلجنة  الخاصة  التنفيذية 
والتي تضم ثالثة قطاعات مهمة  الدولي،  إكسبو 
واإلسناد،  الدعم  وقطاع  العمليات،  قطاع  هي: 
في  الفرق  إنجاز  ونسب  الجنائي،  البحث  وقطاع 

هذه القطاعات الثالثة.
اللجنة  اجتماع  معاليه  ترؤس  خالل  ذلك  جاء 
في  عقد  والذي   ، إكسبو  فعاليات  لتأمين  األمنية 

دبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في  االبتكار  مختبر 
اإلدارة  مدير  شهيل  علي  خالد  العميد  بحضور 

العامة إلسعاد المجتمع، وعدد من الضباط.
الثالثة  القطاعات  رؤساء  من  معاليه  واستمع 
إنجاز  ونسب   ، القطاعات  إلى شرح حول خطط 
وجاهزية  المعرض،  فعاليات  تأمين  في  الفرق 
األنظمة والبرامج األمنية، وخطة المتحدث الرسمي 
واستعدادات  لتأهيلهم،  التدريبي  والبرنامج 
لتأمين  األمنية  والخطط  الثالثة،  القطاعات 

المعرض، والتحضيرات الجارية من جميع الفرق 
المعنية، وخطة الزيارات الدورية للفرق األمنية.

الجهد  من  المزيد  بذل  ضرورة  معاليه  وأكد 
األداء  مستوى  ورفع  متسارعة،  بوتيرة  والعمل 
والتميز في مختلف المجاالت، واالستخدام األمثل 
البرامج  بين  والربط  الحديثة،  والتقنيات  لألنظمة 
في  العليا  القيادة  لتطلعات  تحقيقاً  وذلك  األمنية، 
إخراج الحدث العالمي بالصورة التي تليق بمكانة 

دبي العالمية.
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ن�صاطات �صرطية يف ال�صارقة و»ال�صمالية«

ــزري  ال ــواء سيف  ــل ال تـــرأس ســعــادة   >
الشارقة االجتماع  قائد عام شرطة  الشامسي 
التنسيقي املشترك مع دائرة التنمية االقتصادية 
الشارقة، بحضور سعادة سلطان عبدالله  في 
الضباط  من  وعدد  الدائرة،  رئيس  السويدي 

واملسؤولني.
وناقش االجتماع تفعيل السجل اإللكتروني 
لبرنامج احملال اخلاصة بتجارة »السكراب« في 
اإللكتروني  الربط  عمل  وآلية  الشارقة،  إمارة 
من  سيحققه  ــا  وم اجلــانــب،  بــهــذا  اخلـــاص 
اجلهد  وتوفير  العمل  إجـــراءات  في  تبسيط 
والوقت، وتعزيز حتول نظام العمل إلى النظام 
تبسيط  االجتماع  ناقش  كما  اإللكتروني. 
وآلية  التجارية،  بالعالمات  املتعلقة  اإلجراءات 
التجارية  الرخص  بــإرفــاق  اخلاصة  العمل 
وتصاريح  فحصها،  املراد  التجارية  للعالمات 
املمارسات  وأفضل  املائية  الدراجات  أنشطة 
واالشتراطات التي حتقق سالمة ووقاية أفراد 
املجتمع في هذا اجلانب، باإلضافة إلى عدد من 

املوضوعات من ضمن اختصاص اجلانبني.
بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  أشاد   >
عجمان  شرطة  عــام  قائد  النعيمي  عبدالله 
بجهود إدارتي الشؤون املالية واملوارد البشرية 
تقدمي  في  الذكي  بالتحول  في شرطة عجمان 
املــوارد  إدارة  فوز  أثمرت  والتي  اخلدمات، 

البشرية بعدد من اجلوائز املتميزة.
التفتيشية  سعادته  جولة  خالل  ذلك  جاء 
االفتراضية لإلدارتني عبر نظام االتصال املرئي 

عن ُبعد.
بن  الله  عبد  علي  اللواء  سعادة  دشن   >
اخليمة  رأس  عام شرطة  قائد  النعيمي  علوان 
والكوارث  ــات  واألزم الطوارئ  فريق  رئيس 
األحداث  إلدارة  املتنقل  امليداني  املركز  احمللي 
األول  يعتبر  الطارئة ميدانياً، والذي  واألزمات 

من نوعه على مستوى إمارة رأس اخليمة.
وأوضح سعادته أن املركز مجهز بأحدث التقنيات 
والتواصل  االتصال  ووسائل  الذكية  واألنظمة 
باإلضافة  ُبعد،  عن  والسيطرة  والتحكم  واملراقبة 
إلى قاعة اجتماعات تتسع لعدد 19 شخصاً، ومتثل 
رأس  آليات شرطة  نوعية جديدة ألسطول  إضافة 

اخليمة.
وشرطة  الداخلية  وزارة  اهتمام  من  انطالقاً   >
»عساكم  مبادرة  أطلقت  باملتقاعدين،  القيوين  أم 
من  املتقاعدين  شؤون  مبتابعة  تعنى  التي  بخير« 
الناحية الصحية عرفاناً وتقديراً جلهودهم وتفانيهم 
في  عملهم  سنوات  خالل  املخلص  اجلاد  وأدائهم 

سلك الشرطة.
املزروعي  أحمد  سالم  الدكتور  العميد  وأوضح 
املبادرة  أن هذه  القيوين  أم  عام شرطة  قائد  نائب 
الصف  وضباط  الضباط  من  عدد  زيارة  تضمنت 
لالطمئنان  الشرطة  متقاعدي  منازل  إلى  واألفراد 
مجانية  كورونا  فحوصات  وإجراء  صحتهم  على 
أم  منطقة  االستراتيجي  الشريك  مع  بالتعاون  لهم 
القيوين الطبية، والتي نقدم لها وللطاقم الطبي فيها 
خالص الشكر والتقدير على التعاون في إجناح هذه 

املبادرة..
املرور  بإدارة  ممثلة  الفجيرة  شرطة  أطلقت   >
ومسؤولية(  أمانة  )أطفالك..  مبادرة  والدوريات 
الرابعة  الفصلية  احلملة  وأنشطة  فعاليات  ضمن 
لعام 2020، والتي أتت ضمن خطة حمالت التوعية 
املرورية لوزارة الداخلية وشرطة الفجيرة، وجتسيداً 
للهدف االستراتيجي لوزارة الداخلية لقطاع املرور 
أمناً، ولإلسهام في  أكثر  الطرق  واملتمثل في جعل 
تعزيز الوعي املروري لدى جميع شرائح املجتمع. 
والثقافة  الوعي  تعزيز  إلى  املبادرة  هذه  وهدفت 
األمور  أولياء  خصوصاً  السائقني  لدى  املرورية 
باإلجراءات الوقائية للمحافظة على سالمة أطفالهم 
املرورية  ــوادث  احل أخطار  من  ــدارس  امل وطــالب 

األطفال  لها  يتعرض  التي  الدهس  وحــوادث 
الضوء  وإلقاء  واإلهمال،  االنتباه  عدم  نتيجة 
على بعض املمارسات اخلاطئة واخلطرة والتي 
أثناء  األطفال  سالمة  على  كبيراً  خطراً  تعتبر 
وجودهم في املركبات والتي يلجأ إليها بعض 
أولياء األمور من باب التدليل والترفيه ألطفالهم 

وحبهم لهم. 
بن  راشــد  علي  الدكتور  العميد  وأوضــح 
عواش مدير إدارة املرور والدوريات في شرطة 
نشر  الرئيس  هدفها  املبادرة  هذه  أن  الفجيرة 
والقوانني  باألنظمة  املرورية  والثقافة  الوعي 
على  للمحافظة  أساساً  وضعت  التي  املرورية 
سالمة وأمن األطفال داخل املركبات، والتنويه 
دون  لألطفال  كالسماح  وعقوباتها  باملخالفات 
املقاعد  فــي  باجللوس  العمر  مــن  العاشرة 
األمامية للمركبة وعدم استخدام حزام األمان 
تقي  التي  احلماية  مقاعد  توفير  وعدم  لألبناء 
األطفال من أخطار احلوادث وانشغال السائقني 
التزام  أن  وأكد  القيادة(.  أثناء  الطريق  بغير 
والقوانني  باألنظمة  املجتمع  وأفراد  السائقني 
وتبني املسؤولية املجتمعية في وقاية األطفال 
من  وأبنائهم  أطفالهم  سالمة  على  واحملافظة 
مسببات وأخطار احلوادث املرورية، هي أهداف 
نسعى جميعاً إلى حتقيقها للوصول إلى مجتمع 

خاٍل من احلوادث املرورية.
وأوضحت املالزم أول موزة الدرمكي مديرة 
شرطة  في  ــروري  امل ــالم  واإلع التوعية  فرع 
وسائل  عبر  املبادرة  نشر  خطة  أن  الفجيرة 
اإلجــراءات  ضمن  تأتي  االجتماعي  التواصل 
وباء  انتشار  من  للحد  والوقائية  االحترازية 
املرورية  والثقافة  الوعي  ولتعزيز  »كورونا«، 
احملافظة  كيفية  عن  األمور  وأولياء  للسائقني 
احلــوادث  أخطار  من  أطفالهم  سالمة  على 

املرورية.

النعيمي خالل اجلولة التفتيشية االفتراضية  الشامسي مترأساً االجتماع املشترك 
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العمل الأمني 

وامل�صوؤولية املجتمعية 
العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

لم تعد مسؤولية حفظ األمن واالستقرار في 
أي من المجتمعات تقع على كاهل رجل الشرطة 
بها  يتشارك  مجتمعية  مسؤولية  فهي  وحده، 
المجتمع بجميع فئاته مع الشرطة وصواًل إلى 
الجريمة  من  الوقاية  على  والقدرة  االستقرار، 
مهما كانت صورها وأساليبها، وهو ما يمثل أحد 
مظاهر تطور مسيرة العمل األمني، وللعالقة بين 

الشرطة والمجتمع بشكل عام.
بين  للعالقة  الفعلي  التطور  بدأت  ولقد 
منتصف  منذ  والمجتمع-  الشرطة   - الطرفين 
لما عرف وقتها بالثورة  القرن الماضي مواكباً 
مظاهر  من  نعيشه  بما  اآلن  وحتى  الصناعية، 
لثورة االتصاالت والمعلومات، فقد أصبح هناك 
يتبنى مفهوًما  أن  للعمل األمني  تحٍد وضرورة 
جديًدا الستمرار قدرته على الوقاية من الجريمة 
التي اتخذت اشكااًل مختلفة لم تكن معروفة في 

الماضي القريب. 
التطوير  أن  الشرطية  العلوم  وجدت  ولقد 
بتطبيق  وثيق  وبشكل  كبير  حد  إلى  يرتكز 
المفهوم  وهو  المجتمعية،  المسؤولية  مفهوم 
الذي ظهر في البداية على أنه مفهوم اقتصادي 
بحت، ومع الوقت أصبح مفهوماً يتضمن جميع 
العمل األمنى ذاته، وال شك  المجاالت بما فيها 
تطور  هو  مجتمعية  أجهزة شرطية  تدشين  أن 
للعمل األمني بإبعاده المجتمعيـة المتمثلـة فـي 
بـث الطمأنينـة وإزالـة أسـباب الخـوف والقلـق 
من خالل الضبط والتوعية المجتمعية، بالحفاظ 

علـى االخالقيات العامـة والسـلوك المجتمعـي.
من  نوع  حدث  الجديد  الواقع  لهذا  ووفقاً 
التطوير للعالقة بين رجـال الشـرطة والمجتمـع 
بمختلـف شرائحه وفئاته، ومؤسسـاته المختلفة 
التطوعية  المبادرات  أو  المدني  المجتمع  سـواء 

لتحقيق التعاون المشـترك فـي سـبيل المصلحـة 
العامة. 

ما يعني أن هناك ثمة تغييرات شاملة لفلسفة 
العمل األمني تسبب فيه تطبيق مفهوم المسؤولية 
ايجابية  شراكة  إيجاد  على  تقوم  المجتمعية، 
حقيقية بين األجهزة الشـرطية والمجتمـع مـن 
حكوميـة  وغير  حكوميـة  ومؤسسـات  أفـراد 
للقضاء علـى األسباب التي تؤدي إلـى التوعية 

والوقاية من أي خروقات قانونية محتملة.
تتولى  التي  المهام  أبرز  أصبح  وبالتالي 
على  العمل  هي  بها  القيام  المجتمعية  الشرطة 
المواطنيـن  بيـن  المتبادلـة  الثقـة  وتعميق  دعم 
واألجهزة الشـرطية، والتعاون وعقد الشراكات 
في  يسهم  بما  المدني،  المجتمع  منظمـات  مع 
بصفـة  المجتمـع  فـي  الحيـاة  نوعيـة  تحسـين 
أبوظبي  لشرطة  تزال  وما  كانت  ولقد  عامة. 
المجتمعية،  المسؤولية  تطبيق  في  رائدة  رؤية 
حيث قامت من خالل إدارة الشرطة المجتمعية 
بإيجاد مزيٍد من التواصل والتالحم مع المجتمع 
وصوالً إلى دعم االستقرار األمني والقدرة على 
الوقاية من الجريمة وصوالً إلى تحقيق تراجع 
واالستعداد  قانونية  خروقات  أي  في  ملموس 
مستقبلي  تطور  أي  من  للوقاية  تام  بشكل 
ما جعل  الخروقات،  هذه  مثل  لنوعيات  محتمل 
الشرطة تقوم بإطالق المبادرات والفعاليات التي 
تستهدف من خاللها التأكيد على القيم اإليجابية، 
وتعزيز ثقافة المسؤولية والشراكة الفعالة بين 
المجتمع في مجال  وأفراد  الشرطية  المؤسسة 
الحفاظ على األمن، وتعزيز الممارسات الصحية 

والمواطنة الصالحة.
ويأتي اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
المجتمعية  للمسؤولية  ومستمر  مثالي  بتطبيق 

وفق حقيقة مؤكدة تقوم على أن أمن المجتمع 
واستقراره هو المحرك األساسي للوصول إلى 
التنمية، بل واستمرارية الرخاء في ربوع الدولة 

ككل. 
الخدمات  بتطوير  االهتمام  كان  هنا  ومن 
أفكاٍر  تبني  من خالل  ككل،  للمجتمع  الشرطية 
ريادية ومبادرات جديدة الستشراف المستقبل، 
المحرك  يعد  االستشراف  أن  من  انطالقاً 
التعامل  في  أبوظبي  شرطة  لجهود  الرئيس 
والتحديات  والفرص  العالمية،  التوجهات  مع 
والحلول  السيناريوهات  ووضع  المستقبلية، 
العلمي  البحث  أدوات  باستخدام  االستباقية 
نظريات  وفق  متخصصة،  بدراسات  وربطها 

علمية حديثة. 
إضافة إلى تطبيق مشاركة مجتمعية متكاملة 
من خالل مبادرة »كلنا شرطة«، والتي لها دور 
كبير في مكافحة أي ظواهر جديدة تمثل خروجاً 
أرسى  التي  المجتمعية  القيم  أو  القانون  على 
دعائمها اآلباء المؤسسون وحافظ عليها قيادتنا 

الرشيدة »حفظهم الله«. 
دور  من  لها  بما  المجتمعية  الشرطة  وقامت 
المجتمعية،  المشاركة  هذه  دعم  في  محوري 
ونشر الوعي األمني العام، والوجود بين مختلف 
بين  التعاون  يدعم  بشكل  المجتمعية  الفئات 

المؤسسات األمنية والمجتمع.
وال شك أن هناك ضرورة في المستقبل إلى 
تطوير مسيرة العمل األمني تطبيًقا للمسؤولية 
المعلومات  ثورة  وأن  خاصة  المجتمعية، 
واالتصاالت الراهنة تسببت في تعدد التحديات 
أصبح  معها  والتي  مجتمع  أي  تواجه  التي 
التطوير واستمرارية البحث عن الجديد في هذا 

المجال أمراً ضرورياً وحتمياً.
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مركز �صرطة دبي ال�صحيمركز �صرطة دبي ال�صحي

املهريي: خدماتنا تتفق مع املعايري العامليةاملهريي: خدماتنا تتفق مع املعايري العاملية

زار »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد مركز �صرطة دبي ال�صحي يف القيادة العامة ل�صرطة دبي للتعريف باخلدمات 

الطبية املتميزة وذات اجلودة العالية واملتوافقة مع املعايري العاملية، والتي يقدمها من خالل فروعه املختلفة ملنت�صبي 

�صرطة دبي واأ�صرهم.

على  الصحي  دبي  شرطة  مركز  يحرص 
األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم 
كالخدمات  العالية،  الجودة  وذات  والتخصصية 
والخدمات  والتشخيص  والفحوصات  العالجية 
الصحييين  والتثقيف  والتوعية  االستشارية 
المستهدفة،  الفئات  تهم  التي  بالموضوعات 
أي منتسبي شرطة دبي وأفراد أسرهم، وذلك 
للقيادة  االستراتيجية  التوجهات  مع  تماشياً 
العامة لشرطة دبي التي تسعى إلسعاد كفاءاتها 
البشرية إيماناً منها بأن سعادة المنتسبين تقود 

الطبيب  المقدم  وأوضح  المجتمع.  سعادة  إلى 
المدير  المهيري  قبا  بن  سلطان  بدر  الدكتور 
التنفيذي لمركز شرطة دبي الصحي أن المركز 
يقدم الرعاية الطبية المتميزة، ومكافحة األمراض 
الوبائية وكشفها والوقاية منها من خالل العديد 
يطلقها  التي  الصحية  التثقيفية  البرامج  من 
وتستهدف منتسبي شرطة دبي وأسرهم، وذلك 
عبر فروعه في المبنى الرئيس في القيادة العامة 
ألمن  العامة  واإلدارة  دبي  شرطة  وأكاديمية 
والمؤسسات  والطوارئ  والمنشآت  الهيئات 

في  دبي  شرطة  وعيادة  واإلصالحية  العقابية 
مثل  أخرى  خدمات  يقدم  المركز  وأن  المطار، 
والعيون  والقلب  والجلد  األسنان  تخصصات 
النسائية  واألمراض  الحنجرة  واألذن  واألنف 
قسماً  يضم  كما  الوقائية،  واألعمال  والسكري 

للحاالت العاجلة ونقطة إسعاف.
تقديم  في  يتوسع  المركز  أن  وأضاف: 
الخدمات الطبية لمنتسبي شرطة دبي وأسرهم، 
المؤسسات  نزالء  من  اآلخرين  والمنتفعين 
على  بناء  دبي،  في  واإلصالحية  العقابية 

لقاء: خالد الظنحاين 
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المري  خليفة  عبدالله  الفريق  معالي  توجيهات 
التطوير  وعمليات  دبي،  شرطة  عام  قائد 
والتوسع في تقديم الخدمات في تقدم مستمر 
التعيين  حيث  من  البشري  الطاقم  مجال  سواء 
والتدريب أو في مجال التزود باألجهزة الطبية 
الحديثة، حيث انضم في الفترة األخيرة للمركز 
والقلب  والباطنية  التغذية  في  اختصاصيون 
والعظام وفنيو مختبر وصيادلة، أما بخصوص 
األجهزة الطبية فقد أدخلت للخدمة أجهزة حديثة 

ومتطورة للمختبرات الطبية واألشعة.
لتقديم  جديدة  نقاط  أيضاً  لدينا  وتابع: 
العامة  القيادة  عيادة  مثل:  الطبية،  الخدمات 
لشرطة دبي »العيادة الذكية«، وأماكن التوقيفات 
واحتياطي  أ  »احتياطي  الشرطة  مراكز  في 
ويوجد  يومي،  بشكل  طبيب  يتواجد  حيث  ب« 

تمريض على مدار ال 24 ساعة.
انتشار  من  للحد  المركز  جهود  أبرز  وعن 
أنه  المهيري  د.  المقدم  أوضح  وباء »كورونا«، 
تم توفير رعاية متكاملة لمنتسبي شرطة دبي 
تضمنت  »كورونا«  وباء  فترة  خالل  وأسرهم 
والحجر  الصحية  والرعاية  الطبية  الفحوصات 
تقديم  في  واالستمرار  الصحي،  والعزل  الطبي 
عن  »التطبيب  طريق  عن  الصحية  الخدمات 
إمارات  معظم  إلى  األدوية  وتوصيل  بعد«، 
للنزالء  الصحية  الرعاية  إلى  باإلضافة  الدولة، 

والموقوفين.

إنجازات
الصحية،  دبي  شرطة  إنجازات  أبرز  وعن 
من  العديد  لدينا  المهيري:  د.  المقدم  أجاب 
اإلنجازات على مستويات متعددة، حيث شارك 
الدولي  االعتماد  على  الحصول  في  المركز 

العقابية  المؤسسات  في  الرجال  لقسم   ACA
واإلصالحية، وشهادة اآليزو للمختبرات الطبية، 
في  تدريب  كمراكز  المركز  أقسام  واعتماد 
والمختبرات  الطبيعي  والعالج  األشعة  مجاالت 
والتمريض،  والصيدلية  واألسنان  الطبية 
والتعاون مع جامعة الشارقة لتدريب طالبها في 
وأضاف  واألشعة.  الطبيعي  العالج  تخصصي 
دايزي  »ذا  جائزة  أخيراً  اعتمد  المركز  أن 
تمنح  عالمية  جائزة  وهي  األمريكية،  أوورد« 
عناية  يقدمون  الذين  والممرضين  للممرضات 
استثنائية بمهارات عالية ورعاية إنسانية متميزة 
المرضى  ترشيح  باب  المركز  وفتح  للمرضى، 
على  للمنافسة  المركز  وممرضات  لممرضي 
والمركز،  شهر.  كل  بها  فائز  وتتويج  الجائزة، 
للتوجه االستراتيجي لشرطة دبي في  وتعزيزاً 
إسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، انضم إلى 
المؤسسات العالمية المشاركة في هذه الجائزة 
التي انطلقت عام 1999، لدعم جهود الممرضين 
والممرضات وتشجيعهم على الرعاية التمريضية 
في أرقى صورها ومعانيها اإلنسانية، والمركز 
دولة  في  وعسكرية  حكومية  جهة  أول  هو 

اإلمارات العربية المتحدة تتبنى هذه الجائزة. 

تعاون
وعن التعاون مع الجهات األخرى في األمور 
د.  المقدم  أشار  العامة،  بالصحة  المتعلقة 
المهيري إلى أن مركز شرطة دبي الصحي أبرم 
العديد من االتفاقيات مع الجهات الحكومية، مثل: 
هيئة الصحة في دبي لتقديم الخدمات الصحية 
الطبية  والمعارف  الخبرات  وتبادل  للمنتفعين 
لإلقامة وشؤون  العامة  واإلدارة  الطرفين،  بين 
الطبية  التقارير  إلرسال  دبي  في  األجانب 

واإلصالحية  العقابية  والمؤسسات  إلكترونياً، 
بشكل  معها  التواصل  أصبح  التي  دبي  في 
إلكتروني وبطريقة تسهل العمل وتسرع وتيرته 

من دون الحاجة إلى القنوات التقليدية. 
مع  وممتاز  مشترك  تعاون  لدينا  وأضاف: 
جهات صحية خاصة بالدولة، ألن الخدمات التي 
تقتصر  ال  الصحي  دبي  شرطة  مركز  يقدمها 
على الخدمات العالجية، إنما تتعداها إلى التوعية 
والموضوعات  بالقضايا  الصحي  والتثقيف 
التوعية  حمالت  من  العديد  أطلقنا  فقد  المهمة، 
حول الضغوط النفسية، والكشف عن األمراض 
المزمنة، والكشف عن األمراض المعدية، وكيفية 
انتقال العدوى، ومرض السل، وأضرار التدخين، 
لمرضى  العيون  أمراض  عن  للكشف  وحملة 
دبي،  نور  مؤسسة  مع  بالتعاون  السكري 
من  المخدرات  على  المدمنين  عالج  ومشروع 
العامة للمؤسسات  النزالء بالتعاون مع اإلدارة 
تنمية  هيئة  و  دبي  في  واإلصالحية  العقابية 
الطب  خدمات  توفير  مع  دبي،  في  المجتمع 

النفسي.

خطط 
وعن الخطط المستقبلية للمركز، لفت المقدم 
إلى أن مركز شرطة دبي الصحي  المهيري  د. 
عالجية  خطط  بوضع  مستمر  بشكل  يقوم 
العمل  بيئة  لتحسين  منها  لالستفادة  ووقائية 
الصحية، ويحرص على تطوير بيئة عمل مبتكرة 
وجه  أفضل  على  المهمات  تأدية  على  ومحفزة 
ممثلة بسياسة الصحة والسالمة المهنية، حيث 
وتشمل  المهنية،  للصحة  مركز  الفتتاح  يتطلع 
البرامج فحوصات دورية لقياس لياقة المنتسبين 

النفسية وتأثير بيئة العمل على صحتهم.
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

المستمر،  االستهالك  في  السعادة  تكمن  ال 
النفع  عديمة  ألمور  العشوائي  التكديس  في  وال 
والفائدة. السعادة هي قدرتك على التواصل مع 
هي  ومشرق،  لطيف  اجتماعي  بشكل  اآلخرين 
صفاء النفس والفكر وسط التفاعالت االجتماعية 
الخالية من البغض واألحكام المطلقة والتنكر، هي 

في اللحظات المليئة بالتعاطف والود.
السعادة هي المالذ - والمقصود بالمالذ هنا 
ليس المنزل، بل الحالة الذهنية – أما مالذك األخير 

فهو عقلك منبع األفكار والتوجهات واألمزجة.
فإن كان هذا المكان – العقل - عامراً باالنشراح 
والتفتح والصفاء والحب غير المشروط، فهذا هو 
السالم والتصالح الذاتي. وإن تحقق ذلك، تحققت 

السعادة.
تحقيق  في  صعوبة  يجدون  الناس  من  عدد 
ناحية  من  تبدو  أنها  من  الرغم  على  الغاية  هذه 
نظرية في غاية البساطة، ألنه من الصعب عليهم 
إيجاد  عليهم  ويتعسر  اآلخرين،  مع  التواصل 

الراحة الذهنية.
وإذا كان اإلنسان يشعر بعدم قيمة عمله، فمن 
المستحيل أن يعطي الحب واللطف عندما يكون 

هو نفسه قاسياً على نفسه وناقداً لها.
والحقيقة التي ال جدال فيها أن اإلنسان منذ بدء 
الخليقة هو كائن مفكر ومبدع، ُخلِق ذهنه لغرض 

قوة التعاطف ل تعني ال�صعف!

البناء والتطوير واإلبداع. لذلك عندما يستثمر كل 
طاقته ووجوده في عمل ال يعنيه وال يهمه، فهذا 
يؤدي به إلى الشعور بالقلق واالكتئاب والحزن 
وعدم الجدوى. وتؤدي هذه المشاعر إلى الخواء 
تعطي  بأنشطة  بالقيام  يعوض  الذي  والفراغ 
شعوراً زائفاً بالجدوى واألهمية، مثل االستهالك. 
ننشغل بما يمكننا امتالكه وبمظهرنا وأشكالنا 
وتحقيق اإلنجازات المؤقتة في محاوالت إليجاد 
هذه  كل  ولكن  ألجله،  نعيش  هدف  أو  قيمة 
على  مبنية  ألنها  النهاية  في  تفشل  المحاوالت 

االستمرارية باالستهالك.
عندما  بالندم  اإلنسان  يشعر  أن  النادر  ومن 
وأن  والغريزي،  الداخلي  إحساسه  مع  يتجاوب 
التي  النتائج  تجاه  والرضا  بالسعادة  يشعر 
وهذه  الغريزية.  أحاسيسه  تجاهل  بعد  حصلت 
انفصل  ما،  مرحلة  في  أنه  على  تدل  التجربة 
الدفينة  ومشاعره  الداخلية  نفسه  عن  اإلنسان 
وبات يجدها غير منطقية أو ال تستحق االستماع 
إليها. وكأن شيئاً ما يجعل اإلنسان منسلخاً عن 

ذاته ونفسه.
الحب  على  اإلنسان مجبول  أن  السار  واألمر 
صفات  وهذه  والتآلف،  والرحمة  والتعاطف 
خالصة فيه. لذا نتألم نفسياً وجسدياً لمشاهدتنا 
الرغبة  أن  على  يدل  وهذا  يتألم،  آخر  شخصاً 

أنفسنا  ومع  والطبيعة  البشر  مع  االتصال  في 
مغروسة في أعماقنا ولكننا غفلنا عنها، أو بمعنى 
أصح لم نمتلك الوعي حول أهميتها. لقد أهملنا 
تنميتها أو االهتمام بوجودها الفطري، بل بعضهم 
قوته وصالبته.  يهين  مسيئاً  عيباً  يعتبرها  بات 
التعاطف والرحمة  الحقيقة تنمية قوة  ولكن في 
ال تعني صنع شخصية ضعيفة وهشة، بل على 
وصفائه  اإلنسان  سعادة  تحقيق  تعني  العكس 

الذهني وشعوره بالمعنى واالستقرار.
وفقط عندما يشعر اإلنسان بالحب والتعاطف 
من  يتخلص  أن  له  يمكن  والبشر،  األرض  تجاه 
عندما  وفقط  والجدوى.  القيمة  بعدم  الشعور 
أن  له  يمكن  العالم،  تجاه  بالحب  نفسه  يشبع 

يشعر باالحتواء واالندماج والسعادة.
أن  هو  واألمان  بالسعادة  لنشعر  نحتاجه  ما 
نحترم األرض والبيئة، ونقترب أكثر من المناطق 
اآلخرين  مع  للتواصل  نحتاج  كما  الطبيعية. 
األحكام  من  وخاٍل  وحميمي  صاٍف  جّو  في 
الزائفة.  والمجامالت  البالية  واالستعراضات 
في  واالبتكار  لإلبداع  فسحة  نجد  أن  ويجب 
وتحفز  نحبها  هواية  في  االنغماس  أو  أعمالنا 

االبتكار واإلبداع. 
ويجب أخيراً أن ننصت جيداً ألنفسنا وأصواتنا 

الداخلية وحدسنا الصادق.
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقالت متخ�ص�صة اإ�صهاماً منه يف ن�صر الثقافة 

القانونية بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد الأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

دولة  بين  السالم  التفاق  عديدة  معاٍن  هناك 
إسرائيل،  ودولة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
السياسية  للعالقات  تطبيع  مجرد  كونه  تتعدى 
لمبادئ  فعلية  ترجمة  هو  بل  واالقتصادية، 
والتعايش  التسامح  على  قامت  التي  اإلمارات 
يتصف  مناخ  ظل  في  اآلخر  وقبول  المشترك 

بالعدالة بين الجميع.
وإذا كانت اإلمارات أكدت عبر مسيرتها الراهنة 
ثقافات  من  تضمنه  بما  دولة  في  العالم  أنها 
وأعراق وديانات مختلفة، فإن تطبيع العالقات مع 
اسرائيل بما يدعم نشر السالم في المنطقة رغبة 
في الوصول إلى حل للقضية العربية العالقة منذ 

عقود طويلة هو الهدف والغاية..
وأكدت تصريحات قادة اإلمارات مع اإلعالن 
عن االتفاق وجود تفاهمات حول تطبيع العالقات 
المزيد  ضم  وقف  على  والعمل  الدولتين،  بين 
مائدة  إلى  والعودة  الفلسطينية،  األراضي  من 
أخرى  تصريحات  ذلك  أعقب  ثم  المفاوضات. 
بالقضية  المتواصل  اإلمارات  اهتمام  تؤكد 
في  المحورية  القضية  بوصفها  الفلسطينية 

المنطقة.
وعليه، فإن اتفاق السالم هو بداية جديدة لدفع 
عجلة السالم في المنطقة إلنهاء أجواء الصراع 
التي تسببت في غياب التنمية الشاملة عن شعوب 

المنطقة ألعوام طويلة مضت.
والتسامح  والسالم  المحبة  قيم  شكلت  ولقد 
رئيسة  مكونات  اآلخر  مع  والتعايش  واالنفتاح 
دولة  وباتت  تأسيسها،  منذ  اإلمارات  نهج  في 

اإلمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم واألمان 
جنسية   200 من  أكثر  تضم  إذ  اآلخر،  واحترام 
لمعتقداتها  واالحترام  الكريمة  بالحياة  تنعم 
الدينية والثقافية، كما رسخت القوانين اإلماراتية 

قيم االحترام والمساواة.
فهي  للسالم،  اإلمارات  تسعى  عندما  ولهذا، 
على  القائم  اإلماراتي  األنموذج  لتكرار  تسعى 
العدالة واألمن العام بالنسبة للمنطقة بشكل عام.

جميع  على  اإلمارات  حققته  ما  أن  شك  وال 
أو  االقتصادية  أو  السياسية  سواء  الصعد 
االجتماعية أو الثقافية، يشير إلى إمكانية التعايش 
في ظل السالم، وأن تصبح التنمية للجميع، إذا 
بالعدالة  كان ثمة مظلة قانونية واتفاقات تتسم 
ورعاية حقوق اإلنسان بين الجميع وللجميع في 

آن واحد.
التسامح والمحبة واالنفتاح  أن  وما من شك 
واضحة  ومالمح  بارزة  سمات  هي  والتعايش 
رمزين  أراضها  على  احتضنت  التي  لإلمارات 
دينيين خالل شهر فبراير عام 2019، حين اجتمع   
فضيلة اإلمام األكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب 
فرنسيس  البابا  وقداسة  الشريف  األزهر  شيخ 
بابا الكنيسة الكاثوليكية وممثلون عن 12 مذهباً 
من  الفكرية  القيادات  من  دينياً، و700 شخصية 
مختلف أنحاء العالم للتوقيع عن »وثيقة األخوة 

اإلنسانية«.
اإلمارات ورموزها  الهتمام  تأكيداً  وكان هذا 
والسالم  الخير  دوافع  كل  بتعزيز  الوطنية 
ما  هي  اإلنسانية  بأن  والتأكيد  اآلخر،  وقبول 

يجمع البشر مهما اختلفوا في ما بينهم، ليكون 
في  تأثيراً  واألكثر  األوحد  السبيل  التسامح 
والعنف  الكراهية  أي مظهر من مظاهر  محاربة 
والتطرف أياً كانت جهته أو من يدعمه، وتعزيز 
العالقات اإلنسانية، وإرساء قواعد جديدة تقوم 
التسامح  توافر  ظل  في  االختالف  احترام  على 

والقبول المتبادل لمعتقدات الجميع.
ونصت القوانين اإلماراتية على تجريم جميع 
أشكال الكراهية والعصبية وإعالء شأن اإلنسانية، 
ألن اإلمارات  تمتلك رؤية استشرافية، وترى أن 
يتطلبان  للمستقبل  واالستعداد  الحاضر  بناء 
العمل دوماً على عالقات إنسانية مشتركة، تقوم 
وأن  والتكاتف،  والمحبة  الخير  قيم  نشر  على 
مناخ التسامح والمحبة بين الجميع هي المبادئ 
وال  للجميع،  والتنمية  الرخاء  بتحقيق  الكفيلة 
المجتمعات مهما كانت أن تصل  يمكن ألي من 
بين  ومحبة  سالم  دون  من  الرخاء   هذا  إلى 
مجتمعها الواحد أو بين المجتمعات األخرى، فمن 
تنمو  الذي  بالسالم  إال  يفكر  ال  بالسالم  يؤمن 
إلى  وتزدهر معه قيم الوالء واالنتاجية وصوالً 

التنمية الشاملة..
وأكدت دولة اإلمارات باتفاق السالم مع دولة 
اسرائيل أنها دولة تسامح وسالم بين الجميع، 
على  اإلنسان  يتحصل  أن  المستحيل  من  وأنه 
ظل  في  إال  والرفاه  والسعادة  الكريمة  الحياة 
بما  مستقبله،  على  وأمنه  حرياته  يدعم  مناخ 
يجعله قادراً على البناء، فال تنمية من دون سالم 

وأمن يشمل المجتمع سواء داخلياً أو خارجياً.

دولة التعاي�ش وقبول الآخر



نسبريسو 
MOM E N T O

صّممت خصيصًا لتلبية احتياجات 
القهوة في مكاتب دولة اإلمارات

ae.buynespresso.com 800NESPRESSO 
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الدكتورة مرمي �سن�سول - علم الإجرام واجلرمية املنظمة

على  النقدية  األوراق  تحتوي  ببساطة 
المجرمين  تجعل  معينة  ومميزات  صفات 
أمرهم،  من  الصعوبة  غاية  في  المزيفين 
في  والمميزات  الصفات  ازدادت  كلما  ألنه 
الصعب  من  أصبح  كلما  النقدية  العملة 
العملة  هذه  تزييف  أو  تقليد  أو  نسخ 
والمميزات  الصفات  النقدية. وتختلف هذه 
من بلد إلى آخر سواء بعددها أو اختالف 
بكل  الخاصة  رموزها  تبديل  أو  تشكيلها 
على  والمميزات  الصفات  تلك  ومن  بلد. 
شكل  في  بروز  الحصر:  ال  المثال  سبيل 
الورقة  على  الموجودة  بالصورة  الخلفية 

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقالت املتعلقة بالأدلة اجلنائية، والتي ت�صتخدم حلل غمو�س اجلرائم، 

والك�صف عن هويات ال�صحايا، وبالتايل عن هويات املجرمني لينالوا عقابهم القانوين عرب الق�صاء العادل. 

الورق،  من  البروز مرفوعاً  النقدية، ويكون هذا 
وطبعات صغيرة جداً )مايكرو( وال ترى بالعين 
المجردة متوزعة في جميع أنحاء تلك الصورة 
النقدية،  وموجودة على الشريط األمني للورقة 
ما  وعادة  بالتساوي  متباعدة  تسلسل  وأرقام 
تكون من لون ختم الخزنة المركزية نفسه سواء 
بالحروف أو باألرقام الرباعية. أما بالنسبة إلى 
شريط الضمان االتحادي، فيجب أال يحتوي على 
نقاط حادة باألطراف حتى ال يسهل نزعه ونسخ 
المركزية،  الخزنة  ختم  إلى  وبالنسبة  شبيهه. 
ناعمة  مسننة  نقاط  على  يحتوي  أن  فيجب 
فيجب  نفسها،  الورقة  إلى  وبالنسبة  وحادة. 

أن تحتوي على ألياف شفافة وواضحة باللون 
وترى  داخلها  في  األزرق ومحبوكة  أو  األحمر 
هو  األمني  الشريط  يكون  بحيث  الطرفين،  من 
البارز فقط والواضح بلونه الفسفوري ويحتوي 
في داخله على خط آخر مدفون بشكل عامودي.
تسلسل  على  الورقية  العملة  وتحتوي 
باألحرف باإلضافة إلى تسلسل باألرقام، وهي 
بمثابة التحقق من نوع العملة كما في السيارات 
يوجد )رقم الهيكل أو الشاصي(. وبالنسبة إلى 
العالمة المائية، فتكون عادة في الجانب األيمن 
أسفل الورقة، وعندما تتم طباعة ورقة جديدة، 
فإن الرقم الذي في أسفل يمين العملة الورقية 
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د. مريم شنشول

النحاسي  اللون  من  لونه  سيتغير  الزاوية  في 
إلى اللون األخضر نتيجة التغير الذي طرأ على 
خلفية  على  الورقية  العملة  تحتوي  كما  الحبر. 
واضحة وخط مطبوع واضح وحواف وأطراف 

وزوايا واضحة جداً.  
كشف تزييف العمالت الورقية

ليست  الورقية  العمالت  تزييف  أقالم كشف 
مكلفة وسهلة التوفير من قبل الجهات المختصة، 
وهي إما تكون كقلم الحبر أو تكون كقلم الماركر 
وتحتوي على جزء من مادة األيودين. وعندما 
يكون قلم كشف التزييف على اتصال مع الورقة 
المزيفة، فسيتغير لونها إلى اللون األزرق المائل 
النشاء  مادة  وجود  بسبب  وذلك  ألسود،  إلى 
في  روتيني  بشكل  توجد  التي  )الستارتش( 
الطابعات الخاصة باألموال، ألن المال الطبيعي ال 
يحتوي على مادة النشاء، بل يحتوي على ألياف 
خاصة أخرى ومختلفة. وعندما يتصل قلم كشف 
التزييف مع المال الحقيقي، فسيبقى لون الورقة 
المائل  األصفر  اللون  أي  اللون  باهت  الحقيقي 
إلى اللون البني والذي يتالشى بسرعة. وتؤكد 
المصانع التي تنتج أقالم كشف تزييف العمالت 
الورقية، بأن دقة القلم تبلغ نحو 98%، كما إنه 
يحول لون العملة المزيفة فئة 1 دوالر أمريكي 
إلى اللون األبيض، مع اإلشارة إلى وجود توجه 
عالمي   للتحول نحو انتاج واستخدام األموال 
البوليميرية ألنها  الورقية  من  بدالً  البالستيكية 

صعبة التزييف وسعرها مناسب.

محتويات العملة الورقية
إذا أخذنا على سبيل المثال الدوالر األمريكي، 
فإن عملة فئة الـ 50 دوالراً أمريكياً تحتوي بشكل 
واضح على صورة الرئيس في الوجه وصورة 
مبنى في ظهر العملة. وفي العملة الحقيقية تكون 
وواقعية  دقة  وذات  الصورة واضحة جداً  هذه 
وهناك  مزيفة.  تكون  التي  تلك  من  أكثر  عالية 
خطوط ناعمة ومتصلة وغير متقاطعة مطبوعة 
وراء صورة الرئيس وخلف المبنى على العكس. 
وتكون الخيوط البوليميرية محبوكة في الورقة. 
عملة  على  الموجودة  البوليميرية  الخيوط  وفي 
فئة الـ 50 دوالراً أمريكياً، تقرأ الواليات المتحدة 
األمريكية 50 دوالراً أمريكياً. وفي  عملة فئة  الـ 
األمريكية   المتحدة  الواليات  تقرأ  دوالر،    100
تكون  ال  الخيوط  وهذه   . أمريكي  دوالر   100
بل  األموال،  تلك  طبع  أو  نسخ  تم  إذ  موجودة 

توجد فقط في المال الحقيقي.
وعند تسليط الضوء الذي يكون طوله الموجي 
ما فوق األشعة البنفسجية على العملة الورقية، 

فإنه يكون باللون األصفر الواضح جداً.

باللون  خيوط  على  يحتوي  الحقيقي  والمال 
الورقة.  داخل  مدفونة  األحمر  وباللون  األزرق 
وفي حال المال المطبوع أو المنسوخ، ستكون 
في  بينما  الورقة  على  وكأنها مطبوعة  الخيوط 
وليس  الورقة  داخل  في  تكون  الحقيقية  العملة 
عليها من أي جانب. وهناك حركة مائية كالظل 
العملة  على  الموجود  الوجه  يمين  على  تظهر 
حبر  أيضاً  وهناك  للضوء.  العملة  تعرضت  إذا 
واجهة  زاوية  يمين  أسفل  في  اللون  متغير 

من  بالعملة  اإلمساك  يتم  وعندما  العملة. 
الزاوية، فإن الحبر يعطي اللون األخضر ثم 
من  النوع  وهذا  األسود.  اللون  إلى  يتحول 
الحبر ال ينشف أبداً، وهو قابل لإلزالة عند 
االحتكاك والمسح، لذا فإن المال المستنسخ 
في  كما  الباهت،  اللون  عليه  يبدو  والمزيف 
حال نسخ كميات كبيرة من الورقة فئة الـ 
50 دوالراً أمريكياً.  وفي العملة فئة الـ 100 
دوالر أمريكي، هناك أحرف مطبوعة بحجم 
صغير جداً مايكرو محيطة بصورة الرئيس، 
وتبدو بالعين المجردة بأنها مجرد خط او 
إطار أسود، ولكن عندما توضع تحت عدسة 
الكلمات  فإن  المايكروسكوب،  أي  المجهر 
المتحدة  الواليات  ترى بشكل واضح وهي 
دوالراً   50 الـ  فئة  العملة  وفي  األمريكية. 
على  مطبوعة  الكلمات  هذه  تكون  أمريكياً 

طوق الرئيس وحول إطار الورقة.
الملصق  يكون  الحقيقية،  العملة  وفي 
وغير  وواضحاً  وصافياً  حاداً  الفيدرالي 
هذا  فيكون  المزيفة،  العملة  في  أما  متقطع. 
متساوي  وغير  وباهتاً  مقطعاً  الملصق 
رقم  هناك  الشعار،  وبمصاحبة  التوزيع. 
على  يحتوي  اليسار  ناحية  فوق  تسلسل 
المستخدمة  الحبر  نوعية  من  ورقم  حرف 
ذاتها، ويكون دائماً مرتباً ومنتظماً ومتوزعاً 
فيكون  المزيفة،  العملة  في  أما  بالتساوي. 
مشتتة  وأجزاؤه  وباهتاً  مرتب  غير  دائماً 
واألرقام  الحروف  بين  التي  والمسافات 
الحقيقية  العملة  في  كما  تكون متساوية  ال 

األصلية.
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التقنيات الحيوية المائية
ُتعتبر المحيطات والبيئة المائية مصدراً مهماً 
العلماء  درس  لذلك  الطبيعية،  والموارد  للغذاء 
العظمى  للغالبية  الجزيئي والتشريحي  التركيب 
من  المحيط،  وبيولوجيا  البحرية  الكائنات  من 
األسماك حتى الكائنات الحية الدقيقة في البيئة 
المائية. وفي المجال الطبي، اكتشف العلماء نوعاً 
محدداً من العوالق والحلزونات البحرية المليئة 
والمضادات   Antitumors األورام  بمضادات 
السرطانية Anticancers، وذلك من خالل دراسة 

التركيب الحيوي للكائنات المائية.
التقنيات  تطبيق  من  العلماء  َتَمكن  هنا،  ومن 
الحيوية في الكائنات المائية، وما تزال البحوث 
قائمة،  المجال  هذا  في  واالستكشافات  العلمية 

والهدف من هذه البحوث يتضمن: 
1. زيادة اإلمدادات الغذائية العالمية

2. تحسين جودة المأكوالت البحرية واألمن 
والبحوث  الدراسات  خالل  من  لها،  الغذائي 
التي تعمل على إنتاج مصادر غذاء بحرية آمنة 
من  خالية  تكون  حيث  البشري،  لالستهالك 

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

يف التعرف على احلم�س النووي لل�صحايا واملجرمني يف عدد من اجلرائم، وذلك ل�صتخدامها دلياًل قاطعًا يف املحاكم ما ي�صهم 

يف الو�صول اإىل احلقيقة وحتقيق العدالة.

�سارة الكعبي وفاطمة البلو�سي 

خبريتان يف التقنيات احليوية-جامعة ال�سارقة

                  �صفرة الكائن احلي )2 - 3(

3. استعادة وحماية النظم البيئية البحرية. 
األحيائية  بالعلوم  المعرفة  4.زيادة 

والجيوكيميائية لمحيطات العالم. 
ومن أقدم التطبيقات للتقنيات الحيوية المائية 
مثل:  البحرية  والكائنات  األسماك  تربية  هي 
وغيرها..(  والمحار،  والسلمون،  التونة،  )سمك 
استخدامها  ثم  للمراقبة،  خاضعة  بيئة  في 
وتسمى  البشري،  لالستهالك  غذائي  كمصدر 
Fish Farm� األسماك باستزراع  الطريقة   هذه 

المائية  الحيوية  التقنيات  اُستخدمت  كما   .ing
في دراسة الجينوم الخاص بفصائل محددة من 
األسماك التي تعتبر مصادر غذاء مرغوباً فيها 
ومستهلكة بكثرة، من سمك التونة إلى السلمون 
المرتبطة  الجينات  تحديد  يتم  حيث  بأنواعه، 
بخصائص األسماك هذه، مثل الجينات المرتبطة 
وجينات  السمك،  ولون  للسمك،  النمو  بمعدل 
مقاومة األمراض ثم تعديل هذا الجين، وتسمى 
 Selective االنتقائي  باالستيالد  الطريقة  هذه 

 .breeding
والتي  لألسماك،  الجينية  الهندسة  وأسهمت 
يتضمنها االستيالد االنتقائي في إعطاء فرصة 

وذات  جينياً  ُمعدلة  أسماك  إلنتاج  للعلماء 
خصائص ُمحسنة ستجعل بعض أنواع األسماك 
البحرية.  المأكوالت  أكثر جاذبية لمحبي تناول 
إنتاج  تم  أيضاً،  الجينية  الهندسة  وباستخدام 
محار مقاوم لألمراض في البيئة البحرية، وإنتاج 
سمك  تصيب  التي  الفيروسات  ضد  لقاحات 
السالمون وأنواع أخرى من األسماك. وأَنتجت 
نمو  هرمونات  جينياً  الُمعدلة  السلمون  أسماك 
بشكل مفرط، ما أدى إلى معدل نمو استثنائي في 
فترة قصيرة، وذلك يقلل من الوقت والمصاريف 

الالزمة لزراعة السلمون وبيعة في السوق.

التقنيات  باستخدام  الحّيوية  الُمعالجة 
الحيوية

هي   Bioremediation الحيوية  المعالجة 
استخدام الكائنات الحية مثل البكتيريا والفطريات 
الكيميائية  المركبات  إحالل  أو  لفصل  والنبات 
أو  الطبيعة  في  موجودة  مركبات  أكانت  سواء 
مركبات صناعية خصوصاً تلك التي تسهم في 
الحيوية في  التقنيات  البيئة. واستخدمت  تلوث 
المناطق  من  العديد  لتنظيف  الحيوية  المعالجة 
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الُملََوثة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة على 
وذلك  الصناعي،  التقدم  عن  نتجت  التي  البيئة 

باستخدام الكائنات الحية.
الستخدام  انتشاراً  األمثلة  وأقدم  أكثر  وأحد 
تسرب  حادثة  هي  بفعالية  الحيوية  المعالجة 
مضيق  في   1989 عام  النفطي  فالديز  إيكسون 
األمريكية،  أالسكا  والية  في  ويليام  األمير 
حيث استخدم العلماء نوعاً من البكتيريا يسمى 
سيدومونس Pseudomonas كانت موجودة من 
األساس في تربة أالسكا، وُتعتبر بكتيريا محللة 
المكان  في  ووضعوا  النفطي،  للزيت  ومفككة 
لتحفيز  مغذية  مواد  النفطية  بالرواسب  الُملوث 
أكبر ولتسريع عملية  البكتيريا بشكل  نمو هذه 
خط  من  كثيرة  أميال  نظفت  حيث  التنظيف، 
الُملوث أسرع بثالث مرات تقريباً من  الساحل 
المواد الكيميائية الُمنِظفة التي ُتستخدم للهدف 

نفسه.
خليج  في  النفطي  التسرب  حادثة  وأيضاً 
الفرصة  أتاحت  والتي   ،2010 عام  المكسيك 
من  العديد  واستكشاف  بدراسة  للباحثين 
واألنزيمات  النفطية  للزيوت  المحللة  الكائنات 
التي نستطيع استخدامها في كوارث النفط في 
المستقبل. وتستخدم الهندسة الجينية للتقنيات 
لمعالجة  كفاءة  أكثر  كائنات  إنتاج  في  الحيوية 
الدقيقة  والكائنات  البكتيريا  من  البيئي  التلوث 
حتى النباتات، وذلك بدراسة التركيب الجزيئي 
وأفضل  أسرع  لتكون  وتحسينه  الكائنات  لهذه 
في عملية التخلص من ملوثات البيئة. وبدراسة 
التركيب الجزيئي للنبات، اكتشف العلماء بعض 
الكيميائية،  للمواد  الممتصة  النباتات  أنواع 
واُستخدمت هذه النباتات لتنظيف وإزالة المواد 
حيث  التربة،  من  والسامة  الُملوثة  الكيميائية 
طريق  عن  التربة  من  الكيميائية  المواد  تمتص 
الجذور ثم يتم إزالتها والتخلص منها. وتسمى 
Phytoremedia� النباتية بالمعالجة  التقنية   هذه 

.tion

التقنيات الحيوية والنبات
النبات والتعديل  إلى  الجينات  تُعد تقنية نقل 
وفعالة  مهمة  طريقة  النباتي  للجينوم  الجيني 
لتلبية حاجة األجيال القادمة من الغذاء والطاقة، 
األدوية.  مجال  في  أيضاً  المهمة  الطرق  ومن 
القديمة  الطرق  من  للنبات  الجيني  والتهجين 
التي استخدمها المزارعون النتقاء نباتات ُمعينة 
الوقت الحالي،  ذات صفات مرغوب فيها. وفي 
الجينات  تعديل  في  الجينية  الهندسة  ُتستخدم 
الخاصة بالنبات بطرق معينة ثم نقلها إلى التربة 
ُمعدالً جينياً ذي صفات مميزة،  لنا نباتاً  لتنتج 
للنبات  الجيني  بالتَمحُور  التقنية  هذه  وتسمى 
Plant transgen� الجينية الهندسة  خالل   من 
بابتكارات  للعلماء  التقنية  هذه  وسمحت   .esis
خاصة بالنبات يستحيل تحقيقها بطرق االنتقاء 
والتهجين الجيني التقليدية، ومنها ابتكار نباتات 
ُتنتج المبيدات بنفسها، ونباتات ُمقاومة للمبيدات 

الحيوية  المنتجات  وبعض  الكيميائية،  العشبية 
النباتية مثل اللقاحات والوقود الحيوي.

وأحد األمثلة على تطبيق التقنيات الحيوية في 
على  الجيني  التَمحور  تقنية  تطبيق  هو  النبات 
بذور القطن، ما سمح بزيادة معدل قوة األنسجة 
مقارنة   %60 بنسبة  القطن  لنبات  القطنية 

باستخدام تقنية التهجين التقليدية.

التقنيات الحيوية الطبية
النووي  الحمض  تركيب  اكتشاف  أسهم 
ِقبل  1953 من  DNA عام  منقوص األوكسجين 
واتسون وفرانسيس كريك في  العالمين جيمز 
ما  البشري،  للجينوم  الجزيئي  التركيب  دراسة 
أتاح الفرصة للعلماء واألطباء الكتشاف العديد 
كأداة قوية  الجزيئية واستخدامها  التقنيات  من 
الطب  من  البشري،  الطب  مجال  في  ومميزة 
معالجة  إلى  الصحي  التشخيص  في  الوقائي 

األمراض التي تصيب اإلنسان.
والعديد من المرضى حول العالم، استخدمت 
في مراحل عالجهم أدوية ولقاحات ُصِمَمت عن 
الحالي،  الوقت  وفي  الحيوية.  التقنيات  طريق 
تساعد المعلومات الجديدة من مشروع الجينوم 
البشري العلماء في تحديد الجينات الَمَرضية أو 
الناقصة لألمراض الجينية ثم فك الشفرة الجينية 
الخاصة بها، ما أسهم في عالج بعض األمراض 
Sickle cell ane�  الجينية مثل فقر الدم المنجلي
 cystic fibrosis الكيسي  التليف  ومرض   ،mia
وغيرها، وفي عالج بعض األمراض السرطانية. 
بالمعالجة  بالجينات  األمراض  عالج  ويسمى 
تطبيقات  أهم  وهو   ،Gene Therapy الجينية 
في  أسهم  والذي  الطب،  في  الحيوية  التقنيات 
الجيني  الخلل  عن  الناتجة  األمراض  عالج 
واألمراض الوراثية، حيث يدرج جين ُمعدل إلى 
خاليا المريض أو ُيستبدل الجين الَمَرضي بجين 

التقنيات  تطبيقات  ومن  َمَرضي.  غير  طبيعي 
الحيوية في الطب البشري تقنية العالج بالخاليا 
Re�  الجذعية وتقنية البروتينات معادة التركيب

.combinant proteins Technology

الفائدة الطبية الجنائية للتقنيات الحيوية
منقوص  النووي  الحمض  اكتشاف 
األوكسجين DNA وتركيبه سبب ثورة في علم 
الحمض  تعريف  ملف  مكننا  حيث  الجنائيات، 
عينات  ربط  من  الوراثية  والبصمة  النووي 
الحمض النووي بشخص معين مع درجة عالية 
عن  البحث  عملية  أصبحت  وبالتالي  الدقة،  من 
المتهمين سلِسة أكثر. وُتعتبر التقنيات الحيوية 
الذي يؤدي  القانون  لتطبيق  أداة قوية  الجنائية 
إلى َمعِرفة الُمتهم الحقيقي واستبعاد األشخاص 
من دائرة االِشتباه في جريمة ما، وذلك بناًء على 
 DNA أدلة الحمض النووي منقوص األُوكسجين

والمعلومات التحليلية المعطاة من هذه األدلة.
في  الجنائية  الحيوية  التقنيات  وُتستخدم 
في  المتروكة  الحيوية  الجنائية  األدلة  تحليل 
وسوائل  البصمات،  مثل:  الجريمة،  مسرح 
استخالص  ثم  والشعر.  واألظافر،  الجسم، 
الجنائي  المختبر  في  منها  النووي  الحمض 
للتعرف على هوية الجاني، حيث ُتستخدم طرق 
واستخالص  لتحليل  المختبر  في  ِعدة  عملية 
 DNA األُوكسجين  منقوص  النووي  الحمض 
المأخوذة من مسرح  األدلة  لِنوع  ِوفقاً  للجاني 
من  المأخوذة  العينة  كانت  إذا  فمثالً،  الجريمة. 
يتم  الجسم  سوائل  من  ُتعتبر  الجريمة  مسرح 
أوالً تطبيق اِختِبارات اِفتراضية وأخرى تأَكيدية 

للكشف عن نوع عينة السائل المأخوذة.
النووي  الحمض  اِستخالص  عملية  تتم  ثم 
يدوية  بطرق  إِما   DNA األُوكسجين  منقوص 
تجارية أو بطرق آلية باستخدام تقنية الُجزيئات. 

 سارة الكعبي  فاطمة البلوشي 
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اأمي معي دائماً

لينا أحمد محمد
                كاتبة- اإلمارات
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أستذكر أياماً مضت ولن تعود أبداً..
أمي حبيبتي  الصباح ألجد  في  استيقظ  كنت 
الصادر  البخار  واسمع صوت  طعامي،  لي  تعد 

من غليان إبريق الشاي.
واستمتع برائحة الشاي والخبز المحمص على 
المدفأة، ورائحة الصباح البارد، وتغريد الطيور، 

ورائحة المطر..
يا الله كيف لي أن أستعيد هذه األيام؟!

أمي كانت معي دائماً.. كانت تطلب مني ارتداء 
مالبس دافئة قبل ذهابي إلى المدرسة، فقد كانت 
الباردة..  وكنت  الهواء  تخاف عليَّ من نسمات 
أجد طعامي موضوعاً داخل حقيبتي المدرسية..

رائحتك  إلى  واشتقت  أمي،  يا  إليك  اشتقت 
وقبالتك. 

لم يخطر في بالي يوماً أنني سأفقدك، فما أزال 
بحاجة إليك، ولكن قدر الله فوق كل شيء..

أختي وصديقتي وحبيبتي ومكنون  أنت  أمي 
أسراري وفرحتي 

ونبع الحنان والكون كله وبما فيه وجنتي..
ما ذكرته عنك بسيط جداً، فصفاتك عندي ال 

تعد..
أذني،  في  يهمس  صوتك  قلبي،  في  تبقين 
مع  ذبلت  التي  الجميلتين  عينيك  بريق  وأتذكر 
روحك،  جمال  عن  تعبّر  وبقيت  الزمن  مرور 
وكانت ذراعاك حين تحضن جسدي بقوة حنيناً 
وكلماتك،  معها ضحكاتك  تمتزج  بلقائي  وفرحاً 
وكنت أشعر بدقات قلبك المضطربة تعاتبي على 

فراقي لك، ويتغلغل في جسدي دفء غريب 
يخبرني»ال تتركيني يا لينا«.

كان قلبي يخاف دائماً من موعد فراقك، 
تناديني  وأنت  صوتك  تسجيل  منك  فطلبت 

ألسمعك  المتحرك  لهاتفي  رنة  ألضعه  باسمي 
عندما تتصلين بي، وال تعرفين أنني طلبت ذلك 

أيضاً لسماع صوتك عندما ترحلين..
وأنت تفارقين الحياة، كنت تلوحين بيدك إليَّ 
أال أقترب منك، لماذا خفت عليَّ ال أعرف. وعرفت 

بعدها أنه كان إشارة على حسن خاتمتك.
حياتك  في  األخيرة  الدقائق  أنها  عرفت  ولو 
ويديك  جبينك  وقبلت  أحضانك  في  الرتميت 

وقدميك..
أسمع  المتحرك  هاتفي  أفتح  وكلما  واآلن، 

صوتك يناديني وكأنك موجودة معي.
لتسانديني،  الظروف  أصعب  في  وأناديك 

وأراك في أحالمي تطمئنيني. 
أيقنت جيداً اآلن أنك أنت وطني، 

وما  بيتنا،  ملكة  يا  حضنك  األكبر  فوطني 
الحب  معاني  من  حياتك  في  تحملينه  كنت 
والحنان واإليثار ونكران الذات والجمعة الجميلة 

والضحكة والفرحة والطيبة..
وأنت  وصفه،  يمكن  ال  اشتياق  مني  لك  أمي 
الوطن  الثرى، ترى هل ضمك  بعيدة عني تحت 

برفق كما كنت تضميني؟! 
ومعك  ورفق،  بحنان  الوطن  ضمك  فقد  نعم، 
ربك الرؤوف الرحيم الكريم الذي يعتني بك في 

حياتك الثانية.
أقبل صورتك ودموعي على خدي اشتياقاً لك،  
وال  أجد سوى غصة في قلبي ولهيباً ال ينطفئ..

كل القبالت على جبينك يا أمي.
وأدعو الله أن يجزيك الجنة يا جنتي..

اللهم اغفر ألمي وارحمها واعفو عنها، وأكرم 
ال  ونعيماً  به  تنعم  فردوساً  لها  واكتب  نزلها 

ينتهي. 
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فعاليات ريا�صية �صرطية

الشامسي  الزري  سيف  اللواء  سعادة  التقى 
مدرب  محمد  عدنان  الشارقة،  شرطة  عام  قائد 
البطائح لكرة الصاالت، وعبد العزيز  فريق نادي 
جابر  المقدم  بحضور  الفريق،  إداري  المازمي 
لشرطة  العام  القائد  مكتب  إدارة  مدير  النعيمي 
نادي  فريق  حصول  بمناسبة  وذلك  الشارقة، 
البطائح لكرة الصاالت على بطولة دوري اإلمارات 

لكرة الصاالت. 
وأكد سعادة اللواء الشامسي دعمه الالمحدود 
للرياضة والرياضيين من منتسبي القيادة العامة 
الرياضية،  األنشطة  جميع  في  الشارقة  لشرطة 
المتقدمة  للمراكز  إحرازهم  على  وحرصه 
والوصول إلى منصات التتويج، وفق رؤية شاملة 
في  الرشيدة  القيادة  تطلعات  تحقيق  شأنها  من 
ومواصلة  الرياضية،  األندية  بمستوى  االرتقاء 
المسيرة الناجحة لها من خالل العمل على تنفيذ 
الخطط والبرامج المختلفة، والتي تسهم في تطوير 

القطاع الرياضي بشكل عام.
وأشاد سعادته بالمستوى المشرف الذي قدمه 
منتسبو فريق نادي البطائح لكرة الصاالت خالل 
الصاالت،  لكرة  اإلمارات  دوري  بطولة  جوالت 
متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتوفيق في جميع 

المنافسات الرياضية المقبلة.
العامة لشرطة  القيادة  ثانية، وقعت  ومن جهة 

الرياضي  بالرميثة  نادي  مع  تفاهم  مذكرة  دبي، 
في دبي، بهدف تعزيز التعاون وترسيخ الشراكة 
بين أكاديمية شرطة دبي من جهة ونادي بالرميثة 
التدريب  مجال  في  ثانية  جهة  من  الرياضي 
نحو  وسعياً  الرياضية،  والفعاليات  واألنشطة 
تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات 
الرياضية المشتركة، وحرصاً على تعزيز عالقات 
الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة 

واألهداف العامة لهما.
العامة  القيادة  طرف  عن  التفاهم  مذكرة  وقع 
لشرطة دبي سعادة اللواء األستاذ الدكتور محمد 
دبي  لشرطة  العام  القائد  مساعد  فهد،  بن  أحمد 
للشؤون األكاديمية والتدريب، فيما وقع عن طرف 
محمد  عادل  الدكتور  الرياضي  بالرميثة  نادي 
جاسم بالرميثة رئيس النادي بالرميثة، وذلك عن 
التزاماً  ُبعد  المرئي والتوقيع عن  طريق االتصال 
باإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من انتشار 
ودولة  خصوصاً  دبي  إمارة  في  كورونا  وباء 

اإلمارات العربية عموماً.
وأكد سعادة اللواء األستاذ الدكتور بن فهد أن 
إطار حرص  في  أتى  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع 
الجهود  دعم  على  دبي  لشرطة  العامة  القيادة 
مع  البناءة  الشراكات  تعزيز  في  تسهم  التي 
ونادي  دبي  شرطة  من  وإيماناً  الخاص،  القطاع 

التعاون  سبل  توطيد  بأهمية  الرياضي  بالرميثة 
المشترك في مجال التدريب الرياضي واألنشطة 
انتهاج  ثقافة  من  يعزز  ما  الرياضية،  والفعاليات 
الرياضة كأسلوب حياة نظراً إلسهامها في رفع 
تنظيم  خالل  من  وذلك  والمناعة،  البدنية  اللياقة 
والتواصل  المتنوعة،  الرياضية  الفعاليات  وإقامة 
مع مختلف فئات المجتمع عبر األنشطة الرياضية 

والمبادرات المجتمعية المشتركة. 
مع  التعاون  أن  بالرميثة  الدكتور  وأوضح 
يعمل  التي  األولويات  من  هو  الحكومية  الجهات 
عليها نادي بالرميثة الرياضي، وأن توقيع مذكرة 
التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي أتى لتعزيز 
مختلف  في  دبي  شرطة  أكاديمية  مع  التعاون 

األنشطة الرياضية التي تحقق الفائدة للطرفين.
العامة  القيادة  بين  التفاهم  مذكرة  أن  يذكر 
لشرطة دبي ونادي بالرميثة الرياضي، تتيح إقامة 
وتنظيم المحاضرات التثقيفية في مجال الرياضة، 
الرياضية،  المجتمعية  المبادرات  في  والمشاركة 
لطلبة  الرياضية  للزيارات  النادي  واستضافة 
مدارس حماية وتدريبهم على رياضات السباحة 
الفعاليات  في  واإلسهام  النفس،  عن  والدفاع 
المحاضرات  وتقديم  حماية  لمدارس  الرياضية 
التثقيفية، وتقديم خصم خاص يقدر بـ 25% للطلبة 

المرشحين لتشجيعهم على ممارسة الرياضة. 

إعداد: موزة الحمادي 

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

التعاون امل�صرتك بني القيادات العامة لل�صرطة من جهة والأندية الريا�صية املحلية من جهة اأخرى.

بن فهد خالل توقيعه على مذكرة التفاهمالشامسي خالل لقائه وفد نادي البطحاء
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كرمت كلية الشرطة في وزارة الداخلية عدداً من معلميها 
ومدربيها بمناسبة يوم المعلم العالمي

أكاديمية  عميد  السويدي  غانم  سيف  الدكتور  العقيد  التقى   
دبي  شرطة  في  الُمبتعثين  الطلبة  مجلس  من  وفداً  دبي  شرطة 
برئاسة النقيب الدكتور عبد الله الشيخ في زيارة تكريمية بمناسبة 

يوم المعلم العالمي.

كرمت مديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز الترجمة عدداً من المترجمين في مراكز الشرطة 
بمناسبة اليوم العالمي للترجمة. كما زار وفد من قسم العالقات العامة في المديرية عدداً من كبار المواطنين والمقيمين من خط الدفاع 

األول والمرضى في مستشفى مدينة شخبوط الطبية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين.

 كرم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام 
شرطة عجمان عدداً من األطباء والطاقم الطبي من خط الدفاع األول 
من  للحد  لجهودهم  تقديراً  عجمان  في  الوقائي  الطب  مركز  في 
انتشار وباء »كورونا« بالتعاون مع شرطة عجمان، وباألخص مع 

إدارة مكافحة المخدرات.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

توثيق الفنون البصرية من القضايا المهمة التي تشغل المبدعين والفنانين اإلماراتيين، فالفنون تحمل ذاكرة 
وطن ومكان وتاريخ، ويشكل رصيدها الموثق فرصة للباحثين في الفنون البصرية لمتابعة نمو وانتشار أعمالها 
باإلمارات والمنطقة عموماً، وربطها بالتحوالت الجديدة في الفن العالمي المعاصر، وبالنظر إلى ما وصلت إليه 
التجربة اإلماراتية اليوم، نجد أنفسنا أمام مشهد فني بصري متفاعل مع الحركة التشكيلية العربية والعالمية، فهناك 
تجارب فنية إماراتية تحتاج إلى التوثيق والتسجيل ألنها تعتبر عالمة فارقة في مسيرة الحياة التشكيلية بالدولة.

في هذا اإلطار، دشنت جمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية، المتحف الرقمي للفن التشكيلي اإلماراتي على تطبيق 
»انستجرام« كمنصة تهدف إلى توثيق الحركة التشكيلية في دولة اإلمارات وتعزيز الوعي بالثقافة البصرية، والتوجه 
بها إلى أوسع قطاعات الشباب على المنصات الرقمية وتعريفهم بالمنجز التشكيلي اإلماراتي بمختلف أنواعه ومجاالته.

العربي  الجمهور  تمّكن  جديدة  منّصة  خلق  إلى  الثقافية«  »الفجيرة  إطار سعي  في  الرائدة  المبادرة  هذه  وتأتي 
والدولي من االطالع على الفن التشكيلي اإلماراتي، وتقديم مساحة خاصة إلبراز المواهب اإلماراتية واحتضان الفنانين 

اإلماراتيين، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة فنية عالمية.
وقد وجدت هذه الخطوة تفاعالً كبيراً وردود أفعال جيدة من جانب الفنانين اإلماراتيين، حيث وصفت الفنانة التشكيلية 
المعروفة الدكتورة نجاة مكي فكرة المتحف الرقمي بالريادية، وقالت: »إننا بحاجة لألفكار الجديدة التي ترفد الحركة 
التشكيلية اإلماراتية بمبادرات تفاعلية مبتكرة تسهم في ازدهار الفن في اإلمارات«. وأوضحت أن الفنون نافذة توصل األمم 
للمستقبل المشرق، واإلمارات دولة تؤمن بقيمة الفن التشكيلي وأهميته في االرتقاء بذائقة اإلنسان وتنمية الوعي الجمالي 
في المجتمع.. مثمنًة جهود جمعية الفجيرة الثقافية في تعزيز الوعي بالثقافة البصرية واطالقها المتحف الرقمي الذي يعد 

نواة لمتحف فني رائد على أرض الواقع.
فيما أكد المصور المحترف مبارك محبوب أن التجربة الجديدة للمتحف الرقمي ستكون غنية وثرية، وستشهد نجاحاً وتفاعالً 
كبيراً بين أوساط الفنانين ورواد التواصل االجتماعي.. مشيداً بالمسارات المبتكرة التي تنتهجها جمعية الفجيرة الثقافية لدعم 

طموحات المبدعين اإلماراتيين، وتمكينهم وتهيئة بنية تحتية تخدم جهودهم في خلق حراك ثقافي فعال ومستدام.
في هذا السياق، شّكلت الجمعية مجلساً استشارياً للمتحف، بهدف تعزيز دوره الفني وتعميق أثره الثقافي، ويضم في عضويته 
نخبة من الفنانين اإلماراتيين، وهم الدكتورة نجاة مكي وعزة القبيسي وعبيد سرور وخليل عبد الواحد ومريم البلوشي ومبارك 

محبوب، ومهمته اإلشراف على رسم الخطط والبرامج المستقبلية للمتحف وتقييم األعمال الفنية قبل نشرها.. 
ملخص القول، إن الحركة الفنية في دولة اإلمارات شهدت تطوراً كبيراً خالل العقود الماضية، ووجدت اهتماماً ودعماً من قيادة 
الدولة؛ وهو ما مّكن الفنون من تبوء مكانة مرموقة، وصارت اإلمارات واحدة من أبرز المنصات الفنية عربياً وعالمياً، بالتالي توجب 
على المؤسسات الثقافية مواكبة هذه الحركة وتوثيقها، وهو ما قامت به جمعية الفجيرة بإطالق هذه المبادرة المفتوحة على فضاءات 
العالم االفتراضي يمكن الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان. ومن هذا المنبر ندعو جميع الفنانين اإلماراتيين للمشاركة وإرسال 

.@emirati.art.museum أعمالهم الفنية إلى حساب المتحف على االنستجرام

متحف الفن الإماراتي





تحية تقدير لقائدنا امللهم 

تأمني تعتمد عليه لألفراد والرشكات.

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

طريق البذل والعطاء.

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

صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ويل عهد أبوظبي،  نائب القائد األعىل للقوات املسلّحة


