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

�لعامة  بالقيادة  ممثلة  �لد�خلية  وز�رة  حتر�س  �لد�خلية،  وزير  �لوزر�ء  جمل�س 

على  للحفاظ  و�لتوعوية  �مليد�نية  �جلهود  بذل  على  وبا�صتمر�ر،  �ملدين  للدفاع 

�لأرو�ح و�ملمتلكات يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وحتظى هذه �لتوجيهات و�ملتابعة و�جلهود بالإ�صادة �لكبرية و�لد�ئمة من �أفر�د 

�ملجتمع مو�طنني ومقيمني. 

وز�رة  يف  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  قيام  �ملتو��صلة،  �جلهود  هذه  وجديد 

�لد�خلية بحملتها �لتوعوية �لأوىل لعام 2021 حتت �صعار »د�ركم �أمانة.. وقايتكم 

غايتنا«، و�لتي جاءت �صمن خطة �لتوعية �لرئي�صة لهذ� �لعام، وتت�صمن 4 حمالت 

رئي�صة، تنطلق منها 16 حملة فرعية متخ�ص�صة، تهدف جميعها �إىل ن�صر �لوعي 

مببادئ  و�لتعريف  �لدولة،  يف  ومقيمني  مو�طنني  من  �ملجتمع  �أفر�د  بني  �لوقائي 

�ل�صالمة و�لوقاية من �لأخطار و�حلو�دث و�لكو�رث.

�لعامة  و�ل�صرت�طات  �لبيوت  ووقاية  �صالمة  تعزيز  على  �حلملة  هذه  وتركز 

للوقاية من �حلر�ئق، وتت�صمن مبادر�ت فرعية عدة تتمثل يف: ثقافة �لتعامل مع 

�حلريق، و�لتعريف بطرق �لإخالء، و�لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها ل�صمان �صالمة 

�حلريق  طفايات  باأنو�ع  و�لتعريف  �ملطبخ،  حر�ئق  من  �لوقاية  وط��رق  �ملنزل، 

وكيفية ��صتخد�مها..

و�لدعوة متجددة لكل �لأ�صر �ملو�طنة و�ملقيمة يف �لدولة �إىل �ملبادرة لال�صتفادة 

من  تقدمه  مبا  و�للتز�م  �لتوعوية،  غايتنا«  وقايتكم  �أمانة..  »د�ركم  حملة  من 

و�لفرعية  �لرئي�صة  �لتوعوية  �حلمالت  من  وكذلك  وقائية،  و�إر�صاد�ت  ن�صائح 

يف  �لد�خلية  وز�رة  يف  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  �صتطلقها  �لتي  �ملتخ�ص�صة 

لي�صت  و�ملمتلكات  �لأرو�ح  حماية  لأن   ،2021 �جل��اري  �لعام  من  �ملقبلة  �لأ�صهر 

م�صوؤولية قطاعات وز�رة �لد�خلية �أو �لقياد�ت �لعامة لل�صرطة يف �لدولة من دفاع 

مدين �أو غريه، بل هي م�صوؤولية كل مو�طن ومقيم على هذه �لأر�س �ملباركة �لتي 

ت�صعى قيادتها �حلكيمة وحكومتها �لحتادية �لر�صيدة لتكون من �أو�ئل دول �لعامل 

يف �لأمن و�لأمان و�ل�صالمة �لعامة و�لر�صا و�ل�صعادة. 

د�ركم �أمانة 
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
املستمرة  التوعوية  احلمالت  العدد 
التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة 
بالقيادة العامة للدفاع املدني، بهدف 
للمواطنني  واملمتلكات  األرواح  حفظ 
العربية  اإلمارات  واملقيمني في دولة 

املتحدة.
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حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي 

يلقي »جمتمع �ل�صرطة« �ل�صوء يف هذ� �لتحقيق على �حلر�س �مل�صتمر للقيادة �لعامة للدفاع �ملدين يف وز�رة �لد�خلية 

وذلك  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  يف  و�ملمتلكات  �لأرو�ح  على  للحفاظ  و�لتوعوية  �مليد�نية  �جلهود  بذل  على 

بتوجيهات ومتابعة من �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية.

وحتظى هذه �لتوجيهات و�ملتابعة و�جلهود بالإ�صادة �لكبرية و�لد�ئمة من �لفعاليات �ل�صرطية و�ملجتمعية. 

سمو  الفريق  ومتابعة  توجيهات  إطار  في 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفي إطار الجهود 
في  والممتلكات  األرواح  على  للحفاظ  المتواصلة 
القيادة  قامت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية بحملتها 
شعار»داركم  تحت   2021 لعام  األولى  التوعوية 
أمانة.. وقايتكم غايتنا« والتي جاءت ضمن خطة 
4 حمالت  وتتضمن  العام،  لهذا  الرئيسة  التوعية 
16 حملة فرعية متخصصة،  تنطلق منها  رئيسة، 
بين  الوقائي  الوعي  نشر  إلى  جميعها  تهدف 
أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في الدولة، 
والتعريف بمبادئ السالمة والوقاية من األخطار 

والحوادث والكوارث.

تعزيز  على  الحملة  هذه  فعاليات  وتركزت 
العامة  واالشتراطات  البيوت  ووقاية  سالمة 
للوقاية من الحرائق، وتتضمن مبادرات فرعية عدة 
والتعريف  الحريق،  التعامل مع  ثقافة  في:  تتمثل 
اتباعها  الواجب  واإلجراءات  اإلخالء،  بطرق 
لضمان سالمة المنزل، وطرق الوقاية من حرائق 
المطبخ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية 

استخدامها.

رؤية 
محمد  جاسم  الدكتور  اللواء  سعادة  وأكد 
وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي 
الداخلية أن خطة التوعية الرئيسة لعام 2021، أتت 
وفقاً لرؤية القيادة العامة للدفاع المدني التي تهدف 

إلى تعزيز جودة الحياة في مجتمع اإلمارات من 
والحماية  السالمة  مستويات  أعلى  تحقيق  خالل 

المدنية والحفاظ على األرواح والممتلكات. 
أمانة«،  »داركم  األولى  الحملة  أن  وأضاف: 
»وقايتكم غايتنا«، تناولت في الربع األول من العام 
2021  التركيز على نشر ثقافة التعامل مع الحريق، 
واتخاذ إجراءات السالمة في المنزل بين مختلف 
شرائح المجتمع، باتخاذ اإلجراءات الوقائية للحد 
واالحتفال  وقوعها،  وتجنب  الحريق  حوادث  من 

باليوم العالمي للدفاع المدني.
جميع  بين  الوعي  نشر  لضمان  أنه  وتابع 
الخطة  استهدفت  فقد  المجتمع،  فئات  مختلف 
أبناؤنا  هم  المجتمع  في  مهمة  شريحة  التوعوية 
من أصحاب الهمم لتعريفهم وأسرهم بالسلوكيات 

»دفاع مدين - �لد�خلية«.. توعية »دفاع مدين - �لد�خلية«.. توعية 
متو��صلة  للحفاظ على �لأرو�ح  و�ملمتلكاتمتو��صلة  للحفاظ على �لأرو�ح  و�ملمتلكات
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لينا محمدنبيل الكثيري نبيل الشميلياللواء د. جاسم المرزوقي

وكيفية  الحريق  إلى حوادث  تؤدي  التي  الخاطئة 
التعامل األولي عند وقوع الحوادث، كما تم توعية 
األسر والعمالة المساعدة باإلجراءات المتبعة مع 
كبار المواطنين عند وقوع حوادث الحريق لتجنب 

اإلصابات والوفيات.
تستمر  توعوية  حمالت  هناك  أن  إلى  وأشار 
للدفاع  العامة  القيادة  تهدف   ،2021 عام  طوال 
المدني في وزارة الداخلية من خاللها إلى تحقيق 
أعلى مستويات األمن والسالمة لمواجهة مختلف 
التحديات والظروف، كحملة التعريف بقرار إلزامية 
تركيب جهاز كاشف الدخان »حصنتك« وأهميته.

تستهدف شرائح  الحمالت  هذه  أن  إلى  ولفت 
تطبيق  بأهمية  لتعريفهم  المجتمع  من  متنوعة 
»طالبنا  حملة  أن  وإلى  السالمة،  اشتراطات 
مستقبلنا« يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم ومن خالل برنامج خليفة للتمكين »أقدر«، 
وذلك إيماناً من القيادة العامة للدفاع المدني في 
الناشئة، ووعيهم  الداخلية بأهمية األجيال  وزارة 
في مواجهة التحديات التي تهدد األمن والسالمة، 
»طالبنا  الفرعيتين  الحملتين  عبر  الوعي  وبث 

أمانة«،و»السالمة في الحافالت المدرسية«.
 31 تتضمن  الرئيسة  التوعية  خطة  أن  وذكر 
مشاركة في مناسبات وطنية وعالمية، إضافة إلى 
المشاركة في معرض إكسبو 2021، وهو الحدث 
األبرز واالستثنائي الذي تستضيفه دولة اإلمارات 
لهذا العام، حيث سيتم وفقاً للخطة تكثيف التوعية 
المدني،  الدفاع  استعدادات  وتعزيز  المجتمعية، 
وقياس مدى جاهزية التأهب التشغيلي لخدماته، 
وخطط االستجابة في حاالت الطوارئ خالل فترة 

انعقاد هذا الحدث الدولي في إمارة دبي.
لجميع  األمثل  التوظيف  على  الحرص  وجدد 
والقوى  الحديثة،  واآلليات  والتقنيات  اإلمكانات 
البشرية، والعمل على تنفيذ برامج توعوية لتعزيز 
والتحديات،  األخطار  لمواجهة  الوقاية  جهود 
اإلدارات  جميع  مع  والتنسيق  التعاون  وتأكيد 

اإلقليمية للعمل بروح الفريق الواحد. 
الجمهور  المرزوقي  د.  اللواء  سعادة  ودعا 
مواقع  عبر  التوعوية  الحمالت  متابعة جميع  إلى 
التواصل االجتماعي للقيادة العامة للدفاع المدني 

األمن  على  الحفاظ  أن  مؤكداً  الداخلية،  ووزارة 
األفراد  بين  مشتركة  مسؤولية  هو  والسالمة 
وأجهزة الدفاع المدني، ولن يتحقق ذلك إال بتكامل 
والممتلكات  األرواح  لحماية  الجهود  وتوحيد 

والمكتسبات الوطنية.

توعية 
حملة  )كاتب(  الكثيري  الحريبي  نبيل  وصف 
»داركم أمانة« التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع 
في  بداية  خير  بأنها  الداخلية  وزارة  في  المدني 
الوقائي  الوعي  إلى نشر  2021، حيث تهدف  عام 
بين أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، والتعريف 
بمبادئ السالمة والوقاية من األخطار والحوادث 
والكوارث، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها 
القيادة العامة للدفاع المدني في السنوات السابقة، 
الشيخ  سمو  الفريق  ومتابعة  توجيهات  ظل  في 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
تركز  وأنها  خصوصاً  الداخلية،  وزير  الوزراء 
على وقاية وسالمة البيوت عبر تعريف وتدريب 
الناس بطرق اإلخالء عند حدوث الحرائق وكيفية 

استعمال طفايات الحريق المختلفة األنواع.
المدني  للدفاع  العامة  القيادة  أن  وأضاف: 
مبادرات  تقديم  إلى  سباقة  الداخلية  وزارة  في 
األخطار  من  المجتمع  لوقاية  توعوية  وحمالت 
الناس  حماية  العام  وهدفها  الحرائق،  خصوصاً 
لذلك  وأمان،  وأمن  بسالم  يعيشون  وجعلهم 
تسهم »حملة داركم أمانة« في الحفاظ على األمن 
واألمان، وهي حملة توعوية هادفة تقدم بصورة 
المنازل  في  واألمان  األمن  أساسيات  مبسطة 

والمحافظة عليهما.

حاجة 
قيام  أن  وشاعر(  )فنان  الشميلي  نبيل  ورأى 
الداخلية  وزارة  في  المدني  للدفاع  العامة  القيادة 
تحت   2021 لعام  األولى  التوعوية  بحملتها 
شعار»داركم أمانة«، في إطار توجيهات ومتابعة 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
إطار  الداخلية، وفي  الوزراء وزير  رئيس مجلس 
الجهود المستمرة للحفاظ على األرواح والممتلكات 

في دولة اإلمارات، هي مبادرة مميزة تنضم إلى 
الدولة  التي تشهدها  والمميزة  الكثيرة  المبادرات 

في ظل القيادة الرشيدة .
هذه  مثل  إلى  دائماً  نحتاج  أننا  وأضاف: 
وعينا  من  لتزيد  واإلرشادية  التوعوية  الحمالت 
مستقبلية،  حوادث  أي  وقوع  ولنتجنب  وثقافتنا، 
الرشيدتان  اإلمارات  دولة  وحكومة  فقيادة 
هذه  على  يعيش  على حماية من  دائماً  تحرصان 
األرض الطيبة من مواطنين ومقيمين، فحفظ الله 
سبحانه وتعالى قيادتنا الرشيدة ووطننا الحبيب 

بمواطنيه والمقيمين فيه .

ثقافة 
وقالت لينا أحمد محمد )فنانة تشكيلية(:

»من منا ال يهاب منظر ألسنة اللهب والدخان
كيف تتصاعد بمنظر يحبس األنفاس ويخطف 
القلوب ويتخلله وجع وألم وخوف. وكم شخصاَ 
أرواحاً  وينقذ  المساعدة  ليقدم  إنسانيته   نبضت 
أحاطت بها النيران من كل جانب، لهذا قامت القيادة 
العامة للدفاع المدني بحملة »داركم أمانة«، وهي 
من الحمالت المنظمة واإلرشادية والتوعوية، التي 
سمو  الفريق  ومتابعة  توجيهات  إطار  في  تدخل 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
تعزيز  إلى  تهدف  والتي  الداخلية،  وزير  الوزراء 
والحوادث  األخطار  من  والوقاية  العامة  السالمة 

والكوارث ونشر ثقافة الوعي الوقائي.
وأضافت أن هذه الحملة استهدفت جميع أفراد 
كبار  خصوصاً  ومقيمين  مواطنين  من  المجتمع 
مجال  في  وذويهم  الهمم  وأصحاب  المواطنين 
الحرائق،  من  المباني  من  وغيرها  البيوت  وقاية 
والتعريف باإلجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع 
األخطار، واإلرشادات لكيفية التعامل مع الحرائق 
واإلخالء وطفايات الحريق، وبذلك تواصل القيادة 
وضع  الداخلية  وزارة  في  المدني  للدفاع  العامة 
أولوياتها  ضمن  وممتلكاته  الفرد  سالمة  ضمان 
األمن  خطة  تطبيق  أن  مجدداً  وتؤكد  وخططها، 
العامة هي مسؤولية مشتركة  واألمان والسالمة 
منتسبي  وبين  ومقيمين  مواطنين  و  األفراد  بين 

الدفاع المدني.
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ت�صوير: �صفوح �أحمد 

كرمت جملة »999« جملة �لثقافة �لجتماعية و�لأمنية �ل�صادرة عن وز�رة �لد�خلية، بنك دبي �لإ�صالمي، تقديرً� 

لرعايته خميم ز�يد �لعالجي �لذي تقيمه موؤ�ص�صة نور دبي �خلريية �إحدى مبادر�ت حممد بن ر��صد �آل مكتوم �لعاملية 

لتلبية �حتياجات �أ�صحاب �لهمم ممن يعانون من �لإعاقة �لب�صرية، وذلك بالتعاون مع جملة »999« ك�صريك �إعالمي 

للموؤ�ص�صة �لتي تقدم خدماتها �لإن�صانية يف �ملناطق �ملحتاجة بقارتي �آ�صيا و�أفريقيا، بالتن�صيق مع وز�رة �خلارجية 

و�لتعاون �لدويل و�صفار�ت �لدولة يف �خلارج. 

تحرير  رئيس  سعيد  صالح  عوض  العقيد  قام 
تقديرية وشهادة شكر  بتسليم درع   »999« مجلة 

وتقدير إلى وفد من بنك دبي اإلسالمي.
تحيات  البنك،  وفد  إلى  سعيد  العقيد  ونقل 
تطوير  لجنة  رئيس  بدران  داوود  خليل  سعادة 
مجلة »999«، وشكره وتقديره للبنك على مشاركته 
كراع ذهبي في رعاية مخيم زايد العالجي، والذي 
مبادرات  إحدى  الخيرية  دبي  نور  تقيمه مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتلبية احتياجات 

أصحاب الهمم ممن يعانون من اإلعاقة البصرية.

مشاركة 
في   »999« مجلة  إسهام  أن  العقيد سعيد  وأكد 
توفير الرعاية لمخيم زايد العالجي جاءت في إطار 

وخارج  داخل  والفعاليات  بالمبادرات  المشاركة 
للدولة  المؤسس  القائد  ذكرى  لتخليد  الدولة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
سمو  الفريق  توجيهات  ظل  في  وذلك  ثراه«،  الله 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، ومتابعة سعادة خليل داوود 
بهدف   ،»999« مجلة  تطوير  لجنة  رئيس  بدران 
عالقة  تعزيز  في  المجلة  وشعار  رؤية  تحقيق 

الشرطة بالمجتمع.
ثابتاً  نهجاً  أصبحا  والعطاء  الخير  أن  وأضاف: 
وإرثاً تميزت به إمارات الخير من خالل مسيرتها 
المغفور  أرساها  التي  ومبادئها  العامرة  اإلنسانية 
له الشيخ زايد »طيب الله ثراه«، والذي امتد عطاؤه 
إلى مختلف بلدان العالم، ما جعله في أعين األجيال 

قدوة القادة الحكماء من أهل الخير والعطاء.

شكر 
دبي  لبنك  والتقدير  الشكر  العقيد سعيد  وجدد 
اإلسالمي على مشاركته كراع ذهبي في رعاية هذا 
المخيم، وهو أحد المصارف الرائدة في الدولة في 

مجال العمل اإلنساني والمسؤولية المجتمعية.
وتقدم وفد البنك بتحية شكر وتقدير إلى سعادة 
خليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير مجلة »999«، 
اللفتة  هذه  على  المجلة،  وأسرة  سعيد  والعقيد 
التكريمية للبنك، مشيداً بالدور الذي تقوم به المجلة 
ومقيمين،  مواطنين  من  المجتمع  أفراد  لتوعية 
أي  في  مستقبالً  معها  للتعاون  االستعداد  ومبدياً 

فعالية أو مبادرة داخل وخارج الدولة. 

تقدير�تقدير�ًً لرعايتها خميم ز�يد �لعالجي  لرعايتها خميم ز�يد �لعالجي 

»999« تكرم بنك دبي �لإ�صالمي

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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ي�صتمر »جمتمع �ل�صرطة« يف �إ�صاء�ته على خمتلف �لإد�ر�ت و�لأق�صام و�لفروع و�ملجال�س يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة دبي.

وز�ر يف هذ� �لعدد جمل�س مديري مر�كز �صرطة دبي للتعريف بالدور �ملهم �لذي يقوم به لتحقيق �لأهد�ف �ل�صرت�تيجية 

�لعمليات،  لتطوير وحت�صني  �ل�صركاء و�صوًل  �لعالقة مع  لتعزيز  و�ل�صعي  �ملتعاملني،  ل�صرطة دبي، وتقدمي خدمات ت�صعد 

وب�صط �لأمن و�لأمان ب�صكل �صامل.

حتقيق: خالد الظنحاين

ت
ءا

ضا
�

اإ

المعصم  سرور  خادم  عبدالله  العميد  أوضح 
مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري 
مراكز شرطة دبي لـ»مجتمع الشرطة« أن المجلس 
يعمل على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين 
مراكز الشرطة في شرطة دبي وصوالً إلى الريادة 
في وحدة تنظيمية واحدة، ومشاركة القيادات في 
وضع السياسات والخطط والبرامج االستراتيجية 
واتخاذ  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل   ، للقوة 
القرارات بالمشاركة لتحقيق الكفاءة والفعالية في 
المستمر  التطوير  عمليات  في  والمشاركة  األداء، 
بيئة عمل مبدعة وشفافة تحرص  لضمان وجود 
على التعلم والتحسين المستمرين، وتعزيز الشراكة 
مع الشركاء والمعنيين من خالل تنفيذ )مبادرات، 
وتحقيق  مشتركة،  العمل(  فرق  مشاريع،  برامج، 

لشرطة  العامة  للقيادة  االستراتيجية  األهداف 
التي  الشرطة  مراكز  مهمات  مع  يتوافق  بما  دبي 
تحرص على العمل بروح الفريق لتحقيق األهداف 
االستراتيجية لشرطة دبي والسعي لتعزيز العالقة 
العمليات،  وتحسين  لتطوير  وصوالً  الشركاء  مع 

وبسط األمن واألمان بشكل شامل. 

عمل جماعي
مديري  مجلس  أن  إلى  المعصم  العميد  وأشار 
أفضل  إلى  للوصول  يهدف  دبي  شرطة  مراكز 
الجنائي  بشقيه  الشرطي  المجال  في  الممارسات 
والمروري، لتقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين 
التي  اإلبداعية  األفكار  لطرح  ويسعى  وإسعادهم، 
وتخدم  العمل،  بمنظومة  االرتقاء  على  تعمل 

كما  المرجوة.  األهداف  وتحقق  الشرطي  العمل 
الدوري  االجتماع  خالل  من  يهدف  المجلس  إن 
دبي  إمارة  في  العامة  واإلدارات  الشرطة  لمراكز 
تطوير  في  مهمة، تسهم  مناقشة موضوعات  إلى 
بروح  والعمل  الجهود  وتوحيد  العمل  منظومة 
العامة  القيادة  الواحد لتحقيق استراتيجية  الفريق 

لشرطة دبي.
من  يتكون  المجلس  عمل  فريق  أن  وأضاف 
مديري مراكز الشرطة، وممثلين عن اإلدارة العامة 
للنقل واإلنقاذ، واإلدارة العامة للتدريب، وأكاديمية 
المطارات،  ألمن  العامة  واإلدارة  دبي،  شرطة 
العامة  واإلدارة  والريادة،  للتميز  العامة  واإلدارة 
للذكاء  العامة  واإلدارة  المخدرات،  لمكافحة 
ومكتب  للمرور،  العامة  واإلدارة  االصطناعي، 

جمل�س مديري مر�كز �صرطة دبي
..تقدمي خدمات ت�صعد �ملتعاملني 
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غامن:

 نتابع �لعمل يف 

��صرت�تيجية �صفر 

مر�جع للمر�كز

�ملع�صم: 

نعمل بروح �لفريق 

�لو�حد لتحقيق 

�ل�صرت�تيجية

التطوير المؤسسي، وأن أمانة المجلس تتكون من 
نعمل  حيث  ومنسق(،  مقرر  وعضو  السر  )أمين 
الواحد لتحقيق استراتيجية  الفريق  جميعنا بروح 

القيادة العامة لشرطة دبي.

اختصاصات متعددة
وعن اختصاصات مجلس مديري مراكز شرطة 
دبي، أجاب العميد المعصم أن االختصاصات تكمن 
الشرطة  مراكز  بين  التكاملي  العمل  تعزيز  في 
والمشاريع  والبرامج  المبادرات  اعتماد  من خالل 
المشتركة،  واآلليات  والخدمات  والعمليات 
واعتماد موازنتها التي تسهم في تحقيق األهداف 
االستراتيجية لشرطة دبي، بما يتوافق مع مهمات 
مراكز الشرطة، واعتماد الخطط والبرامج التنفيذية 
الشركاء  مع  المشتركة  المبادرات  واعتماد  لها، 
وموازنتها ومراجعة نتائجها كل 3 أشهر، ومناقشة 
النتائج التشغيلية للمبادرات والبرامج والمشاريع 
المؤشرات  نتائج  ومناقشة  المشتركة،  واآلليات 
والخدمات  الرئيسة  العمليات  في  االستراتيجية 
الدور  أهمية  المعصم  العميد  وأكد  أشهر.    3 كل 
الشرطة في  الذي يقوم به مجلس مديري مراكز 
تعزيز التواصل وتطوير إجراءات العمل، والتنسيق 
مع الشركاء فيما يتعلق بالعمل األمني والخدمي، 
على  تعمل  التي  اإلبداعية  األفكار  لطرح  والسعي 

االرتقاء بمنظومة العمل. 

مبادرات وجهود 
مراكز  مديري  مجلس  مبادرات  أبرز  وعن 
العميد  أجاب  الماضية،  الفترة  خالل  الشرطة 
المبادرات  من  العديد  بتنفيذ  قمنا  المعصم، 
المتنوعة، مثل: استحداث شعار المجلس، وعيادة 
العمرة  وحملة  للموقوفين،  ُبعد  عن  الطبيب 
وتصنيف  التطوع،  منصة  واستخدام  للمراكز، 
األمن،  حراس  وتدريب  االختصاص،  مناطق 
وصفر انتقاالت للحوادث، باإلضافة إلى مبادرتين 
مجتمعيتين أطول علم وكرنفال السعادة، وتنظيم 

دراستين  وإجراء  دورات،  ثالث  وعقد  ملتقيين، 
وخمسة مقترحات، فضالً عن مبادرات أخرى مثل 
التسامح«،  و»ركن  المتعامل«  و»رحلة  »سهاالت« 
تعزيز  إلى  تهدف  التي  المدارس«  »أمن  ومبادرة 
والمؤسسات  الشرطة  بين  المجتمعية  الشراكة 
ومثقف  واٍع  جيل  بناء  في  والمساهمة  التعليمية، 
بالتنسيق  توعوية  برامج  وإطالق  ومرورياً  أمنياً 
القطاعات التعليمية، وغيرها من األهداف األخرى...
»كورونا«،  وباء  ظل  في  المجلس  جهود  وعن 
على  يعمل  المجلس  أن  إلى  المعصم  العميد  لفت 
والتحديات  الظروف  هذه  ظل  في  الساعة  مدار 

االستثنائية التي يشهدها العالم جراء تفشي وباء 
يعيش  إنسان  كل  خدمة  في  ونحن  »كورونا«، 
الكبير  واهتمامنا  اإلمارات،  أرض  على  ويعمل 
فئاته  بكل  اإلماراتي  المجتمع  سالمة  بتعزيز 

وتوفير بيئة صحية آمنة للجميع. 
لمراكز  مشترك  دور  هناك  كان  أنه  وأضاف 
تقييد  بشأن  القيادة  توجيهات  تنفيذ  في  الشرطة 
األثر  بالغ  لها  إمارة دبي، والتي كان  الحركة في 
»كورونا«،  بفيروس  اإلصابات  عدد  تقليل  في 
وفي التعامل االحترافي مع الفيروس في مختلف 
العالية  الكفاءة  دليل على  مناطق االختصاص في 
حيث  عليها،  والسيطرة  األزمات  مع  التعامل  في 
أطلقنا دوريات للحاالت الطارئة على مدار الساعة، 
في  المدارس  من  عدد  بزيارة  المجلس  قام  كما 
العامة  القيادة  جهود  إطار  في  وذلك  دبي،  إمارة 
باإلجراءات  االلتزام  ثقافة  لتعزيز  دبي  لشرطة 
الطالب  بين  الدراسي  اليوم  خالل  االحترازية 
والطاقم اإلداري والتدريسي. وهذا كله يأتي من 
صحة  على  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  حرص 
المبادرات  من  العديد  تنفيذ  عبر  الطالب  وسالمة 
والبرامج والفعاليات التوعوية والمجتمعية لترسيخ 
جميع  ودعوة  االحترازية  بالتدابير  االلتزام  ثقافة 
عناصر المنظومة التعليمية للمحافظة على التباعد 
المعقمات  واستخدام  الكمامات  وارتداء  الجسدي 

وغسل األيدي جيداً.

شراكة مجتمعية 
مدير  غانم  عبدالله  أحمد  علي  العميد  وتحدث 
مركز شرطة المرقبات في شرطة دبي لـ»مجتمع 
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الشرطة« عن أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين 
مجلس مديري مراكز الشرطة ومختلف القطاعات 
لتحقيق  الخارجية  الجهات  المجتمع،  وشرائح 

المبادرات الشرطية. 
مع  المثال  سبيل  على  نعمل  »نحن  وقال: 
العالقة  ذات  والتعليمية  التربوية  المؤسسات 
االجتماعي  أو  األمني  الجانب  في  سواًء  بالطالب 
من  مستمرة،  بصورة  الصحي  أو  الثقافي  أو 
أجل حماية مكتسباتنا الوطنية، حيث وضعت في 
مقدمة اهتماماتها مصلحة األجيال القادمة من أبناء 
الشرطة  مراكز  مديري  مجلس  أطلق  كما  الوطن. 
االصطناعي  للذكاء  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون 
المدارس«،  بأمن  المتعلقة  »البالغات  خاصية 
وأضيفت إلى خدمة »عين الشرطة« المتوافرة على 
تطبيقات شرطة دبي الذكية، وذلك بمتابعة مباشرة 
من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام 

لشرطة دبي. 
بأمن  المتعلقة  »البالغات  خاصية  أن  وأضاف 
وأولياء  الجمهور  أفراد  لجميع  تتيح  المدارس« 
عن  الشأن  بهذا  المتعلقة  البالغات  تقديم  األمور 
صور  إرفاق  بإمكانهم  كما  الخدمة،  هذه  طريق 
البالغ.  مع  صوتية  رسائل  أو  فيديو  مقاطع  أو 
لمبدأ  تنفيذاً  تأتي  الشرطة«  »عين  خدمة  إن  كما 
اإلسهام في حفظ  المجتمعية عن طريق  الشراكة 
األمن والحد من الجريمة، واإلبالغ عن التجاوزات 
غير القانونية، وحماية وطننا، والحفاظ على النهج 
القويم، والحد من الجريمة عبر التعاون في معرفة 
الجناة وضبطهم، وذلك لنكون جميعنا يداً واحدة 

تسهم في تعزيز أمن واستقرار المجتمع.

أهداف مستقبلية
وعن أبرز إنجازات مجلس مدير مراكز الشرطة 
للمجلس  أن  غانم  العميد  ذكر  دبي،  شرطة  في 
توحيد  ومنها:  انطالقته،  منذ  كبيرة  إنجازات 
المبادرات،  وتوحيد  التنفيذية،  والبرامج  الخطط 
العديد  واعتماد  وتحديثه،  المجلس  قانون  وإعداد 
من االقتراحات التي تسهم في رفع مستوى العمل، 

وإعداد خطة عمل للمجلس، وعقد ملتقى الطوائف 
والديانات، وإعداد دراسة عن مناطق االختصاص 

وسرعة االستجابة للحوادث الطارئة. 
وأضاف أننا أطلقنا عدداً من المبادرات اإلدارية، 
العمرة  وحملة  المجلس،  شعار  استحداث  مثل: 
الطبيب  وعيادة  األمن،  حراس  وتدريب  للمراكز، 
منصة  استخدام  وتوعية  للموقوفين،  ُبعد  عن 
وتصنيف  للحوادث،  انتقاالت  وصفر  التطوع، 
مناطق االختصاص A.B.C، باإلضافة إلى مبادرات 
مجتمعية أبرزها: أطول علم وكرنفال السعادة، كما 
الشركاء  ملتقى  منها:  الملتقيات  من  عدداً  نظمنا 
دورات  نفذنا  وكذلك  الشرطة  مراكز  وملتقى 
الجريمة،  مسرح  على  المحافظة  منها:  تدريبية 
أفكت«،  »األفتر  ودورة  األطفال،  مع  والتحقيق 
عن  دراسة  »رفع  هما  دراستين  قدمنا  حين  في 
وتأثيرها  االختصاص  مناطق  خارج  الحوادث 
في  المؤثرة  و»العوامل  االستجابة«،  زمن  على 
األمنية  للدوريات  االستجابة  زمن  تحقيق  عدم 
إنجازات  هناك  أن  وتابع  الطارئة«.  الحاالت  في 
الداخلية  الشراكة  منهجية  إعداد  وهي:  أخرى، 
للمراكز، ورفع مالحظات عن آلية حصول المبلغين 

الجرائم  األمر في بالغات  يهمه  لمن  على شهادة 
لمجلس  التنفيذية  الخطة  ومتابعة  اإللكترونية، 
مديري مراكز الشرطة، ورصد احتياجات إدارات 
الطائرات، واستطالع رأي  أنظمة  القوة من  مركز 
العاملين في الدوريات األمنية عن بيئة العمل في 
الدورية، وحملة السالمة المرورية لطلبة »استالم 
منشورات توعوية + الدراسة التحليلي«، وتغليف 
المعثورات المتحصل عليها من الجمهور، وحصول 
في  العلمي  البحث  لمشاركته  درع  على  المجلس 
تحديات المجتمع وعالم األعمال بجامعة الشارقة.

المرجو تحقيقها في  المستقبلية  وعن األهداف 
المرحلة  خالل  الشرطة  مراكز  مديري  مجلس 
على  حالياً  نعمل  أننا  غانم  العميد  أجاب  المقبلة، 
إلى  والوصول  الالورقية،  المعامالت  استراتيجية 
تحقيقاً   ،%60 بنسبة  الورق  استخدام  تخفيض 
إلى  الكامل  التحول  في  الحكومة  الستراتيجية 
سير  متابعة  إلى  باإلضافة  ورق،  بال  حكومة 
لقطاع  مراجع  صفر  استراتيجية  في  العمل 
المراكز، ومستجدات وباء »كورونا«، وآلية تحويل 
بفيروس  المتعلق  الفحص  وإجراءات  المطلوبين، 

»كورونا«.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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وز�رة �لد�خلية ت�صارك يف فعاليات �فرت��صية 

ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  افتتح 
الريسي المفتش العام في وزارة الداخلية ورشة 
»استئناف  بعنوان  الثانية  االفتراضية  العمل 
نظمت  والتي  كورونا«  جائحة  بعد  الفعاليات 
بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، وذلك 
تنظيم  في  الممارسات  »أفضل  مبادرة  ضمن 
الفعاليات 2021 «، والتي تنظمها اإلدارة العامة 
عبر  الداخلية،  وزارة  في  والمراسم  للعالقات 
تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، وتتضمن سلسلة 
من ورش العمل التخصصية الستعراض أفضل 
والمعارض  المؤتمرات  تنظيم  في  الممارسات 
عدد  مع  والتنسيق  بالتعاون  العلمية  والندوات 
من الجهات الحكومية، والشركاء االستراتيجيين 

لوزارة الداخلية.
هذه  أن  الريسي  اللواء  سعادة  وأوضح 
القيادة  توجيهات  على  بناء  تأتي  المبادرة 
العلمية  المعرفة  زيادة  إلى  وتهدف  الشرطية، 
والعملية الميدانية لدى موظفي العالقات العامة 
والقطاعات  والقيادات  الداخلية  وزارة  في 
المستويات،  أعلى  إلى  بها  واالرتقاء  الشرطية، 
واطالعهم على أفضل الممارسات المطبقة لدى 
الجهات الحكومية المختلفة، الفتاً إلى أهمية عمل 
مقارنات بين وزارة الداخلية وهذه الجهات في 
العالمية،  والمؤتمرات  المعارض  تنظيم  مجال 
للوزارة،  االستراتيجي  الهدف  تحقيق  أجل  من 
وهو ضمان تقديم جميع الخدمات اإلدارية وفق 

معايير الجودة والكفاءة والشفافية. 
وأكد حرص وزارة الداخلية على تنظيم مثل 
الذين  لألفراد  والممارسات  المبادرات  هذه 
الفعاليات  وتنظيم  تخطيط  مجال  في  يعملون 
الحصول  من خالل  والمؤتمرات،  واالجتماعات 
على فهم واضح لعملية تخطيط وتطوير المهارات 
الممارسات  بأفضل  دراية  وعلى  اإلدارية، 
ليكون  والمؤتمرات  الفعاليات  بإدارة  المتعلقة 
المشاركون أكثر استعداداً إلدارة هذه الفعاليات.
العالقات  موظفي  تعريف  أهمية  إلى  وأشار 
المشكالت ومواجهة  التعامل مع  بكيفية  العامة 
التحديات التي قد تنشأ من خالل عملية التخطيط 
لهذه الفعاليات، وتطبيق أفضل المعايير للخدمات 
المقدمة للعاملين والمتعاملين، وعند تنظيم هذه 
االستراتيجي  الهدف  لتحقيق  وذلك  الفعاليات، 
إسعاد  تعزيز  في  المتمثل  الداخلية  لوزارة 

المتعاملين في مجال الخدمات المقدمة.
الورش  تكون  بأن  أمله  عن  وأعرب سعادته 
المتالحقة كفيلة بإضافة الجديد في هذا المجال، 
تضيف  تنافسية  جديدة  لممارسات  والوصول 
القائمين  وشكر  فيها،  والسبق  الجودة  للوطن 
متمنياً  فيها،  المشاركين  وجميع  تنظيمها  على 

لهم التوفيق والنجاح، وأن يديم علينا نعمة األمن 
واألمان.

المنصوري  حمد  علي  الرائد  الورشة  حضر 
العالقات  إدارة  في  المؤتمرات  قسم  رئيس 

العامة، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.
العامة  القيادة  شاركت  ثانية،  جهة  من 
المؤتمر  الداخلية في  المدني في وزارة  للدفاع 
االفتراضي السنوي للسالمة بالواليات المتحدة 
األمريكية 2021، والذي عقد عبر تقنية االتصال 
ُبعد، كأول جهة عربية تشارك في  المرئي عن 

هذا المؤتمر.
وأوضح سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد 
وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي 
أتت  المؤتمر،  هذا  في  المشاركة  أن  الداخلية 
توافقاً مع رؤية القيادة الرشيدة  بأن تكون دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم 
في تحقيق األمن والسالمة، وحرصاً من القيادة 
على  الداخلية  وزارة  في  المدني  للدفاع  العامة 
تبادل الخبرات واالطالع على أفضل الممارسات 
الدفاع  مجال  في  االصطناعي  والذكاء  العالمية 

المدني والسالمة والحماية المدنية. 
وقدم الرائد حميد آل علي مدير إدارة شؤون 
القيادة  في  السريع  والتدخل  العامة  السالمة 
العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ورقة عمل 
بعنوان »تجربة التميز في مراكز اإلطفاء بدولة 
الدفاع  دور  على  الضوء  فيها  ألقى  اإلمارات«، 
الحفاظ  في  الفريدة  وتجربته  المتميز  المدني 

الوطنية  والمكتسبات  والممتلكات  األرواح  على 
المدني  الدفاع  تجربة  عرض  كما  الدولة،  في 
أعلى  تطبيق  في  ناجح  كأنموذج  اإلماراتي 
والوقاية  الحماية  مجال  في  العالمية  المعايير 
على  به  يحتذى  مثاالً  أصبح  حتى  والسالمة 

مستوى العالم. 
الداخلية عبر تقنية  إلى ذلك، شاركت وزارة 
الثاني  االجتماع  في  ُبعد  عن  المرئي  االتصال 
فريق  تشكيل  بدراسة  المعني  العمل  لفريق 
الفوري  والتحليل  اإلرهابية  التهديدات  لرصد 
العامة  لألعمال اإلرهابية، والذي نظمته األمانة 
تونس،  في  العرب  الداخلية  وزراء  لمجلس 
بحضور أعضاء من وزارات الداخلية في الدول 

العربية.
وتم خالل هذا االجتماع مناقشة مدى إمكانية 
اإلرهابية،  التهديدات  لرصد  فريق  تشكيل 
وفرص  اإلرهابية،  لألعمال  الفوري  والتحليل 
السمو  أصحاب  لقرارات  تنفيذاً  التحسين 
وتبادل  العرب،  الداخلية  وزراء  والمعالي 
اإلرهابية  بالتهديدات  المتعلقة  المعلومات 
التحديات  واستشراف  العربية،  المنطقة  في 
تحليل  عن  الناجمة  المستقبلية  واألخطار 

التهديدات اإلرهابية.
العميد  لالجتماع  الداخلية  وزارة  وفد  ترأس 
المرر،  أحمد  العميد  الوفد  وضم  سيف،  جمال 
عالء  والرائد  الظهوري،  سعيد  تركي  والعقيد 

الكعبي  وعدداً من ضباط الوزارة.

اللواء د. جاسم المرزوقي اللواء د. أحمد الريسي
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خلف  فارس  طيار  ركن  اللواء  معالي  دشن 
»وحدة  أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
لهيئة  التابعة  واإلسعاف«  واإلطفاء  لإلنقاذ  رزين 
أبوظبي للدفاع المدني والمجهزة بأحدث المعدات 
»رزين«  شارع  على  وذلك  المتطورة،  والتقنيات 
بين أبوظبي والعين، وفي إطار الحرص بمجاالت 
االستجابة  وتحقيق  واإلسعاف،  واإلطفاء  اإلنقاذ 

الفعالة لحماية األرواح والممتلكات.
وحضر التدشين سعادة خليفة محمد الخييلي 
مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، 
هيئة  عام  مدير  العامري  إبراهيم  محمد  والعميد 
في  القطاعات  ومديرو  المدني،  للدفاع  أبوظبي 

الهيئة.
الحرص  المزروعي  ركن  اللواء  معالي  وأكد 
المدن  قائمة  أبوظبي  تصدر  في  االستمرار  على 
توجيهات  بفضل  العالم  في  وسالمة  أماناً  األكثر 
االستراتيجية  هذه  أرست  التي  الرشيدة  القيادة 
في  األساس  الدور  لها  كان  التي  الشاملة  األمنية 
ليتناسب  االستقرار،  وبسط  األمني  األداء  ريادة 
ليغدو  الوطن  حققها  التي  المتقدمة  النهضة  مع 
الجمهور  شعور  نسبة  ورفع  وأمان،  أمن  واحة 
باألمان، وتعزيز الروابط والثقة مع المجتمع، وذلك 
ومبادرات  شاملة  استراتيجيات  تبني  خالل  من 
ابتكارية طموحة وتقديم خدمات استباقية متميزة 
التنافسية  مؤشرات  في  الدولة  ريادة  من  تعزز 

العالمية. 
وحدة  تجهيز  في  المبذولة  بالجهود  وأشاد 
عالمياً  المتبعة  المعايير  ألفضل  وفقاً  »رزين« 
واإلطفاء  لإلنقاذ  متطورة  خدمات  تقديم  في 
على  والعاملين  الضباط  وبحرص  واإلسعاف، 
متابعة المستجدات التطويرية في مجاالت عملهم، 

بدرجات  المجتمع  ووقاية  بسالمة  واالهتمام 
استجابة عالية.

»رزين«  وحدة  أن  العامري  العميد  وأوضح 
واإلسعاف،  واإلنقاذ  لإلطفاء  دوريات  تشمل 
الوصول  سرعة  تعزز  أول  كمستجيب  وتعتبر 
باستجابة عالية في التعامل مع جميع البالغات.   

وأكد حرص واهتمام الهيئة على تنفيذ توجيهات 
التي  اإلمكانات  توفير جميع  في  الرشيدة  القيادة 
واإلسعاف  المدني  الدفاع  عناصر  جهود  تعزز 
التطورات  مواكبة  على  وحثهم  مهماتهم،  أداء  في 
واإلسعاف  واإلنقاذ  اإلطفاء  مجاالت  في  العالمية 
رائدة  ممكنات  توفير  عبر  المستجدات  ومتابعة 
واآلليات  المعدات  بأحدث  وتزويدهم  تأهيلهم  في 
المتطورة، بما يمكنهم من أداء واجبهم واالستجابة 
لمقاييس  ووفقاً  عالية  بدرجة  البالغات  لجميع 

عالمية دقيقة. 
معدات  أحدث  على  االطالع  التدشين  وتضمن 
إطفاء  في  المدني  للدفاع   أبوظبي  هيئة  وآليات 
واإلنقاذ  لإلطفاء  »برق«  دورية  وهي  الحرائق، 
والتي تعتبر األولى من نوعها على مستوى المنطقة 
وتمتلك خصائص وقدرات مبتكرة لإلنقاذ واإلطفاء، 
ودراجات اإلطفاء واإلنقاذ الصحراوية التي أدخلت 
في  االستجابة  سرعة  منظومة  لتطوير  حديثاً 
األماكن الوعرة والمناطق الصحراوية، حيث تدمج 
اإلطفاء،  اإلنقاذ ودوريات  بين خصائص دوريات 
اإلنقاذ  في  حديثة  تشغيلية  بخصائص  وتتميز 
والتدخل السريع وفقاً لنظام )one seven( المدمج، 
الموقع  في  تواجدها  وألهمية  اإلسعاف  ودور 

لالستجابة السريعة عند تلقي البالغات.
النسخة  أبوظبي  أطلقت شرطة  ثانية،  من جهة 
»ألماناتهم  التوعوية  اإلعالمية  الحملة  من  الثانية 

والجهات  القطاعات  تستهدف  والتي  راعون« 
الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز القيم الوظيفية 
العام  المال  على  بالحفاظ  مجتمعنا  في  اإليجابية 

والبعد عن الكسب غير المشروع.
وأوضح العقيد مطر معضد المهيري مدير إدارة 
مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي أن الحملة تهدف 
إلى زيادة الوعي بعدم استغالل الوظيفة أو السلطة 
وعدم  التزوير،  أو  الرشوة  أو  شخصية  لمنافع 
اآلخرين،  حساب  على  جهة  أو  شخص  محاباة 
والتشريعات،  األنظمة  تطبيق  في  التهاون  وعدم 
القطاعات  مع  التعاون  في  الجمهور  دور  مؤكداً 
قد  سلوكيات  أي  عن  لإلبالغ  المعنية  الشرطية 

تضر بمجتمعنا.
وأكد أن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وضعت اآلليات المناسبة لضبط أي تجاوزات قد 
تسيء للوظيفة العامة، حفاظاً على سالمة الجهاز 
اإلداري والصالح العام، وهي في الوقت ذاته تهتم 
النزاهة  فيها  تتوطد  صالحة  العمل  بيئة  بإبقاء 

والشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص.
حكومية  وجهة  مؤسسة  كل  دور  إلى  وأشار 
وتوعية  الوظيفية  النزاهة  تكريس  في  وخاصة 
الداخلية  الرقابة  وتعزيز  النزاهة،  بقيم  الموظفين 
ورفع  القانونية،  التجاوزات  أخطار  من  والوقاية 
واإلحساس  الوظيفية  األمانة  حول  الوعي 
بالمسؤولية تجاه الوطن . ودعا العقيد المهيري إلى 
المجتمع لتعزيز الصورة الحضارية  أفراد  تعاون 
على  »أمان«  خدمة  مع  التواصل  عبر  لمجتمعنا، 
على  نصية  رسالة  إرسال  أو   ،800  2626 الرقم 
الرقم 2828، والتي تتيح للجمهور تمرير المعلومات 
الجهود  تعزيز  في  تفيد  أي شكوك  حول  األمنية 

األمنية.

 المزروعي والخييلي والعامري خالل تدشين وحدة »رزين«    العقيد مطر المهيري
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�صاحي خلفان يرت�أ�س �جتماع »مكافحة �ملخدر�ت« 

�ملري يطلع على جهود »�لفرق �ل�صبابية«

الفريق ضاحي خلفان تميم نائب  ترأس معالي 
رئيس الشرطة واألمن العام في دبي رئيس مجلس 
االجتماع  الدولة،  على مستوى  المخدرات  مكافحة 
االتصال  تقنية  عبر   ،2021 لعام  للمجلس  الثالث 
عبدالله  سعيد  العميد  بحضور  بعد،  عن  المرئي 
االتحادية  المخدرات  مكافحة  عام  مدير  السويدي 
في وزارة الداخلية نائب رئيس المجلس، ورؤساء 
المجلس، وعدد  المنبثقة من  العليا  الوطنية  اللجان 
الضباط ومديري مديريات  المسؤولين وكبار  من 

وإدارات مكافحة المخدرات في الدولة.
جهود  على  االطالع  االجتماع  خالل  وتم 
المتأتية  المالية  المتحصالت  تتبع  في  التحقيقات 
المخدرات واستهدافها، بهدف  من تجارة وترويج 
وضبط  المسمومة  التجارة  هذه  منابع  تجفيف 
المتورطين بها، واستعراض التحديات والمقترحات 

والتوصيات لدعم تلك التحقيقات وإنجاحها.
مستهدفات  اعتماد  االجتماع  خالل  تم  كما 

مؤشرات األداء لمديريات وإدارات وأقسام مكافحة 
التابعة للمجلس  العليا  المخدرات واللجان الوطنية 
جرائم  اتجاهات  مع  يتناسب  بما   ،2021 لسنة 
المخدرات في الدولة ويتوافق مع تطلعات واألهداف 

االستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
من  العالج  مقترحات  االجتماع  ناقش  وكذلك 
إدمان المخدرات وإعادة التأهيل حسب الممارسات 
الوطنية  المؤسسات  تدعو  التي  الناجحة  العالمية 
المخدرات  مدمني  عالج  لدعم  األهلي  والمجتمع 

وإعادة تأهيلهم ودمجهم في محيطهم المجتمعي.
الهيئة  وإنجازات  جهود  االجتماع   واستعرض 
العامة ألمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة في 
مكافحة المخدرات لسنة 2020 بالتعاون والتنسيق 
العرض  على  واطلع  االستراتيجيين،  مع شركائها 
حول  للجمارك  االتحادية  الهيئة  قدمته  الذي 
تقنية حديثة  كارجو«، وهي  »رأس  نظام  مشروع 

تبنتها الهيئة.

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد 
العام لشرطة دبي على الجهود التي بذلتها فرق 
العمل الشبابية الُمكلفة بإعداد مشروع التحديث 
االستراتيجي الشامل لشرطة دبي، وذلك خالل 
مختبر  في  الشباب  مع  معاليه  عقده  اجتماع 

االبتكار األمني في شرطة دبي.
واستمع معالي الفريق المري من فرق العمل 
المكونة من مجلس القيادات الشابة التي عملت 
والريادة  التميز  قطاع  مع  والتنسيق  بالتعاون 
الشامل،  االستراتيجي  التحديث  مشروع  على 
واستمع إلى شرح ُمفصل حول جميع الجهود 
والمراحل التي عملوا على تنفيذها في مشروع 

التحديث الشامل.
والنظرة  »لتنافسية  فريق  على جهود  واطلع 
 168 من  أكثر  مدار  على  عمل  الذي  العالمية« 
تقارير  لمقارنة  اجتماعاً   14 وعقد  ساعة 
التنافسية العالمية، وعلى استراتيجيات مؤسسة 
أمنية عالمية، وعلى جهود فريق عمل »الدراسات 
والبحوث« والذي ضم 13 عضواً ونفذ 720 ساعة 
عمل وعقد 25 اجتماعاً ما أدى إلى الوصول إلى 

32 توصية لمشروع التحديث االستراتيجي.
»الهياكل  عمل  فريق  جهود  على  اطلع  كما 
األمنية« الذي عقد مقارنات مرجعية مع أجهزة 
شرطية وعقد العديد من االجتماعات ضمن أكثر 

من 120 ساعة عمل.
فريقي  جهود  حول  شرح  إلى  واستمع 

الداخليين  المعنيين  ومتطلبات  آراء  عمل»حصر 
من موظفي شرطة دبي« وحصر آراء ومتطلبات 
المعنيين الخارجيين، واالجتماعات والتوصيات 
التي توصل إليها الفريقان وعدد مهمات النزول 
الميداني وساعات العمل والجلسات التي عقداها.

»فريق  جهود  حول  إلى شرح  استمع  كذلك 
مواكبة  على  عمل  الذي  والقوانين«  السياسات 
التحديث االستراتيجي الشامل لشرطة دبي من 

والقوانين  السياسات  من  العديد  دراسة  خالل 
دبي  شرطة  وعمليات  بمهمات  الصلة  ذات 

الُمختلفة وعقد مقارنات محلية ودولية.
عمل  فريق  جهود  نتائج  إلى  واستمع 
»المختبرات االستراتيجي« الذي عمل على تنفيذ 
عنوان  تحت  موضوعاً   30 ناقشت  مختبرات 
إفراز  إلى  وأدت   »2071 صناع  اليوم  »شباب 

العديد من التوصيات والُمقترحات.

معالي الفريق ضاحي خلفان
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�أخبار �صرطية من �ل�صارقة و�ل�صمالية

< أشاد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد 
بجهود  عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله 
إدارة املرور والدوريات في تعزيز أمن الطرق، 
اجلسيمة  احلــوادث  خفض  عن  أثمرت  والتي 
بنسبة 44%  خالل عام 2020، وحتقيق املؤشرات 
املرورية الداعمة ملؤشرات األجندة الوطنية لعام 

.2020
التفتيشية  سعادته  جولة  خالل  ذلك  جاء 
عبر  ــات  ــدوري وال ــرور  امل إلدارة  االفتراضية 
العميد  ُبعد، بحضور  املرئي عن  نظام االتصال 
العمليات  عام  مدير  نائب  النعيمي  محمد  خالد 
الشرطية، واملقدم سيف عبد الله الفالسي مدير 

إدارة املرور والدوريات، وعدد من الضباط.
التي  املتميزة  بجهودهم  سعادته  ــاد  وأش
بنسب  املــؤشــرات  جميع  حتقيق  عن  أثمرت 
عدد  مؤشر  في   %182 إلــى  وصلت  متميزة 
احلوادث على الطريق لكل 10 آالف مركبة، كما 
خفض  في  املتميز  اإلجناز  على  سعادته  أثنى 
احلوادث اجلسيمة بنسبة 44%، فيما انخفضت 
عام  33%  خالل  بنسبة  السير  وفيات حوادث 
الدهس  حوادث  انخفاض  إلى  باإلضافة   ،2020

بنسبة %25.
< تفقد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان 
إدارة  اخليمة،  رأس  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
املساندة  واخلدمات  املوارد  في  املالية  الشؤون 
بشرطة رأس اخليمة. وكان في استقباله، العميد 
املوارد  عام  مدير  نائب  النعيمي  الله  عبد  عادل 
إبراهيم  محمد  والعميد  املساندة،  واخلدمات 
بحضور  املالية،  الشؤون  إدارة  مدير  اجليري 

أعضاء فريق التفتيش.
وأشاد سعادته بجهود فريق إدارة الشؤون 
الشؤون  عمل  مجال  تطوير  في  املتميزة  املالية 

في  الدقة  مع  للمصروفات  املالي  والتخطيط  املالية، 
أفضل  حقق  مبا  النفقات،  وترشيد  املوازنة،  إعداد 

مخرجات األداء املالي الفّعال واملتميز.
قائد  الكعبي  غامن  بن  أحمد  محمد  اللواء  أكد   >
لشرطة  الذكي  التطبيق  أهمية  الفجيرة  شرطة  عام 
للمتعاملني،  املقدمة  اإلجــراءات  تسهيل  في  الفجيرة 
وإمكانية التواصل مع القيادة العامة للشرطة في أي 
وقت، وإبداء آرائهم من خالل املالحظات واملقترحات 

والشكاوي عبر التطبيق. 
جاء ذلك مبناسبة إطالق سعادته التطبيق الذكي 
لشرطة الفجيرة بحضور نائب القائد العام واملديرين 
العميد محمد بن  العامني ومديري اإلدارات. وأشار 
الفجيرة  لشرطة  العام  القائد  نائب  الطنيجي  نايع 
إلى  الذكية  والتطبيقات  البرامج  عمل  فريق  رئيس 
أن التطبيق يعتبر منصة ذكية يقدم باقة متنوعة من 
اخلدمات، مثل: شهادة ملن يهمه األمر مدة التوقيف، 
تدوين بالغ ضده، إتالف، مفقودات، حرائق، خدمة 
اجلمهور،  على  يسهل  مبا  القيادة،  رخصة  طلب 
رضا  لتنال  التقنية  واملستجدات  التطورات  ويواكب 
املتعاملني وحتقق لهم السعادة في إجناز معامالتهم 

بسهولة ومن دون احلاجة لزيارة مراكز الشرطة.
املستخدمني  متطلبات  يدعم  التطبيق  أن  وأضاف 
يواجهون  الذين  واألشخاص  الهمم  أصحاب  من 
صعوبات بصرية، وميكن احلصول على هذا التطبيق 

من متاجر التطبيقات في الهواتف الذكية. 
نائب  عامر  بن  مبارك  عبدالله  العميد  حضر   >
حتاكي  سيناريوهات  الشارقة  شرطة  عــام  قائد 
الواقع لفري ق)الدرون( املنوط مبهمات العمل على 
باملستوى  مشيداً  طيار«،  دون  من  تسيير»الطائرات 
الذي  وآدائهم  الفريق  أعضاء  به  ظهر  الذي  املتميز 
الدقة في استخدام اإلمكانات  متيز باحترافية عالية 
األمنية  أجهزتنا  متتلكها  التي  والطاقات  ــوارد  وامل

من  قّدموه  ما  على  ومثنياً  األمثل،  بالشكل 
قدرات ومهارات بسواعد أبناء شرطة الشارقة 
جسدت  ــراد،  وأفـ ضباط  وصــف  ضباط  من 
لهم  تكفل  وجاهزية  كفاءة  من  به  يتمتعون  ما 
األمثل، وبراعتهم  الوجه  بواجباتهم على  القيام 
في استخدام التقنيات الذكية وفق أرقى املعايير 
يحقق  ومبــا  املستجدات،  جميع  تواكب  التي 
االستراتيجية  مع  املتوائمًة  وأهدافها  رسالتها 
العامة لوزارة الداخلية، ومبا يتماشى مع الرؤية 
لشرطة  العامة  القيادة  توليها  التي  املستقبلية 
الشارقة في تسخير التكنولوجيا واالستفادة من 
كل ما مت استحداثه من تقنيات متطورة تدعم 
وسعياً  مبتكرة،  بطريقة  األمني  العمل  منظومة 
إلى حتقيق التميز والريادة في العمل الشرطي، 
وتطلعها  الرشيدة  قيادتنا  لطموحات  وحتقيقاً 

الدائم نحو تعزيز األمن واألمان باملجتمع.
< استضافت املؤسسة العقابية واإلصالحية 
بشرطة أم القيوين 40 طالباً وطالبة من جامعة 
املشاركات  برنامج  ضمن  ــك  وذل الشارقة، 
سالم  سيف  الدكتور  املقدم  وأكــد  املجتمعية. 
زيد مدير املؤسسة العقابية واإلصالحية في أم 
القيوين أن هدف الزيارة أتى استكماالً جلهود 
للجميع  الصحة  ثقافة  ونشر  املشترك  التعاون 
بني كل شرائح وفئات املجتمع، وسعياً لتحقيق 
األهداف االستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أم 

القيوين، واملنبثقة عن أهداف وزارة الداخلية..
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى االطالع على 
املؤسسة  املقدمة في  الصحة والسالمة  معايير 
النزالء  ملعاملة  القانونية  اجلــوانــب  ــراز  وإبـ
وسالمتهم،  بصحتهم  املتعلقة  تلك  وخصوصاً 
املوظفني  لدى  الصحية  التوعية  برامج  ونشر 

والنزالء في املؤسسة.

..وقائد عام شرطة الفجيرة خالل التدشنيقائد عام شرطة عجمان خالل اجلولة
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�صر ت�صدر �لإمار�ت �لعامل 
يف تلقي لقاح »كوفيد- 19«

�لعميد �لدكتور حمود �صعيد �لعفاري 

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

لم تكن جائحة كورونا تمثل في ذاتها تحدًيا 
مع  العالم؛  لدول  فحسب  الصحية  للقطاعات 
الزيادة المستمرة التي حدثت لإلصابة بالفيروس 
الغامض في بدايتها وحتى اآلن؛ بل كانت هناك 
الجهات  عمل  لمسيرة  امتدت  أخرى  تحديات 
عديدة؛  مسؤوليات  عليها  بات  والتي  األمنية، 
تمثلت في دعم الجهود المجتمعية التي تهدف إلى 
نفسه  الوقت  بالفيروس وفي  العدوى  محاصرة 
على  الحفاظ  في  المعتادة  بمسؤولياتها  القيام 

األمن واالستقرار العام.
العالم  دول  من  العديد  إدراك  عدم  أن  ويبدو 
الجائحة والتي لم يمر بمثلها منذ قرابة  لطبيعة 
المائة عام فيما عرف باألنفلونزا اإلسبانية خالل 
العشرين عاًما األولى من القرن الماضي- جعلها 
ال تدرك كيفية التعامل مع مثل هذه األوبئة سريعة 
االنتشار بين البشر، فكانت االجراءات االحترازية 

كحل للمواجهة السريعة للسيطرة على الجائحة.
المألوفة  غير  التحديات  هذه  ظل  وفي 
أجهزة  بين  التكاتف  عن  البديل  كان  للبشرية 
لها، وإشراك  للتصدي  الدولة بمختلف مجاالتها 
من  سواء  العدوى،  احتواء  جهود  في  المجتمع 
خالل توعيته بدوره في هذه األزمة ومسؤوليته 
في اتباع اإلجراءات الوقائية، خصوصاً »التباعد 
مبادرات  تعزيز  خالل  من  أو  االجتماعي«، 
التي  المتكاملة  الجهود  خالل  من  أو  المجتمع، 
خالل  من  سواء  المجتمعية  الشرطة  بها  قامت 

شرطة«  »كلنا  مبادرة  أو  االفتراضية  المجالس 
األماكن  من  العديد  في  منتسبوها  تواجد  والتي 
العامة بهدف التوعية وتوفير مستلزمات التعقيم، 
أو لمساعدة كبار السن وذوي الهمم للحماية من 
الجهود  وهي  الفيروس،  بهذا  للعدوى  التعرض 
التي تكاملت مع مسيرتها المتعلقة بدعم مسيرة 

األمن العام واالستقرار المجتمعي.
مع الوصول إلى اللقاح للتخلص من الجائحة 
وآثارها، أصبح هناك تحٍد جديد يتمثل في تنظيم 
الفئات  لجميع  وتوفيره  اللقاح  على  الحصول 
به،  القيام  الدولة  استطاعت  ما  وهو  المجتمعية، 
لتكون دولة اإلمارات العربية المتحدة في طليعة 
عدد  تجاوز  حيث  الشأن،  هذا  في  العالم  دول 
الفحوص أكثر من 28 مليون فحص، ومن المنتظر 
أن تصل نسبة من حصلوا على اللقاح إلى %50 
بحلول  اإلمارات  دولة  في  السكان  إجمالي  من 
جعل  الذي  الواقع  وهو  العام،  من  األول  الربع 
بين دول  األولى  المرتبة  اإلمارات تتصدر  دولة 
العالم في معدالت تلقي اللقاح وفق مؤشر »أور 
وورلد إن داتا« الذي يرصد بيانات وإحصاءات 
حول   »19 »كوفيد-  ضد  والتطعيم  التحصين 
العالم، بينما جاءت دول مثل اسرائيل والمملكة 
المتحدة والصين في مراتب تالية، ما يؤكد على 
نجاح جهود الدولة وأجهزة الرسمية في مواجهة 

العدوى وتوفير اللقاح للجميع.
ولعل اإلقبال المتزايد من أفراد المجتمع الذي 

اللقاح،  على  للحصول  الحالية  المراكز  تشهده 
يؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة على نجاح 
الدولة في السيطرة على العدوى واقتراب االنتهاء 
منها إضافة إلى نجاح خطط التعاون التي قامت 
بأهمية  للتوعية  للدولة  الرسمية  األجهزة  بها 
الحصول على اللقاح، ما يشير ويؤكد على وحدة 

البيت اإلماراتي قيادة ومجتمعاً.
ولقد كان إلدارة الشرطة المجتمعية – أبوظبي 
االفتراضية  التوعوية  الفعاليات  خالل  من 
التوعية  في  مهم  دور  شرطة«  »كلنا  ومبادرة 
بأهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية في بداية 
الجائحة، ثم التوعية بأهمية الحصول على اللقاح، 
والتوعية المباشرة مع مختلف الفئات المجتمعية 
اللقاح؛  تلقي  أهمية  على  للتأكيد  لغات  وبعدة 
الجائحة؛  المثلى للسيطرة على  الوسيلة  بوصفه 
كما  المجتمع،  في  التطعيم  نسبة  ارتفعت  فكلما 
ارتفعت معه نسبة المناعة، وتراجع معدل العدوى 

واقتراب أكثر لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وحدة  على   »19 »كوفيد-  جائحة  أكدت  لقد 
تحديات،  أي  مواجهة  في  اإلماراتي  البيت 
المعنية  األجهزة  جميع  بين  الممنهج  والتكامل 
تمتلك  حكيمة  قيادة  ظل  في  المجتمع  بمسيرة 
على  قادرة  يجعلها  ما  والمهارات  األدوات  من 
مواجهة  في  مسيرته  وتنظيم  البيت  وحدة  دعم 
أي تحديات حتى ولو كانت غير معروفة من قبل 

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلةمثل »كوفيد- 19«.

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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�خلدمات �لطبية تطلق دورية »توعية« �خلدمات �لطبية تطلق دورية »توعية« 
�لها�صمي: �لأوىل من نوعها يف دولة �لإمار�ت�لها�صمي: �لأوىل من نوعها يف دولة �لإمار�ت

يتابع »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف مبادر�ت �إد�رة �خلدمات �لطبية بقطاع �ملالية و�خلدمات يف �لقيادة 

�لعامة ل�صرطة �أبوظبي.

ويتناول يف هذ� �لعدد �ملبادرة �جلديدة لالإد�رة باإطالق دورية »توعية«، وهي �أول دورية توعوية للتثقيف �ل�صحي 

على م�صتوى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

لقاء: خالد الظنحاين 

إدارة  مديرة  الهاشمي  ثريا  العقيد  أوضحت 
الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي بأن دورية 
من  صحية  توعية  دورية  أول  تعتبر  »توعية« 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  نوعها 
مع انطالق شهر االبتكار  وجاء إطالقها تزامناً 
تعد  إذ   ،»2021 تبتكر  »اإلمارات  شعار  تحت 
التثقيف  عملية  في  نوعياً  ابتكاراً  الدورية  هذه 

االستراتيجية  األهداف  تحت  وتندرج  الصحي، 
تعزيز  بهدف  أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة 
الشرطة  منتسبي  لجميع  الصحي  الوعي 
وعائالتهم، وتعزيز ثقة المجتمع، وذلك من خالل 
تقديم المعلومات الصحية من مصادر موثوقة. 
كما تسهم هذه الدورية في رفد الجهود بالتوعية 
جديدة  تفاعلية  أدوات  عبر  الصحي  والتثقيف 

للوقاية من األمراض المزمنة والوبائية.

فكرة إبداعية
التثقيف  دورية  أن  الهاشمي  العقيد  ورأت 
للدروس  نتاجاً  تعتبر  »توعية«  الصحي 
في  »كورونا«  وباء  انتشار  من  المستفادة 
من  وغيرها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
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العقيد ثريا الهاشمي 

تقدم  إبداعية  فكرة  هي  والدورية  العالم،  دول 
في  الطبية  الخدمات  إدارة  منتسبي  أحد  بها 
الفكرة  تبني  تم  لله  والحمد  أبوظبي،  شرطة 
وإخراجها إلى حيز الواقع. وأعتقد أنه سيكون 
لهذه الدورية دور فعال في المرحلة المقبلة في 
أن  الصحي. وأضافت  والتثقيف  التوعية  عملية 
إطالق هذه الدورية هو تعبير عن شكرنا ورغبتنا 
تبذلها حكومة  التي  الكبيرة  الجهود  تعزيز  في 
أبوظبي ممثلة بدائرة الصحة في مواجهة وباء 
الدورية  وتنفيذ  تصميم  تم  وقد  »كورونا«، 
وبفخر في دولة اإلمارات، والدورية تعد واحدة 
من الحلول المبتكرة في مجال التوعية وتعزيز 

الصحة.

تجهيزات متعددة
دورية  عليها  تشتمل  التي  التجهيزات  وعن 
الدورية  أن  الهاشمي،  العقيد  أجابت  توعية، 
السمعية  التقنية  الوسائل  بأحدث  مجهزة 
األولي،  الطبي  الكشف  وبمعدات  والبصرية، 
جهاز  مثل  الالزمة  التقنية  المعدات  وجميع 

حاسوب ونظام التسجيل الذكي ببطاقة الهوية
ومكتبة  التثقيفية  للمادة  عرض  وجهاز 
مطبوعات صحية تثقيفية رقمية، باإلضافة إلى 
الميداني  الصحي  بالتثقيف  خاصة  فنية  مواد 
خلفية  ومقصورة  ضخمة،  عرض  وشاشة 
واالستشارات  األولية  للفحوصات  مخصصة 

الصحية وتقديم النصائح.
صديقة  تعتبر  »توعية«  دورية  أن  وأضافت 
الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  حيث  من  للبيئة 

 QR كود  مسح  عبر  التوعوية  المادة  في 
بالهواتف الذكية، واالستغناء عن المواد التثقيفية 
الكهرباء  استخدام  من خالل  وأيضاً  المطبوعة، 
عن طريق مولد خاص بالدورية لتشغيل جميع 

األجهزة اإللكترونية أو الكهربائية فيها.

تثقيف صحي
التي  الصحي  التثقيف  خدمات  وعن 
أشارت  للجمهور،  »توعية«  دورية  تقدمها 
جميع  تقدم  الدورية  أن  إلى  الهاشمي  العقيد 

الصحي، وذلك  بالتثقيف  المتعلقة  الموضوعات 
من خالل الحمالت التوعوية التي ستكون على 
مدار العام، والتي سيتخللها برامج توعوية طبية 
إجراء  خدمة  تقدم  الدورية  وأن  عدة،  بلغات 
فحوصات توعوية أولية، ومحاضرات تحث على

المخدرات  ومكافحة  التدخين  عن  اإلقالع 
والصحة  األسنان  ونظافة  الصحي  والغذاء 
النفسية والوقاية من األمراض المزمنة كضغط 
والقولون  الثدي  وسرطان  والسكري  الدم 
وغيرها من أنواع السرطانات واألمراض الوبائية 
الوقاية  عن  عمل  وورش  »كورونا«،  وباء  مثل 
الجلوس  ووضعيات  المعدية  األمراض  من 
الصحيح، علماً بأن دورية »توعية« تضم العديد 
العامة  الصحة  مثقفي  من  االختصاصيين  من 

واختصاصيي التغذية واإلرشاد النفسي.
مجسم  على  تحتوي  الدورية  أن  وذكرت 
القولونوالذي يعتبر الوحيد على مستوى الدولة 
الذي يستخدم في أغراض التثقيف، ويتم اطالع 
المجسم  داخل  جولة  خالل  من  عليه  الجمهور 

وبطريقة تفاعلية.

مواقع العمل
وعن المواقع التي تعمل فيها دورية »توعية«، 
أوضحت العقيد الهاشمي أنه سيتم تشغيل هذه

الدورية بفعالية في التوعية الطبية والوقائية 
من األمراض في المدارس والجامعات والمراكز

جاهزة  فالدورية  العامة،  والحدائق  التجارية 
للعمل في مختلف المواقع واألوقات مع إمكانية 

عملها على الطرق الخارجية إلمارة أبوظبي.
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فاطمة �ملزروعي- �أديبة �إمار�تية 

ما الذي قد يؤرق ويزعج فتاة في مقتبل العمر 
تعيش في كنف والديها؟!. وما الذي يشغل بال 
العلمي،  التحصيل  سوى  لديه  وظيفة  ال  شاب 
جميعها  نقله  ووسيلة  وملبسه  طعامه  ويجد 

مهيأة ومرتبة له؟!
قيمة  تظهر  التساؤالت،  هذه  مثل  من 
ألوالدنا   وتعليمنا  تربيتنا  ومدى  المسؤولية 
وبناتنا  منذ مرحلة  الطفولة على الكيفية التي 

يكونون فيها مسؤولين وأهالً للثقة.
ولكن الذي يحدث مع األسف هو مغاير تماماً 
تكشف   التساؤالت  تلك  فمثل  الواقع،  هذا  لمثل 
عن أن طموحات وغايات بعضهم، وأشدد على 
كلمة بعضهم، من فتياتنا وشبابنا متواضعة جداً، 
بل ومحدودة األفق والتطلع. ليس هذا وحسب، 
واجباتهم  في  جداً  سلبيون  أنهم  تظهر  بل 
أقرب  مع  واجبهم  في  وحتى   بل  االجتماعية، 

الناس لهم وهما األب واألم.
تداعت نحوي هذه الكلمات وتلك التساؤالت،  
معي  تتواصل  وفية  لقارئة  رسالة  يدي  وبين 

لي�س ذنبهم.. �إنه خطوؤنا!

المرة طرحت موضوعاً  هذه  ولكنها  باستمرار، 
يمسها ويحزنها، وكأنها تطلب المشورة والرأي.

وقالت هذه القارئة الوفية في رسالتها: »كنا 
نسمع أمهاتنا يقلن إن تربية األوالد أصعب من 

تربية البنات.
ولكن في هذا الزمن، أقول إن تربية الجميع 
منهم،  أحد  على  السيطرة  يمكن  وال  صعبة، 
أو  أنظف  ابنتي  أو  ابني  شاهدني  أن  يحزنني 
بحق  لمساعدتي.  نحوي  يهب  وال  أحمل شيئاً، 
أشعر بمرارة، وأعرف بأني لو نهرته أو طلبته 
تأتي  أن  أريد  كنت  ولكني  مكانه،  من  سيهب 
أو  طلب  أي  دون  ومن  مباشرة  منه  المساعدة 

أمر مني«.
انشغالها  غمرة  وفي  الفاضلة،  السيدة  هذه 
ما،  زمنية  لحظة  وفي  الحياة وشجونه،  بهموم 
توقفت والحظت عدم مباالة أطفال األمس شباب 
اليوم بتعبها وعدم تقديرهم لدورها، بل وحتى 

عدم احترامهم.
ولكن  للحزن،  الفاضلة  األم  هذه  تلجأ  هنا 

الحقيقة أن هؤالء الشباب والفتيات ال يمكن أن 
نلومهم لسبب بسيط جداً، وهو أننا لم نعودهم  
المسؤولية.  قيم  فيهم  نزرع  ولم  نربهم  ولم 
لهم،  شيء  كل  توفير  وفضلنا  راحتهم،  وآثرنا 
فلم نعلمهم أن لكل شيء قيمة وثمناً، وأن عليهم 

التعب والبذل، والقيام بواجباتهم الحياتية.
واألهم من هذا جميعه، أننا لم نعلمهم معنى 
يكدح  الذي  األب  دور  وتعظيم  للكبير  االحترام 
التي قدمت   العظيمة  األم  أجلهم ودور هذه  من 
وتقدم كل ما بوسعها إلسعادهم، بل كنا نحرص 
اإلحساس  أو  الشعور  حتى  تجنبيهم  على 

بالهموم الحياتية خوفاً على مشاعرهم.
ونتيجة كل هذا الدالل،  وهذه الفجوة الكبيرة 
قبل  من  والبنات  لألوالد  قدم  ما  حجم  بين 
األبوين، وما يقدمونه هم من بر واحسان لمن 

ربى وعلم ورعى وسهر من أجلهم . 
ال أسمي  هذا جحوداً  من األبناء والبنات، ألن 
أوالً  المالمون  هم  األمهات  و  اآلباء  من  بعضاً 

وأخيراً، وال أحد سواهم.
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقالت متخ�ص�صة �إ�صهاماً منه يف ن�صر �لثقافة 

�لقانونية بني منت�صبي وز�رة �لد�خلية و�أفر�د �ملجتمع.

مرمي حممد الأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

بدقة  الكون  هذا  وتعالى  سبحانه  الله  خلق 
وفق  ويعمل  دقيق،  نظام  وفق  ليسير  متناهية 
قوانين كونية تنظم عمل أدق مكوناته ومخلوقاته. 
العقل  الله سبحانه وتعالى اإلنسان كرامة  ومنح 
هذا  إعمار  مسؤولية  المقابل  في  وحمله  الواعي، 
الخاصة  رسالته  بإيجاد  تكليفه  من خالل  الكون 

في هذه الحياة والعمل بكل جد لتحقيقها.
وال يدرك أغلب األفراد المعنى العميق لوجودهم 
اإلنساني، ويبقى مستوى وعيهم في المستويات 
الدنيا التي ال تمكنهم من االرتقاء في سلم المعرفة 
لحياتهم،  سامياً  معنى  إيجاد  ثم  ومن  والوعي 
ما يشعرهم بسعادة حقيقية  وذلك عبر ممارسة 
بحيث  والمستنير،  المتوازن  العطاء  من  ويمكنهم 
يتمكن اإلنسان الواعي من معرفة رسالته العامة 

ثم وضع رؤية واضحة لتحقيقها.
والرسالة  هي المهمة أو  الطموح الذي يسعى 

الفرد لتحقيقه في الحياة بشكل عام.
والرؤية هي االستراتيجية التي يسعى اإلنسان 
التي وضعها لنفسه،  من خاللها لتحقيق رسالته 
قصيرة  خطط  إلى  الرؤية  هذه  تنقسم  بحيث 

ومتوسطة وبعيدة المدى.

أنواع 
وينقسم معظم األفراد في تعاملهم مع الرسالة 

والرؤية إلى أربعة أنواع:
يملكون  يملك رسالة ورؤية: وهؤالء  - من   1
منظمة  وخطة  تحقيقه،  يريدون  واضحاً  هدفاً 
بذلك  وهم  الهدف.  هذا  لتحقيق  عليها  يسيرون 
يحققون السعادة )لمعرفتهم للهدف السامي وراء 

وجودهم(، ويحققون النجاح )لتحقيق الرؤية التي 
وضعوها ألنفسهم(.

رؤية: وهؤالء  دون  من  يملك رسالة  من   -  2
يملكون هدفاً سامياً يريدون تحقيقه،  ولكنهم ال 
يملكون خطة واضحة لذلك. وهذه الفئة من األفراد 
يحققون السعادة ولكنهم ال يحققون النجاح لعدم 
وجود استراتيجية عملية تحول أهدافهم إلى واقع 

ملموس ونجاحات مادية واقعية .
3 - من يملك رؤية من دون رسالة: وهم من 
يملكون خططاً لتحقيق أحالمهم ولكن هذه الخطط 
ال تكون مرتبطة بهدف سام ونبيل، فهم يسعون 
للنجاح الواقعي بنتائجه الملموسة مثل الحصول 
على منصب أو مال من دون أن يربطوها بهدف 
الخير  نشر  أو  الوطن  خدمة  مثل  وأشمل  أعلى 
الفئة  هذه  فتحقق  اإلنساني،  والرفاه  والسالم 
السعادة  معاني  إلى  تصل  ال  ولكنها  النجاح 

الحقيقية والمتعة العميقة.
يملك ال رسالة وال رؤية: وهؤالء  - من ال   4
الفشل والتعاسة بكل  يعيشون حياة يغلب عليها 

المقاييس.

رسالة  
رسالة  إلى  لألفراد  الروحية  الرسالة  وتنقسم 
لحياته  العام  المعنى  اإلنسان  فيها  يحدد  عامة، 
والدور الذي يرغب بعيشه ككائن اجتماعي خلقه 
بحيث  األرض،  إلعمار  وتعالى  سبحانه   الله 
حواراً  ونجري  أنفسنا  أعماق  في  بالغوص  نبدأ 
بالسعادة  يشعرها  عما  معها  وصادقاً  صريحاً  
والراحة والطمأنينة من خالل ممارسة دور نصل 

فيه إلى  أفضل نسخة من أنفسنا. النسخة التي 
تؤدي أفضل األعمال، وتقدم أجمل األدوار، وتصل 
في مهاراتها وإمكاناتها إلى أعلى المستويات من 
دون أن تتناسى احتياجاتها الروحانية والنفسية 
عبر  الذاتية  رغباتها  فتشبع  والمادية،  والفكرية 

عطاء جميل ومستنير .
تحت  الفرد  طاقة  تستنزف  التي  الرسالة  أما 
شعار التضحية واإليثار هي رسالة غير صحية، 
تزهق أرواحنا وتمنعها من النمو واالزدهار لتثمر 

أفضل ما عندها .
حول  الفرد  فيها  يتمركز  التي  الرسالة  بينما 
ذاته ليكتفي بإشباع رغباتها من دون أدنى اعتبار 
لإلنسان  يحقق  ال  أمر  فهي  اإلنسانية،  لمحيط 
نحو  بروحه  يرتقي  وال  مؤقت،  إشباع  سوى 

فضاءات أسمى من السعادة.

دور 
حياتنا،  في  العامة  رسالتنا  نحدد  أن  وبعد 
ننتقل لتحديد الدور التخصصي أو الرسالة األكثر 
تحديداً في كل مجال من مجاالت حياتنا، فهناك 
الرسالة العلمية التي يعطي الفرد فيها لنفسه دوراً 
في االستزادة من العلم, ومن ثم تمرير هذا العلم 
وهذه المعرفة لمن حوله. وهناك الرسالة األسرية 
تجاه  التربوي  دوره  اإلنسان  فيها  يمارس  التي 
ويبادلهم  والدعم  الحب  فيعطيهم  وأسرته،  أبنائه 
األنسان رسالته  يحدد  ثم  ومن  العاطفي.  العطاء 
التخصصية في عمله الذي يمارس فيه المهارات 
الرائدة في شخصيته، ويقدم لمجتمعه جرعة عطاء 

تسهم في تطوره.

ر�صالة �لأفر�د �لروحية و�لجتماعية
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الكروموسوم:  وتركيب  البشري  الكائن 
حجمه  كان  مهما  الواحد  الحي  الكائن  لتكوين 
من كائنات دقيقة إلى أكبرها وأكثرها ضخامة، 
نحتاج إلى كمية كبيرة من الحمض النووي الذي 
عن  المسؤولة  الُمَشفرة  المعلومات  كل  ُيشكل 
الُمتعددة  الكائنات  الكائن خصوصاً  تكوين هذا 
تركيب  يعد  لذلك  البشري،  الكائن  مثل  الخاليا 

الكائن البشري ُمَعقداً.
المعلومات  زادت  الكائن  حجم  زاد  وكلما 
والبروتينات  الكروموسومات  وعدد  الُمشفرة 

المسؤولة عن تكوينه.
و قد يمتد طول الحمض النووي للكائن البشري 
من هنا حتى الشمس 300 مرة ذهاباً وإياباً، و كل 
خلية بشرية تحتوي على أكثر من طول مترين 
من الحمض النووي، حيث إن الحمض النووي 
أكثر من  بأكمله يحتوي على  البشري  للجينوم 
3 باليين زوج من نوكليوتيدات الحمض النووي 
منقوص األوكسجين DNA nucleotides، أو كما 

ة
وي

حي
ت 

يا
قن

ت

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

لل�صحايا و�ملجرمني يف عدد من �جلر�ئم، وذلك ل�صتخد�مها كدليل قاطع يف  �لور�ثي  �لنووي  يف �ل�صتعر�ف عن �حلم�س 

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

�سارة الكعبي وفاطمة البلو�سي 

خبريتان يف التقنيات احليوية-جامعة ال�سارقة

                        �ل�صفات �جلينية  ) 3-3( 

للحمض  النوكليوتيدية  باألجزاء  أيضاً  ُتسمى 
لها  يرمز  التي  و  األوكسجين  النووي منقوص 
عن   A الحرف  وُيَعبِر   A-T-C-G.بأحرف
عن   T والحرف   ،Adenine أِدنين  النوكليوتيد 
عن   C والحرف   ،Thymineثايمين النوكليوتيد 
 G والحرف   ،Cytosine َسيتوسين  النوكليوتيد 

.Guanineعن النوكليوتيد غوانين
وتمتد النوكليوتيدات في تسلسل دقيق على 
للحمض  المزدوجين  اللولبيين  الشريطين  طول 
النوكليوتيد في إحدى  النووي، حيث يقابل كل 
الشريطين نوكليوتيد آخر في الشريط الموازي، 
الُمزدوج،  النووي  الحمض  شريطا  ُيحَزم 
في  ُتَوزع  التي  الكروموسومات  في  وُيضَغط 
طريق  عن   ،46 عددها  ويبلغ  البشرية  الخلية 
Histones pro� - ِهستونز  تسمى   بروتينات 
teins، هي األساس في تكوين الكروموسومات 
وضغطها في المساحة المجهرية لنواة الخاليا، 
النووي  الحمض  جمع  خاللها  من  ويتم 

دقيق  بشكل  وتنظيمه  األُوكسجين  منقوص 
من  النووي  الحمض  شريطي  ومنع  للغاية، 
التشابك، واإلبقاء على ازدواج الحمض النووي 
وترتيب نوكليوتيداته بالشكل الصحيح لتكوين 

الكروموسومات من دون أي خطأ أو فوضى.
الحمض  نوكليوتيدات  وجمع  لف  ويتم 
الِهستون  بروتينات  بمساعدة  الطويلة  النووي 
chro� كروماتين ُيسمى  ُجزيئياً  تركيباً   لِتَُكِون 

الحمض  من  مزيج  عن  عبارة  وهو   ،matin
وبروتينات  األُوكسجين  منقوص  النووي 
الِهستون مترابطين مع بعضهما بعضاً، وُيكِون 
هذه  ُتضغط  ثم  الكروموسومات،  التركيب  هذا 
بمساعدة  الخاليا  نواة  في  الكروموسومات 
هذه  ُتسمى  أُخرى،  ِهستونية  بروتنيات 
منقوص  النووي  الحمض  حزم  بعملية  العملية 
العملية  وهي   ،DNA packaging األوكسجين 
النووي  الحمض  جزيئات  جمع  عن  المسؤولة 
وحزِمها  جداً،  الطويلة  األوكسجين  منقوص 
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بإحكام لتكوين الكروموسومات، ومن ثم ضغط 
هذه الكروموسومات في الخاليا.

وُيحزم الحمض النووي بطريقة تجعله قابالً 
والبروتينات  األنزيمات  جميع  إلى  للوصول 
الجيني  التعبير  في  تتحكم  التي  األُخرى 
النووي  الحمض  ُمضاعفة  عن  والمسؤولة 

منقوص األوكسجين. 
شكل  على  الكروموسومات  مجموعة  توجد 
أزواج داخل أنوية خاليا الكائن البشري، وهي 
الجسمية  الصفات  تحدد  التي  الجينات  تحوي 

الظاهرية والصفات التكوينية الجينية للكائن. 
الكروموسوم  من  الواحدة  النسخة  وتسمى 
األُخرى  بالنسخة  مرتبطة  وهي  كروماتيد، 
ِسنترومير  تسمى  مركزية  قطعة  بواسطة 
مركزي  جزء  هو  والسينترومير   .Centromere
خاص من الحمض النووي منقوص األُوكسجين 
واحدة  لنسخة  النووي  التسلسل  يربط  والذي 
للنسخة  النووي  بالتسلسل  الكروموسوم  من 
األخرى، ُمَكِوناً زوجاً واحداً من الكروموسومات. 
زوجاً   23 في  الوراثية  المعلومات  وُتَخَزن 
الخاليا،  نواة  في  الُموَزعة  الكروموسومات  من 
والكروموسومات الجسمية التي ُتَمثل 22 زوجاً 
بالصفات  الُمتَحكمة  الجينات  َتحمل  التي  هي 
وطول  العينين  كلون  البشري  للكائن  الجسمية 

القامة ولون البشرة وغيرها الكثير..
الجسمية  الكروموسومات  أزواج  وتكون 
مماثلة  جينات  وتحمل  الحجم،  في  متشابهة 
االنقسام  أثناء  تنقسم  وهي  بعضاً،  لبعضها 

الُمتساوي، وُتعتَبر كروموسومات ُمتماثلة 
.Homologous Chromosomes

ُتَمثل  والتي  الجنسية،  الكروموسومات  أما 
الكائن  جنس  ُتحدد  التي  فهي   ،23 رقم  الزوج 
الخاليا  بتطور  وتتحكم  انثى(،  أم  )ذكراً 
المنوية(.  والحيوانات  )البويضات  التناسلية 
جينات  الجنسية  الكروموسومات  وتحمل 
 X مختلفة عن بعضها بعضاً أي أن الكروموسوم
والكروموسوم Y لدى الذكور لكل منهما جينات 
 X وX مختلفة عن اآلخر، وكذلك الكروموسوم

لدى اإلناث.
ويسمى زوج الكروموسومات الجنسية لدى 
الذكور بالكروموسوم الجنسي XY، ولدى اإلناث 
وُتعتبر   .XX الجنسي  بالكروموسوم  ُيسمى 
غير  كروموسومات  الجنسية  الكروموسومات 
متماثلة Nonhomologous Chromosomes، وهي 
تنقسم أثناء االنقسام الُمنِصف للخاليا التناسلية 
االنقسام  ُيعد  لذلك  واإلناث،  الذكور  لدى 
السبب  التناسلية  البشرية  للخاليا  الُمنصف 
الرئيس الختالف وتنوع الصفات الوراثية بين 

اإلخوة األشقاء وحتى بين األبناء وآبائهم.
البويضة  وتكوين  اإلخصاب  عملية  وخالل 
الُمخصبة، ُيوَرث الكائن البشري 23 كروموسوماً 
من األب و23 كروموسوماً من األم، وتسمى هذه 
pa� األبوية بالكروموسومات   الكروموسومات 

.ternal chromosomes

الكروموسومات  تحتوي  الجيني:  التنوع 
على الجينات التي تحدد الصفات الوراثية للكائن 
الحي. وكل كروموسوم يحتوي على عدد معين 
كروموسومي  موقع  جين  ولكل  الجينات  من 
محدد، فمثالً يحتوي الكروموسوم 3 على أكثر 
من 1900 جين ُموَزعة على مواقع كروموسومية 
الكروموسومات  أزواج  تكون  وقد  محددة. 
الكروموسومات  متماثلة.  غير  أو  متماثلة 
على  وتحتوي  نفسه،  بالطول  تكون  الُمتماثلة 
الجينات نفسها في ِكال نسختي الكروموسومين 
الُمترابطتين للزوج الواحد، أي أن كل جين يقع 
في إحدى النسختين يقابله في النسخة األُخرى 
للكروموسوم الجين نفسه الذي ُيَحدد الصفات 
الوراثية نفسها. فإذا كان الجين المسؤول عن 
من  محدد  موقع  على  موجوداً  البشرة  لون 
نسخة الكروموسوم 3، فإن الجين نفسه يقابله 
نفسه.  الكروموسوم  من  األُخرى  النسخة  في 
إذن لكل جين مسؤول عن صفة ُمعينة نسختان 
وكال النسختين ُتَعبِران عن جين واحد، وتسمى 
النسخ الجينية األليالت التي ُتعتَبر األساس في 
الحية. ولكل جين  الكائنات  بين  الجيني  التنوع 
يحدد صفة معينة أليالن، أليل واحد موروث من 
على  موجودان  األُم  من  موروث  واآلخر  األب 
الكروموسوم نفسه، كل أليل ُيمثل شكالً جينياً 
مختلفاً عن األليل اآلخر للصفة الوراثية نفسها، 
فمثالً الجين المسؤول عن صفة لون البشرة له 
نسختان من األليالت، أليل ُيمثل اللون األبيض 
األسمر  اللون  ُيمثل  وأليل  األم  من  موروث 
عن  ُيعبِران  األليلين  كال  و  األب  من  موروث 
الجين نفسه )الصفة الوراثية نفسها التي ُتَعبِر 
عن صفة لون البشرة في هذا المثال(، ولكنهما 

يختلفان  أنهما  أي  الجيني  الشكل  في  يختلفان 
اختالف  ويسمى  الجيني.  التسلسل  في  قليالً 
الشكل الجيني لألليالت في الجينات المسؤولة 
Geno� الجيني بالنمط  الوراثية  الصفات   عن 
types.. وبعض الصفات الوراثية تحددها جينات 
ُمتعددة موجودة في مواقع كروموسومية عدة 
وليس في موقع واحد مثل صفة لون العينين. 
وتشير الُمالحظة البسيطة للون أعين البشر أنه 
الجين  في  كبير  اختالف  هناك  يكون  أن  يجب 
التنوع،  هذا  ُمسبباً  األعين  لون  عن  المسؤول 
لديه  وبعضهم  ُبنية  عيوناً  يملك  البشر  فبعض 
اللون وبعضهم اآلخر  عيون زرقاء أو خضراء 
لديهم عيون مندمجة األلوان، وهذا دليل بسيط 
على أن لون العينين لدى البشر يحدده أكثر من 
جين واحد، مع العلم أن تركيب الحمض النووي 

وتوزيع جيناته ليسا بهذه البساطة.
الُمنِصف  االنقسام  من  األول  الطور  في 
للخلية، تتم عملية تبادل جزء محدد من المادة 
لتكوين  الُمتماثلة  الكروموسومات  بين  الوراثية 
 recombinant التركيب  ُمعادة  كروموسومات 
chromosomes، حيث إن أزواج الكروموسومات 
الُمتماثلة تقترن ببعضها بعضاً ثم تتبادل جزءاً 
وُتسمى  بينها،  فيما  الجينية  المعلومات  من 
الُمتماثلة  الكروموسومات  أزواج  اقتران  عملية 
Chromosomal crosso�  بالتعابر الكروموسومي
ver. وهذه العملية تعتبر أيضاً َسبباً في التنوع 
الجيني للكائن، حيث إن الكروموسومات ُمعادة 
ُتنتِج تركيبات جديدة من األليالت، ما  التركيب 
يؤدي إلى التنوع الجيني الذي يعكس اختالفات 
النووي  الحمض  تسلسل  من  بسيط  جزء  في 

منقوص األوكسجين للكائنات الحية.

فاطمة البلوشي  سارة الكعبي 
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تاأثري جائحة »كورونا« على �لقت�صاد �لعاملي

أحدثت جائحة »كورونا« أزمة ومأساة إنسانية 
توازنه،  العالم  أفقدت  فقد  مسبوقة،  غير  وصحية 
انتشار هذا  أتخذت الحتواء  التي  اإلجراءات  وأدت 
الفيروس الخطير إلى عرقلة النشاط االقتصادي في 

جميع أنحاء العالم خالل عام 2020 .

قطاعات متأثرة 
وقد خلصت الكثير من الدراسات في تحديد 
االقتصاد  على  »كورون«  جائحة  آثار  أهم 
جداً  حادة  كانت  الجائحة  آثار  أّن  إلى  العالمي 
على المدى القصير، فمن خالل تراجع وتوقف 
إلى  بدوره  أدى  والذي  الدولية،  التجارة  حركة 

تعطل  بسبب  العالمي  التصنيع  نمو  في  تراجع 
اإلمدادات المباشرة والتأثر الواضح في سالسل 

التوريد واضطرابات الطلب الكلي.
كما تأثر قطاع الخدمات بدرجة كبيرة علمياً، 
تعرضت  التي  الطيران  شركات  خصوصاً 
الدول  معظم  إغالق  نتيجة  فادحة  لخسائر 
جائحة  مواجهة  بهدف  وحدودها  لمطاراتها 
»كورونا«، وبالتالي توقفت حركة الطيران بشكل 

شبه تام ولفترة من الوقت.
وتأثرت  النفط،  أسعار  انهارت  وكذلك 

مؤشرات األسواق المالية في كل أنحاء العالم.
كل هذه العوامل أدت إلى تسريح عدد كبير 

البطالة  أزمة  وتفاقم  والعمال  الموظفين  من 
كل  فإن  المتوسط،  المدى  على  أما  العالمية. 
المتشائمة،  أو  المتفائلة  سواء  السيناريوهات 
تشير إلى استمرارية آثار جائحة »كورونا« على 

االقتصاد العالمي.
ندوباً  الجائحة  تخلِّف  أن  المتوقع  ومن 
حيث  العالم،  أنحاء  جميع  في  دائمة  اقتصادية 
العالمي  االقتصاد  إلى  موجعة  ضربة  هت  وَجّ

الذي يعاني بالفعل من الضعف والهشاشة.

خسائر كبيرة 
البشرية  لآلثار  الكامل  النطاق  أن  ومع 

هي  فما  يز�ل،  وما   2020 عام  منذ  �لأر���س  كوكب  على  �حلياة  مناحي  كل  على  �صلبيًا  »كورونا«  جائحة  �نت�صار  �أثر 

�لتاأثري�ت �ل�صلبية لهذه �جلائحة على �لقت�صاد �لعاملي مبختلف قطاعاته ؟!.

حممد عبد الباقي 

ر ئي�س ق�سم ال�سوؤون املالية يف �سركة »خدماتي«
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مرور  قبل  يتضح  لن  للجائحة  واالقتصادية 
بعض الوقت، فإن الخسائر في هذين المجالين 
وتجعل  كبيرة،  ستكون  واالقتصادي  البشري 
صعيد  على  بالفعل  القائمة  الضعف  مواطن 
األسواق  بلدان  في  خصوصاً  الكلي  االقتصاد 
الضطرابات  عرضًة  النامية  والبلدان  الصاعدة 
ديونها  زيادة  عنها  تنتج  قد  ومالية  اقتصادية 
أكثر  يجعلها  ما  والمقبلة،  الحالية  الفترة  خالل 
عرضة للضغوط للمالية وبالتالي تتفاقم األزمة 
وقد  الدول،  هذه  في  واالجتماعية  االقتصادية 
يحد هذا من قدرة وفعالية المساندة على صعيد 
السياسات االقتصادية العالمية في وقت تشتد 

فيه الحاجة إليها. 

تداعيات مستديمة 
ومن المتوقع أن تكون التداعيات االقتصادية 
للجائحة طويلة األمد، وأنها ستخلِّف حاالت من 
الناتج  على  مستديمة  وتداعيات  الحاد  الركود 
معدالت  تقليص  خالل  من  وذلك  المحتمل، 
االستثمار واالبتكار، وتآكل رأس المال البشري. 
للجائحة  األجل  الطويلة  األضرار  وستكون 
شديدة للغاية في االقتصادات التي تعاني أزمات 
لمنتجات  المصدرة  البلدان  في  وأيضاً  مالية، 
النفط  أسعار  انهيار  احتمالية  بسبب  الطاقة 

مجدداً. 
باقتصادات  الخاصة  الفئة  ستتأثر  كما 
مدى  على  النامية  والبلدان  الصاعدة  األسواق 
كساد،  إلى  يؤدي  قد  مما  المقبلة،  السنوات 
تصاحبه أزمة مالية، ويؤدي بالتالي إلى انخفاض 
الناتج المحتمل. وفي البلدان المصدرة للطاقة قد 
يؤدي إلى كساد، يصاحبه انهيار أسعار النفط، 

وبالتالي إلى انخفاض الناتج المحتمل.

استثمار خارجي 
تحفيزية  بمزايا  يتميز  الخارجي  االستثمار 
من  كثيراً  جعل  ما  العالمي،  االقتصادي  للنمو 
والنامية  الصاعدة  الدول  خصوصاً  الدول 
على  تساعد  مثالية  بيئة  توفير  في  تتسابق 
ومع  ولكن،  الخارجية.  االستثمارات  جذب 
صارت  »كورونا«،  لجائحة  الكبير  االنتشار 
اليقين  عدم  حالة  في  الدولية  االقتصاديات 
الدول  في  الخارجية  االستثمارات  مسألة  من 
الصاعدة والنامية . لذا، فمن المتوقع أن يكون 
تعلق  بما  خصوصاً  كبيرة  تأثيرات  للجائحة 
باالستثمارات األجنبية، ال سيما مع اتخاذ جميع 
الدول في العالم العديد من اإلجراءات االحترازية 
والوقائية، ومنها فرض حجر كلي أو شبه كلي 
على معظم النشاطات االقتصادية في ظل تطور 

انتشار الفيروس.
في  انخفاضاً  الدراسات  بعض  توقعت  وقد 
الفترة  خالل  العالمي  الخارجي  االستثمار 

الحالية والمستقبل القريب خصوصاً في الدولة 
الصاعدة والنامية.

خصوصاً  تداعياته  له  ستكون  األمر  وهذا 
جائحة  من  تضرراً  األكثر  االقتصاديات  على 
»كورونا«، من جراء اآلثار الناجمة عن توقف أو 

تراجع اإلنتاج المحلي.
إحداث  في  يتسبب  أن  المتوقع  من  هذا  كل 
اضطرابات وخسائر كبيرة في جميع القطاعات 
االقتصادية نظراً لطبيعة االقتصاد العالمي الذي 

أصبح أكثر تداخالً وتشابكاً عما كان من قبل.
أن  إلى  الدراسات  من  عدد  خلص  وقد 
مع  االرتفاع  إلى  مرشحة  العالمية  الخسائر 
العديد  في  العام  اإلغالق  إجراءات  استمرار 
في  اإلسراع  أن  من  محذرين  العالم،  دول  من 
أو  انتهاء  من  التأكد  دون  من  اإلجراءات  رفع 
آثار  إلى  يؤدي  قد  »كورونا«  جائحة  انحصار 
اقتصادية أكثر قسوة ولفترة أطول. ولفتت هذه 
الدراسات إلى أن أكثر فئات العاملين تأثراً، هم 
العمال المهاجرون والعمالة غير الماهرة، والذين 
يصعب عليهم التكيف في بيئة العمل االفتراضية 

التي فرضتها جائحة »كورونا«.

أساس ضروري 
وبالنسبة إلى األساس لتحقيق نمو اقتصادي 
الرغم من جائحة »كورونا«،  األجل على  طويل 
السياسات  واضعو  يعتمد  أن  الضروري  فمن 
المؤسسات  لتحسين  الشامل  لإلصالح  برامج 
وأُُطر العمل التي تكفل العودة في نهاية المطاف 
انحسار  بعد  قوي  اقتصادي  نمو  تحقيق  إلى 

جائحة »كورونا«.
وفي الوقت نفسه، عليه تمهيد الطريق آلفاق 
أكثر إشراقاً على المدى الطويل. وحينما يخرج 
مستقبالً، سيكون  »كورونا«  جائحة  من  العالم 
من الضروري أيضاً العمل لتقوية آليات التأهب 
العالمية  والوقاية واالستجابة للتصدي لألوبئة 
بعد  التالي  العالمي  الوباء  يقع  أن  قبل  المقبلة 
»كورونا«  فيروس  أثبت  حيث  »كورونا«، 
والرقابية  والوقائية  الصحية  األنظمة  هشاشة 

في معظم دول العالم.
العمل على  الدول  وبالتالي يجب على جميع 
والوقائية  الصحية  األنظمة  وتحسين  تقوية 
في  واألوبئة  األخطار  لمجابهة  والرقابية 
المستقبل. وسيتطلب هذا تحسين قدرات قطاع 
الرعاية الصحية في كل دولة، وتعاوناً وتنسيقاً 
السيما  الدولية  السياسات  صعيد  على  كامالً 

بالنظر إلى النطاق العالمي للجائحة. 

تحية وتقدير 
والتقدير  التحية  توجيه  من  بد  ال  وختاماً، 
والشعب  الرشيدة  ولحكومة  الحكيمة  للقيادة 
الكريم في دولة اإلمارات العربية المتحدة على 
الجهود التي بذلت في مكافحة جائحة »كورونا«، 
الدول في  أولى  اإلمارات من  كانت دولة  حيث 
مواجهة التحديات الخاصة بفيروس »كورونا«، 
واإلجراءات  التدابير  من  العديد  باتخاذ  فقامت 
مثل  الصدد،  هذا  في  والوقائية  االحترازية 
المدارس  إغالق  شمل  والذي  التام  اإلغالق 
العبادة،  دور  في  الصلوات  وتعليق  والجامعات 
وإلزام القطاعين العام والخاص بالعمل عن ُبعد 

تفادياً لنقل العدوى. 
بتطبيق  اإلماراتية  الحكومة  قامت  كما 
بتخصيص  الفيروس  مواجهة  استراتيجية 
ميدانية،  مستشفيات  وإنشاء  عزل  مستشفيات 
الستقبال  االستيعابية  القدرة  لزيادة  وذلك 

مرضى »كورونا«.
ثم أتت المرحلة الثانية في إجراء الفحوصات 
على نطاق واسع لكل من المواطنين والمقيمين 
الوباء،  على أرض اإلمارات، ما أدى إلى حصر 

وبالتالي البدء في القضاء عليه. 
ولم تقف جهود دولة اإلمارات عند هذا الحد، 
اللقاحات ضد فيروس  تقديم  بل سارعت في 
والمقيمين،  المواطنين  من  لكل  »كورونا« 
في  الرائدة  الدول  من  اإلمارات  لتصبح 
بل  عليه،  والقضاء  فيروس»كورونا«  مكافحة 
أصبحت مالذاً آمناً نتيجة لتلك الجهود الكبيرة 

والمتنوعة.

هت  عبد �لباقي: وَجّ

»كورونا« �صربة موجعة 

�إىل �لقت�صاد �لعاملي �لذي 

يعاين من �ل�صعف
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�لإمار�ت .. �أمنٌ و�أمان

العدد 173 أبريل 302021

ومحبة  وبكل صدق  وإرادتي،  حريتي  بمحض 
أريد مدح قيادة رشيدة وشعب كريم ورجال أمٍن 
لدولة  الحب  رسائل  توصيل  وأريد  مخلصين، 
فيها،  والمقيمين  شعبها  راحة  أجل  من  سهرت 

وتأمين ُسبل الرفاهية لهم.
رسائل تقديٍر لرجال وزارة الداخلية والشرطة 
والقوات المسلحة الذين أفنوا عمرهم ووقتهم من 
أجل أمن وأمان هذا الشعب الكريم وجميع من يقيم 

أو يزور أرضه المعطاء.
الحكيمة   بقياداتها  والمتمثلُة  الرشيدة  الحكومة 
التي لم تفرق بين مواطن ومقيم، ونثرت في قلوب 
واألمن  السالم  جميعاً  لهم  وهيأت  الحب  شعبها 

واألمان.
رجال شرطة وقوات مسلحة ُيدخلون الرهبة في 
نفسها  اللحظة  وفي  والمعتدين.  المجرمين  قلوب 
يشعرون المواطنين والمقيمين والسياح بالسكينة 
على  تراها  رضاً  ابتسامة  هذا  فيثمر  واالطمئنان، 

وجه كل من سكن أو زار هذا البلد الكريم. 
داخلي،  سكن  شعور  هذا  ولكن  أبالغ،  لست 
وأرادت أنواره أن تصل لكل مكان في العالم، ليعلم 

اإلمارات  دولة  راية  ولتشرق  بأسره،  العالم  ذلك 
العربية المتحدة سمواً وعلواً وتقدماً، إشراقة التميز 

لِتََصُدِرها النجاحات العالمية دوماً.
فقد أثبتت اإلمارات للعالم أجمع أنها قادرة على 
احتضان جميع الفئات  باختالفها وتنوعها، وإحداث 

إيقاع  وتناغم من الحب والتآلف بينها. 
على  الصعود  يريد  من  لكل  األبواب  تفتح  دولة 
إلى  لتوصله  يديه  على  وتشدَّ  عالياً،  النجاح  سلم 

أحالمه.
 »999« مجلة  صفحات  إلى  قلمي  ووصول 
الداخلية  وزارة  عن  الصادرة  الشرطة«  و»مجتمع 
الدولة  هذه  احتواء  لمدى  كاٍف  برهان  اإلماراتية، 

للمواهب وحثها لكل إبداع. 
شعب طيب يحب الخير، ويلقي بذوره بين الناس 

ليزهر بينهم..
دام أمنك وعزك يا إمارات يا أيتها الدولة العظيمة، 

ودمت ذخراً وَعلَماً للرقي والسمو. 
لكل  االمتنان  كل  وممتنَّةٌ  سعيدةٌ  أنا  وأخيراً، 
شعور تم إحياؤه في داخلي، ولكل لحظة أمن وأمان 

أمضتيها في ربوع اإلمارات المباركة.

صفية ملوك 
  عضو فريق واجب التطوعي- اإلمارات 
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حمطات �حلياة

خولة الطنيجي
                 كاتبة إماراتية

محطات الحياة كثيرة ومثيرة، فيها من الخير 
تحتوي  محطة  وكل  صحيح.  والعكس  الوفير 
بعض  ناقصة  وربما  متكاملة،  ربما  على قصة، 
الشيء. وحتماً إنها مراحل لطيفة وإن خالطتها 
بعض الشوائب، ألنها هي من أوصلتك إلى هذه 

اللحظة وهذه المرحلة. 
كل الشكر والتقدير لمرحلة مرت من عمري، 
ولكل محطة في حياتي ، ولكل موقف أسعدني 

وأبكاني وأبهجني وعلمني.. 
من  ولكن  حقيقة،  وهذه  كثيراً  تألمت  ربما 

المؤكد أنني تعلمت وتعلمت الكثير والمثير. 
نفسي  أحب  كيف  هو:  تعلمته  درس  وأول 

وأحترمها وأقدرها حقاً.  
العطاء بحٍب يدفع  الثاني هو: قيمة  والدرس 
عنك الكثير من البالء، بل يطوق حياتك بالخيرات 

الالمحدودة.
ترفع سقف  أال  هو:  واألهم  الثالث  والدرس 

توقعاتك  ما لم تكن جاهزاً لها من العمق. 
والوعي  تقبلهما  عليك  وواقع  حقائق  هناك 
لهما. وإن أردت أن تصل إلى هدفك، تعامل معه 

بإنسيابية وحب من دون توقعات. 
سبحانه   الله  أمر  بأن  يقين  على  كن  فقط  
اآلن،  تجهله  ربما  الذي  الخير  هو  لك  وتعالى 

وتستوعبه في الغد.
وال بأس بقليل من التعب والخذالن واإلسراف 
كيف  هو  المهم   المستك.  سلبية  طاقة  وأي 
تستفيد من هذا  وتتعلم وتفهم الدرس من دون 
العودة  تكرر  وال   . واآلخرين  نفسك  تؤذي  أن 
إلى تلك المحطات، وتكتفي بفهمك لتلك التجارب 

وتلك الرسالة. 
أما أجمل محطة  في الحياة فهي محطة  الحب 

الال مشروط والمليء بالخير الوفير.  
حبك لله سبحانه وتعالى حتماً ال محدود .. 

وحبك لذاتك وعائلتك وعملك وعالمك موزون. 

فهل تعلم ما هو الحب؟!
هو أن تعمل بحب، وتعطي بحب، وتعمل الخير 
بحب، وُتعلم بحب، وُتساعد بحب، وتنصح بحب، 
وتعاتب بحب، وتسامح بحب، وتخرج من حياة 

اآلخرين حين انتهاء الرسالة بود وحب. 
العدل  ميزان  ألنه  الحب   يغلف  الود  نعم، 
موقفاً  بذاكرتك  تسترجع  حين  و  لي  بالنسبة 
كان  الذي  الود  حينها  تذكر  أحدهم،  من  مؤلماً 
بينكما لكي تحافظ على طاقة الحب التي كانت 

بينكما يوماً ما.
األهل واألقارب واألصدقاء والجيران وزمالء 
دمت  ما  والتقدير  الحب  لهم  جميعهم  العمل  
تحفظ الود.  وال تخش على مشاعرك، فهي في 

توازن بأمر من  الله سبحانه وتعالى. 
وأجمل درس تتعلمه في هذه الحياة هو: أن 
تسمح بالرحيل لك ولآلخرين من عوالمكم غير 
ولكن   متشابهاً،  ما  يوماً  تكون  قد   . المتشابهة 
وعيك الحالي أخذ مساراً جديداً ال يخدم الرسالة 
لدينا  التي كنت تؤمن بها يوماً ما، ألننا جميعاً 

رسالة في هذه الحياة. .
وفهمها  اكتشافها  من  تمكن  بعضهم   فقط، 
وآمن بها.  وبعضهم اآلخر ما يزال يجهلها ولم 

يفهمها ويلمسها بعد .. 
رسالة  هي:  الحياة  رسائل  في  ما  وأجمل 
الحياة  محطات  لجميع  واألمان  والسالم  الحب 

وتوابعها. 
وأعتذر  يوماً.  لها  أسأت  إن  لنفسي  أعتذر 
لآلخرين إن قصرت معهم يوماً. وأعتذر ألجمل 
محطات ولحظات حياتي التي لم أعطها حقها في 
العيش ببهجة، ولم أسمح لمشاعري أن تستمتع 
بهذه األوقات اللطيفة. ولكن، ابدأ اآلن من حيث 
تملكها.  التي  وباإلمكانات  أنت،  حيث  ومن  أنا 
وامتن لها، ولجميع محطات حياتك التي مررت 

بها، والتي ستمر بها الحقاً.. 

31العدد 173 أبريل 2021
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�حتفالت تكرمي ريا�صية �صرطية 

شرطة  عام  قائد  معالي  درع  بطولة  ضمن 
أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020 - 2021 
حميد  العميد  كرم  )رجال(،  الهوائية  للدرجات 
العفريت الكويتي نائب مدير قطاع شؤون األمن 
والمنافذ في شرطة أبوظبي، فريق قطاع األمن 
الجنائي لحصوله على المركز األول. بينما جاء 
المركز  في  والمنافذ  األمن  شؤون  قطاع  فريق 
الثاني. في حين جاء فريق قطاع المهام الخاصة 

في المركز الثالث. 
جزيرة  في  أقيمت  قد  البطولة  هذه  وكانت 
كيلومتراًـ   30 لمسافة  بأبوظبي  الحديريات 
وبمشاركة 10 فرق تمثل القطاعات الشرطية في 

شرطة أبوظبي.
القيادة  الكويتي حرص  العفريت  العميد  وأكد 
العامة لشرطة أبوظبي على االهتمام بالرياضة، 
موضحاً  المنتسبين،  بين  مفهومها  وتعميق 
لتعزيز  العامة  الخطة  إطار  في  أتت  البطولة  أن 
وتطوير المهارات الرياضية وتشجيع المنتسبين 
محلياً  فيها  والتميز  الرياضة  ممارسة  على 

واقليمياً ودولياً.
راشد  الدكتور  العميد  كرم  ثانية،  جهة  من 
بن  سيف  أكاديمية  مدير  نائب  بورشيد  محمد 
زايد للعلوم الشرطية واألمنية فريق قطاع شؤون 
األمن والمنافذ في شرطة أبوظبي لحصوله على 
للسيدات،  الترايثلون  بطولة  في  األول  المركز 
بأبوظبي  الحديريات  جزيرة  في  أقيمت  والتي 
ضمن فعالية درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي 
للتفوق الرياضي للموسم 2020 - 2021.  بينما 
حاز فريق قطاع العمليات المركزية على المركز 
الثاني. في حين فاز فريق قطاع المهام الخاصة 

بالمركز الثالث. 
لثالثة  الجري  البطولة  هذه  وتضمنت 
ونصف  كيلو  لمسافة  والجري  كيلومترات 
الهوائية  والدراجات  التتابع  بنظام  الكيلومتر 
 3 فريق  كل  وضم  مترات،  كيلو   10 لمسافة 
العبات و8 فرق يمثلون القطاعات الشرطية في 

شرطة أبوظبي.
القيادة  باهتمام  بورشيد  العميد  وأشاد 
الشرطية وتشجيع المنتسبين والمنتسبات على 
كفاءتهم  رفع  في  يسهم  بما  الرياضة  ممارسة 
البدنية والذهنية، وتشجيعهم على تحقيق النتائج 

المتميزة في مختلف البطوالت الرياضية.
إلى ذلك، كرم العميد الدكتور سليمان سعيد 
المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة 
في القيادة العامة لشرطة الفجيرة الفائزين في 

 ،2020 الرياضي  للموسم  الرياضية  الفعاليات 
والتي نظمها فرع األنشطة الرياضية واالجتماعية 
بالتنسيق مع اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة 

الداخلية.
أهمية مشاركة  على  المرشدي  العميد  وشدد 
على  وأثرها  الرياضية،  األنشطة  في  المنتسبين 
صحتهم وسالمتهم ضمن إطار التنافس الشريف 

الذي يجمع العاملين في اإلدارات األمنية. 
في  مهماً  دوراً  تلعب  الرياضة  أن  وأضاف 
مساندة العاملين في القطاعات األمنية، بما يسهم 
الوظيفية  بواجباتهم  واالرتقاء  عملهم  ويخدم 
العالم في  التي يعيشها  الظروف  في  خصوصاً 

ظل انتشار وباء »كوفيد - 19«.

ونوه بدور المنظمين وفرق العمل والعاملين 
في األنشطة الرياضية على جهودهم في تنظيم 
بديلة  كحلول  الرياضية  األنشطة  واستمرارية 
باستخدام األجهزة والتقنيات الرياضية الحديثة 
المنافسة  تضمن  التي  التكنولوجية  والتطبيقات 
اتخاذ  مع  ُبعد،  عن  المتسابقين  بين  والحيادية 
التنظيم، مهنئاً  الوقائية في  اإلجراءات والتدابير 

الفائزين والمشاركين.
وسلم العميد المرشدي الميداليات والكؤوس 
والنساء  للرجال  األولى  المراكز  في  للفائزين 
وإسقاط  الرماية،  من:  كل  في  الهمم  وأصحاب 
فت،  والكرووس  القوى،  وألعاب  الصحون، 

والجري. 

إعداد: موزة الحمادي 

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

خالل �ل�صهر �ملا�صي.

خالل تسليم درع القائد العام في شرطة أبوظبي

..وخالل تكرمي الفائزين في شرطة الفجيرة
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إعداد: موزة الحمادي 

»العين  مجلة  تحرير  سكرتير  الدغمان  سعد  الزميل  احتفل 
الساهرة« الصادرة عن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بصدور 
األزمات  مواجهة  في  اإلعالمي  التخطيط  »دور  الجديد  كتابه 

والكوارث«. مبارك، وإلى مزيد من  النجاح في اإلعالم والتأليف. 

كرمت اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع في شرطة دبي  الفائزين 
في مسابقة »الروح اإليجابية« التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة 
»دبي لإلعالم« ونادي »فيتنس تايم«، وذلك بحضور فاطمة بوحجير 
من  الكعبي  كفاح  واإلعالمي  اإليجابية«،  الروح  »مبادرة  منسقة 

المؤسسة.

شرطة  عام  قائد  الشامسي  الزري  سيف  اللواء  سعادة  كرم 
الشارقة الدكتور وليد حسن الحوسني تقديراً لتعاونه  مع  الشرطة.

تقديراً  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  عجمان  جامعة  كرمت 
لتعاونها المثمر وجهودها المتميزة خالل جائحة »كورونا«. وتسلم 
إدارة  مدير  نائب  الشامسي  عبيد  جمعة  العقيد  التقديرية  الدرع 

االستراتيجية وتطوير األداء في شرطة عجمان.

التوأم  بقدوم مولوديه  الدرويش  احتفل بالل  هيثم 
فيصل ولجين . مبارك ، وجعلهما  الله من أبناء الصالح 

والسعادة.

 احتفل المستشار القانوني طوني سطمة بعيد  الميالد 
الخامس البنته »ميري«، وذلك باحتفال عائلي في منزله 

بأبوظبي. مبارك،  وعمر مديد بإذن الله.
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يدخل علينا شهر الصيام هذا العام ونحن مانزال نعيش تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، هذه الجائحة 
التي أفقدتنا الكثير من عادات هذا الشهر المبارك، أبرزها المجالس الرمضانية التي تجمع الكبار والصغار على 
العادات والتقاليد اإلماراتية األصيلة والثوابت الوطنية وتنمية المهارات الفردية وتصب في نهاية األمر في مصلحة 

أبناء الوطن وتعزز السلوكيات اإليجابية في المجتمع.
وعزاؤنا أننا برغم تلك التحديات نحرص على االستمتاع باإلفطار مع أفراد العائلة، حيث تجمعنا اللقاءات الحميمية 
واألحاديث الطريفة في أجواء أسرية تحيطها األلفة والمودة، فاإلفطار معاً يجدد العالقة بين أفراد األسرة، خصوصاً 
وأن رمضان يجمع كل األحبة على المودة والمحبة وصلة الرحم مع وجود األطباق الشعبية المحببة والتي تتصدر 

المائدة الرمضانية. 
ماتزال تلك األجواء الرمضانية تظللنا خالل أيام الشهر الذي تمر لياليه سريعة وكأنها قطار يجري، حيث إننا نتناغم 
مع أنساقه الروحانية التي تغير المناخ الشخصي وتمنح اإلنسان طاقة إيجابية، تجعله يحرص على تخصيص وقت لقراءة 
القرآن الكريم والتدبر باآليات وفهمها والعيش معها لتمنحه حالة معنوية كبيرة، ذلك أن رمضان شهر القرآن يحفزنا دائماً 
على القراءة سواء في الليل أو النهار، في حين أنه فرصة لمطالعة ما استطعنا من كتب مفيدة فإن أجمل األوقات للقراءة تكون 

في رمضان حيث الذهن يكون صافياً جداً.
في دبا الفجيرة، حيث نشأت كان لشهر رمضان المبارك ذكرى عالقة في وجداني كطفل ابن الثماني سنوات، الذي ذهبت إلى 
الصوم بدافع الغيرة الشديدة، بسبب ما شاهدته من حفاوة كبيرة من والديه نحو شقيقتي األكبر سناً، التي سبقتني في صيام 
الشهر، فكان أن صمت ألحظى ببعض العطف العائلي.. نتذكر ذلك بنوع من الحنين والشجن لتلك األيام التي كان يجسد فيها 
رمضان طقساً روحانياً كبيراً، يستحوذ على تفكير األسر والعائالت في الفريج الذي نشأت فيه كما هو حال الفرجان المجاورة.

عندما استرجع شريط هذه الذكريات؛ أتذكر أيام الطفولة حينما نذهب إلى البحر، ونتأمل الشواطىء والسفن المغادرة والقادمة 
ولعل شهر رمضان كان الشهر الوحيد الذي تتكرر فيه زياراتنا إلى البحر، رغبة في تمضية الوقت قبيل حلول موعد اإلفطار، ولعل 
، وربما أيضاً ربط الصور بالحكايات، وغيرها مما  ذلك ومن دون تخطيط مسبق كان سبباً غير مباشر في تنمية حس المشاهدة لديَّ

يمكن أن تتوقعه الطفولة، أو تتأمله، أو تضيف عليه من خيالها البكر.
تلك األيام التي انسلت من عمر الطفولة بمجاورة البحر الذي يمتد على سواحل إمارة الفجيرة العامرة بالحب والحنين واألصدقاء 
الذين تفرق معظمهم، حين أتذكر البحر تتلبسني لحظات من الشموخ والعظمة التي تميز البيئة البحرية الضاربة في التاريخ، كما يخطر 

في بالي تاريخ قديم يتحدث عن أرض عمالقة البحار، وهو لقب قديم أطلقه المؤرخون على إمارة الفجيرة .
حمى الله اإلمارات وسكانها والعالم من كل سوء ومكروه، وكل عام وأنتم بخير.
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حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

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

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

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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