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

و�لأمان  �لأمن  م�صرية  �لد�خلية  وز�رة  تعزز  �لد�خلية،  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 
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من جو�نب هذه �مل�صرية. 
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حلماية  �لعامة  لالإد�رة  �لتابعة  و�ملكاتب  و�لفروع  و�لأق�صام  �لإد�ر�ت  خمتلف  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يو��صل 

�ملجتمع و�لوقاية من �جلرمية يف وز�رة �لد�خلية، و�لتي تعمل بتوجيهات ومتابعة من �لفريق �صمو�ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية لتعزيز م�صرية �لأمن و�لأمان و�ل�صالمة و�لر�صا و�ل�صعادة يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

وز�ر يف هذ� �لعدد مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون يف وز�رة �لد�خلية لالإ�صاءة على جهوده �ملتو��صلة يف جمال تعزيز ثقافة 

�حرت�م �لقانون لدى جميع فئات �ملجتمع من مو�طنني ومقيمني و�صياح حتى ل يرتكبو� �أي خمالفة �أوجرمية ب�صبب عدم 

معرفتهم بالقو�نني �لإمار�تية �ملرعية �لإجر�ء، ويتعر�صو� لعقوبات قانونية.

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

الشامسي  راشد  عبدالله  الدكتور  العميد  أكد 
وزارة  في  القانون  احترام  ثقافة  مكتب  مدير 
القاعدة  لتجنب  يهدف  المكتب  أن  الداخلية 
بالقانون(،  بالجهل  التي تقول: )العذر  القانونية 
للمجتمع  والوعي  التنوير  بعملية  يقوم  فالمكتب 
التي  المجتمعية  الشرائح  أطيافه خصوصاً  بكل 

تعاني من عدم وجود ثقافة قانونية. 

المجتمعية  البنية  تحول  إلى  نسعى  وأضاف 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى بيئة مثقفة 
قانونياً بكل شرائح هذا المجتمع المتنوع والفريد.
ونّوه إلى أن المكتب يهدف إلى التوعية ورفع 
مستوى الوعي القانوني للمجتمع خصوصاً عندما 
تستحدث قوانين جديدة في القضاء اإلماراتي أو 
عندما تستحدث تعديالت للقوانين القديمة، وهنا 

ت
ءا

ضا
�

اإ

المستجدات  شرح  في  المكتب  دور  جلياً  يظهر 
للناس،  وتوضيحها  القانونية  للمواد  الجديدة 
منها  االستفادة  يمكن  وكيف  أهميتها  وتوضيح 
و تجنب عواقبها، باإلضافة إلى توضيح الهدف 

المجتمعي لهذا القانون أو ذاك االستحداث.
للمكتب،  التثقيفية  البرامج  موضوع  وعن 
أجاب العميد د. الشامسي: في موضوع البرامج 

       مكتب ثقافة احرتام القانون يف »الداخلية«

   ال�شام�شي: ندعم ن�شر التوعية الأمنية واملجتمعية
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وجانب  شرطي  جانب  جانبان  لدينا  التثقيفية 
مجتمعي. وبالنسبة للجانب الشرطي نقوم بتثقيفه 
قانونياً باعتباره سواعد وزارة الداخلية، وعليهم 
أن يكونوا على وعي كامل بالقانون حتى يكون 
النجاح حليفهم في العمل الشرطي. أما بخصوص 
البرامج،  من  العديد  فهناك  المجتمعي،  الجانب 
مثل: برامج المواطنة واإليجابية، ومشكلة التنمر، 
وحقوق وواجبات العمال، وبرامج توعية للمالعب 
والرياضة من خالل مجالس أخالقيات الرياضية 
التوعوية  رسائلنا  بتوصيل  نقوم  وأضاف: 
القانونية من خالل اللقاءات والزيارات والتوعية 
والندوات  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
والفعاليات والمناسبات العامة واألعياد والكتيبات 
كل  ونستغل  العمل،  وورش  والمحاضرات 

الوسائل المتاحة للتوعية القانونية للمجتمع. 
أطياف  مع  المكتب  يتبعها  التي  اآلليات  وعن 
المختلفة،  واللغات  بالجنسيات  المتنوع  المجتمع 
لكل  برامجنا  نوصل  الشامسي:  د.  العميد  قال 
فئات المجتمع، ونصل لكل إنسان بلغته الخاصة 
يتم  الجانب  وهذه  له،  الثقافي  الوعي  ونرفع 
المتمثلين هنا  الخارجيين  بالتعاون مع شركائنا 
نتواصل  حيث  الجاليات،  ونوادي  بالسفارات 
لرعاياهم،  الوعي  لتوصيل  دوري  بشكل  معهم 
القانوني،  الوعي  مستوى  رفع  إلى  ونهدف 

ونسعى بكل جهدنا وطاقاتنا لهذا الهدف النبيل.
كما أكد العميد الدكتور عبدالله راشد الشامسي 
أن المكتب يعمل على تعزيز ثقافة احترام القانون 
والنظام العام في المجتمع وفق استراتيجية قائمة 
على نشر الوعي واحترام القانون والتعريف به، 
ودعم  تعميق  على  والعمل  وتحديثها،  وتنفيذها 
القيم واألعراف والتقاليد اإليجابية في المجتمع، 
وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وفق منهجية 

توعوية هادفة .
الدعم  تقديم  على  يعمل  المكتب  أن  وأضاف 
بالتوعية  المعنية  التنظيمية  للوحدات  الالزم 

التوعوية  والبرامج  الخطط  تنفيذ  في  والتثقيف 
القانون،  احترام  ثقافة  ترسيخ  إلى  تهدف  التي 
وتعزيز  والمجتمعية،  األمنية  التوعية  ونشر 
واألخالقية  المهنية  والممارسات  السلوكيات 

اإليجابية.

مهمات 
ثقافة  مكتب  بها  يقوم  التي  المهمات  وعن 
أوضح  الداخلية،  وزارة  في  القانون  احترام 
العميد د. الشامسي أن المكتب يقوم بالعديد من 
للمكتب  السنوية  الخطة  إعداد  ومنها:  المهمات، 
العامة  اإلدارة  وخطة  استراتيجية  من  كجزء 
لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة 
وقواعد  أسس  ووضع  وسياساتها،  الداخلية 
اإلدارية  النظم  وتطبيق  تنفيذها،  ومتابعة  العمل 
السعي  عبر  وذلك  المهمات،  إنجاز  في  الحديثة 
لمواكبة التقنيات والبرمجيات المتقدمة، وااللتزام 

بمعايير الجودة والتميز.
بإعداد  أيضاً  يقوم  المكتب  أن  وأضاف: 

عبر  أدائه  عن  واالستثنائية  الدورية  التقارير 
وتحديد  المؤسسي  األداء  قياس  معايير  اعتماد 
التطويرية  والحلول  البدائل  واقتراح  المشكالت 
التقديرية  الموازنة  إعداد  في  والمشاركة  لها، 
البشرية  الموارد  من  لالحتياجات  السنوية 
على  والعمل  والخدمية  والمعلوماتية  والمادية 
تنفيذها، وبناء الشراكات والتواصل مع الهيئات 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات 
ثقافة  وتنمية  بناء  في  دورها  وتعزيز  المعنية 
التوعوية  البرامج  واعداد  القانون،  احترام 

بالتنسيق مع جهات االختصاص.
السياسات  يضع  المكتب  أن  وتابع 
واالستراتيجيات التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم 
األمنية  التوعية  ونشر  القانون،  احترام  ثقافة 
والمجتمعية بين جميع أفراد المجتمع ومنتسبي 
في  للشرطة  العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة 
واعداد  المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق  الدولة 
البرامج والخطط التوعوية والمواد العلمية المعنية 
بالتنسيق  القانون  احترام  ثقافة  بالتوعية ونشر 
التنظيمية  والوحدات  االختصاص  جهات  مع 
العامة  والقيادات  والتثقيف  بالتوعية  المعنية 
للشرطة في الدولة، واإلشراف على تنفيذ البرامج 
التنظيمية  الوحدات  في  التوعوية  والمبادرات 
وتقييم  ومتابعتها  والتثقيف  بالتوعية  المعنية 
فاعليتها وتحليل نتائجها ورفع التقارير الخاصة 
بها بالتنسيق مع الجهة المعنية، والمشاركة في 
والبرامج  العمل  وورش  والندوات  المؤتمرات 
اإلعالمية المعنية بثقافة احترام القانون والبرامج 
التوعوية داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات 
التقارير بشأنها، والمشاركة  العالقة ورفع  ذات 
العلمية  والمواد  والدراسات  البحوث  اعداد  في 
المتعلقة بثقافة احترام القانون والبرامج التوعوية 
بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتمادها، وتنظيم 
عمل المجالس التوعوية واإلشراف على تنفيذها 
التوصيات  ورفع  بها  الخاصة  التقارير  واعداد 

الناتجة عنها ومتابعتها مع الجهات المعنية .

أقسام 
ثقافة  مكتب  منها  يتألف  التي  األقسام  وعن 
أجاب  الداخلية،  وزارة  في  القانون  احترام 
أقسام  ثالثة  للمكتب  أن  الشامسي  د.  العميد 
وقسم  التوعوية،  البرامج  قسم  هي:  رئيسة 
المجالس.  التثقيف الشرطي والمجتمعي، وقسم 
المكتب  في  التوعوية  البرامج  قسم  ويختص 
في  المشاركة  مثل:  االختصاصات  من  بالعديد 
التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  وصياغة  اعداد 
الداخليين  الشركاء  مع  المكتب  يبرمها  التي 
المختصة،  الجهات  مع  بالتنسيق  والخارجيين 
والتنسيق مع فرع التخطيط االستراتيجي بشأن 
إعداد الخطة السنوية الخاصة بالمكتب وتحديثها 
حسب متطلبات خطة وزارة الداخلية وسياساتها، 
تنفيذها،  ومتابعة  العمل  وقواعد  أسس  ووضع 
وبناء الشراكات والتعاون مع الهيئات الحكومية 
ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في 

العميد د. عبدالله الشامسي
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وتنمية  بناء  في  دورها  وتعزيز  الداخلية  وزارة 
التوعوية  البرامج  واعداد  القانون،  احترام  ثقافة 
خطة  وإعداد  االختصاص،  جهات  مع  بالتنسيق 
الجهات  جميع  مع  الفعال  المجتمعي  التواصل 
المعنية بنشاط المكتب، وعقد اللقاءات التعريفية 
التواصل  وتنظيم  المكتب،  بنشاط  المعنية 
الجهات  مع  إعالمية  خطة  واعداد  اإلعالمي 
اإلعالمية والجهات المختصة في وزارة الداخلية 
المرتبطة  التوعوية  والنشاطات  البرامج  إلبراز 
والمشاركات  اللقاءات  وتنظيم  المكتب  بنشاط 
مع وسائل اإلعالم المختلفة، ووضع السياسات 
واالستراتيجيات التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم 
احترام القانون ونشر التوعية األمنية والمجتمعية 
الوزارة  ومنتسبي  المجتمع  أفراد  جميع  بين 
المعنية، وإعداد  الجهات  بالتنسيق مع  والشرطة 
بالتوعية  المعنية  التوعوية  والخطط  البرامج 
مع  بالتنسيق  القانون  احترام  ثقافة  ونشر 
الجهات االختصاص والوحدات التنظيمية المعنية 
بالتوعية والتثقيف والقيادات العامة للشرطة في 
الدولة، وإعداد المواد العلمية التوعوية التي تدخل 
ضمن برامج التوعية والتثقيف لجميع الوحدات 
بما  الشرطية  واإلدارات  بالقيادات  التنظيمية 
التوعوية،  واالستراتيجيات  الخطط  مع  يتوافق 
وبناء قاعدة معلومات متكاملة عن كل ما يتصل 
بالتقارير والقرارات والقوانين والقضايا المعنية 
المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  المكتب  بنشاط 
المعنية  البرامج  أحدث  ومتابعة  ودولياً،  محلياً 
المستوى  على  والشرطي  المجتمعي  بالتوثيق 
التجارب  من  المناسب  ونقل  والدولي  المحلي 

الدولية لتطبيقها مع الجهات المعنية.
التثقيف  قسم  أولويات  من  أن  وأضاف: 
على  العمل  المكتب  في  المجتمعي  الشرطي 
والتوعية  القانون  احترام  بثقافة  الوعي  نشر 
بمختلف  وتعريفه  الشرطة،  لرجل  األمنية 
خالل  من  عمله  تحكم  التي  واألنظمة  القوانين 

الشرطية  التوعوية  البرامج  إعداد  اإلشراف على 
التوعوية والوحدات  البرامج  بالتنسيق مع قسم 
التنظيمية المعنية والتثقيف، واإلشراف على تنفيذ 
والندوات  والحمالت  التوعوية  والخطط  البرامج 
وزارة  منتسبي  لتوعية  التثقيفية  والمحاضرات 
الداخلية والشرطة ومتابعة تنفيذها وفقاً ألحدث 
المعايير الخاصة بالتوعية بالتنسيق مع الوحدات 
والتنسيق  والتثقيف،  بالتوعية  المعنية  التنظيمية 
الداخلية  وزارة  تشكيالت  مختلف  مع  والتعاون 
والقيادات العامة للشرطة في الدولة لتعزيز دورها 
وتنفيذ   ، القانون  احترام  ثقافة  وتبني  بناء  في 
البرامج التوعوية بين منتسبي الوزارة والشرطة، 
وتقديم الدعم الالزم للوحدات التنظيمية المعنية 
البرامج  الخطط  تنفيذ  في  والتثقيف  بالتوعية 
التوعوية التي تستهدف رجال الشرطة لترسيخ 
السلوكيات  وتعزيز  القانون  احترام  ثقافة 
اإليجابية،  واألخالقية  المهنية  والممارسات 
والعمل على تعزيز ثقافة احترام القانون والتوعية 
اإلشراف  خالل  من  المجتمع  ألفراد  المجتمعية 
على إعداد البرامج التثقيفية المجتمعية بالتنسيق 
التنظيمية  التوعوية والوحدات  البرامج  مع قسم 
المعنية بالتوعية والتثقيف، واإلشراف على تنفيذ 
والندوات  والحمالت  التوعوية  والخطط  البرامج 
المجتمع  أفراد  لتثقيف  التوعوية  والمحاضرات 
الخاصة  المعايير  ألحدث  وفقاً  التنفيذ  ومتابعة 
بالتوعية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية 
مع  والتعاون  والتنسيق  والتثقيف،  بالتوعية 
مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والجهات 
الشرطية لتعزيز دورها في نشر وترسيخ ثقافة 
احترام القانون وتنفيذ البرامج التوعوية بين أفراد 
المجتمع وتقديم الدعم الالزم للوحدات التنظيمية 
الخطط  تنفيذ  في  والتثقيف  بالتوعية  المعنية 
والبرامج التوعوية التي تستهدف أفراد المجتمع 
التوعية  ونشر  القانون  احترام  ثقافة  لترسيخ 
األمنية المجتمعية، والعمل على توفير واستقطاب 

المتخصصين  والمحاضرين  والخبراء  الكفاءات 
في مجال ثقافة احترام القانون والتوعية األمنية 
التوعوية  والمبادرات  البرامج  لدعم  والمجتمعية 

بالتنسيق مع الجهات المعنية .
يشارك  المكتب  في  المجالس  أن قسم  وتابع 
في إعداد وتطوير الخطط والبرامج والموضوعات 
مع  بالتنسيق  واعتمادها  بالمجالس  الخاصة 
ووضع  المجلس  عمل  وتنظيم  المعنية،  الجهات 
عمل  فرق  وتشكيل  لها،  ومعايير  عمل  آلية 
المجالس بالتنسيق مع الجهات المعنية والقيادات 
العامة للشرطة في الدولة لمتابعة انعقاد المجالس 
مع  والتنسيق  بها،  الخاصة  التقارير  ورفع 
الجهات المعنية الداخلية والخارجية لتنفيذ خطط 
عليها،  واإلشراف  ومتابعتها  المجالس  وبرامج 
بالمجالس والمشاركين  الخاصة  الطلبات  وتلقي 
المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق  واعتمادها  فيها 
والمشاركين  المجالس  أصحاب  مع  والتواصل 
إدارة اإلعالم  اعتمادهم، والتنسيق مع  فيها بعد 
المعنية  والجهات  الداخلية  وزارة  في  األمني 
الفني  والدعم  اإلعالمية  بالتغطية  يتعلق  بما 
المجالس  عمل  وتقييم  المجالس،  هذه  وإدارة 
فاعليتها  ومدى  بها  والمشاركين  وموضوعاتها 
على  والعمل  الموضوعة  المعايير  على  بناء 
متابعة  بتنظيم  خاصة  آلية  وإعداد  تحسينها، 
وتصنيفها  المجالس  عن  الصادرة  التوصيات 
ومخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات داخلياً 

وخارجياً وإعداد التقارير الخاصة بإنجازها.

اختصاصات
ثقافة  مكتب  مدير  نائب  اختصاصات  وعن 
أشار  الداخلية،  وزارة  في  القانون  احترام 
المكتب  مدير  نائب  أن  إلى  الشامسي  د.  العميد 
سير  على  اإلشراف  في  المدير  هومساعدة 
القيام  يفوض  أن  يمكن  وما  المكتب،  في  العمل 
أثناء غيابه ألي سبب  المدير  به وجميع مهمات 
التقارير  ودراسة  خلومنصبه،  أوأثناء  كان 
المتعلقة بسير العمل في المكتب وبيان رأيه فيها، 
والمتابعة واإلشراف المباشر على تنفيذ الخطط 
يلزم  ما  كل  واقتراح  المكتب،  في  االستراتيجية 
إعداد  على  واإلشراف  العمل  وتحسين  لتطوير 

التقرير السنوي إلدارة المكتب. 
ثقافة  بمكتب  السكرتارية  اختصاصات  وعن 
العميد  لفت  الداخلية،  القانون في وزارة  احترام 
المكتب  في  السكرتارية  أن  إلى  الشامسي  د. 
والمقابالت  المواعيد  تنظيم   : التالي  تتولى 
واالجتماعات واللقاءات، وتنظيم جدول اجتماعات 
وتنسيق  المحاضر،  وتدوين  المكتب،  مدير 
الخاصة  واإلعالمية  العامة  العالقات  نشاطات 
بمكتب المدير، وتنسيق ومتابعة شؤون الخدمات 
متطلبات  توفير  بشأن  والتنسيق  المساندة 
الخدمات المساندة ومنظومة االتصال والخدمات 
اإللكترونية للمكتب، واستالم المراسالت الخاصة 
وتنظيم  المراسالت،  وإعداد  وتحرير  بالمدير، 
األرشيف، وتداول المراسالت والوثائق وحفظها.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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إعالن
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�لعامة  �لقيادة  يف  �لب�صرية  �ملو�رد  بقطاع  و�لفروع  و�لأق�صام  �لإد�ر�ت  خمتلف  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يو��صل 

ل�صرطة �أبوظبي ، حيث ز�ر يف هذ� �لعدد �إد�رة تقييم �أد�ء �لعاملني ، و�لتقى �لر�ئد عبد�ل�صالم عبد�هلل بن ��صحاق رئي�س 

�لهمم   �أ�صحاب  �ل�صرطة من  لتقييم منت�صبي  �لإد�رة، و�لذي حتدث عن تطوير نظام جديد  �لعاملني يف  �أد�ء  ق�صم تقييم 

�لهمم،  �أ�صحاب  بفئة  و�لد�ئم  �لكبري  بالهتمام  �أبوظبي  لإمارة  �لتنفيذي  و�ملجل�س  �لر�صيدة  �لقيادة  بتوجهات  �لتز�مًا 

و�صمن �لأهد�ف �ل�صرت�تيجية ل�صرطة �أبوظبي بالهتمام بال�صتخد�م �لأمثل للمو�رد �لب�صرية.

لقاء:جا�صم عبيد الزعابي - ت�صوير: حممد علي

ت
ءا

ضا
�

اإ

            �شرطة اأبوظبي تطور نظام تقييم

                املنت�شبني من اأ�شحاب الهمم                             

وأوضح الرائد عبدالسالم عبدالله أن القيادة 
جميع  في  مسؤول  بتحديد  وجهت  الرشيدة 
المؤسسات والجهات الخدمية في إمارة أبوظبي 
المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  خصوصاً 
خدمات  واعتماد  تسهيل  على  للعمل  عموماً، 
مسماه  ويكون  الهمم،  ألصحاب  مخصصة 

الوظيفي مسؤول خدمات أصحاب الهمم ضمن 
اإلعاقة،  ذوي  فئة  لتمكين  الوطنية  السياسة 
وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لها 
في مجتمع دامج يضمن الحياة الكريمة لهم و 

ألسرهم.
نظاماً  اعتمدت  أبوظبي  شرطة  أن  وأضاف: 

منتسبي  أداء  بتقييم  معنياً  وخاصاً  جديداً 
الشرطة من أصحاب الهمم، لقياس أدائهم حسب 
تقييم  في  جديد  أسلوب  بتطبيق  اإلعاقة،  نوع 
يقيس  ونظاماً  المنتسبين،  من  الفئة  هذه  أداء 
أداء المنتسبين من هذه الفئة ويعد من األنظمة 

الرائدة.
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من  أبوظبي  شرطة  منتسبي  أن  إلى  وأشار 
حتى  منتسباً   290 عددهم  فاق  الهمم  أصحاب 
نهاية عام 2020، و يعملون في اختصاصات عدة 

مثل فني وإداري.

نظام متكامل 
ولفت إلى اهتمام وحرص اإلمارات بأصحاب 
الهمم عبر وضع سياسات وتشريعات وقوانين 
وتأمين  احتياجاتهم  وتوفير  بمتابعة  واهتمت 
في  العالمية  المستويات  أعلى  وفق  حقوقهم 
الوظائف  أفضل  وتوفير  والصحة  التعليم 
قطاع  عمل  المنطلق  هذا  ومن  لهم  المناسبة 
إكمال  على  أبوظبي  بشرطة  البشرية  الموارد 
مسيرة التميز ودعم وترجمة السياسة الوطنية 
لتمكين أصحاب الهمم من منتسبيها وذلك عبر 
تشكيل فريق عمل متمكن ومتمرس وذي خبرة 
وعقدت  العاملين،  أداء  تقييم  مجال  في  طويلة 
المعايير  أفضل  وفق  ذهني  عصف  جلسات 
العالمية وصوالً إلى تطبيق نظام متكامل يمكن 
منتسبي  أداء  تقييم  المباشرين من  المسؤولين 
والصورة  بالشكل  الهمم  أصحاب  من  الشرطة 
أهدافها  في  الشرطية  القيادة  إليها  تطمح  التي 
االستراتيجية بتحقيق أولوية االستخدام األمثل 
المنتسبين  من  أكانت  سواء  البشرية  للموارد 

األصحاء أم من أصحاب الهمم. 
وأشار إلى أن فئة أصحاب الهمم ال تقل عن 
أقرانها في سوق العمل المحلي والعربي والدولي، 
أثبتته  ما  نتائج مبهرة، وهذا  وبإمكانها تحقيق 
نتائج أدائهم في كل المجاالت الشرطية والعلمية 
والرياضية وغيرها..وأضاف: تم إطالق النظام 
أصحاب  من  الشرطة  منتسبي  لتقييم  الجديد 
الهمم في عملية تقييم األداء الوظيفي لعام 2020 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  مستوى  على 
آليات عمل تضمن  النظام وفق  وجرى تصميم 
الشرطة  اإلعاقة لدى منتسب  وتتالءم مع نوع 
وقياس األداء بالصورة الصحيحة، وتمت تجربة 

هذا النظام وتقييمه وتقويمه ليصبح جاهزاً للعمل 
ووضع خطة لتطويره، وتعتبر هذه النسخة هي 
الجاري  العام  نوعها، وسيتم خالل  من  األولى 
2021 قياس قدرات النظام بعد تجربته من قبل 
مستخدميه، كما سيتم إجراء المراجعة الالحقة 
أي مشكلة، ولالستفادة من  لتفادي وحل  عليه 

فرص التحسين الناتجة عن ذلك. 

مميزات النظام 
منتسبي  لتقييم  الجديد  النظام  أن  وذكر 
بسهولة  يتميز  الهمم،  أصحاب  من  الشرطة 
األداء  تقييم  نظام  عن  ويختلف  استخدامه، 
وتم   HOPAS الواحدة(  )الصفحة  الوظيفي 
خالله  من  ويتم   ،)one page( بنظام  تصميمه 
وتوضيح  الهمم،  أصحاب  من  المنتسب  تقييم 
التحسين  وفرص  بها،  يتمتع  التي  القوة  نقاط 
عدة،  محاور  من  ويتكون  ليحسنها  له  الالزمة 
نوع  والثاني  الشخصية،  البيانات  هو  األول 
اإلعاقة )بصرية وسمعية و حركية وغيرها..(، 
والرابع  ودرجاته،  المنتسب  تقييم  هو  والثالث 
هو نقاط القوة التي يتمتع بها وفرص التحسين 

والخامس  لديه،  ضعف  نقاط  وجود  حال  في 
اعتماد  هو  واألخير  والسادس  التوصيات، 

التقييم. 
أصحاب  من  للمنتسب  حاجة  ال  أنه  وتابع 
الهمم الختيار النظام الذي يتم تقييمه به، حيث 
الهمم  المنتسبين من أصحاب  تلقائياً فصل  تم 
عن نظام تقييم األداء العام، ويتم حالياً تدريب 
الموظفين الذين ستناط عملية التقييم بهم على 
إلكترونياً،  التقييم  ويتم  الجديد،  النظام  هذا 
الهاتف  على  قصيرة  نصية  رسالة  وإرسال 
ويتم  الهمم،  أصحاب  من  للمنتسب  المتحرك 
هذا  عن  المباشرين  المسؤولين  على  التنبيه 
المنتسب إليالء أهمية لمقابلته وإعالمه بحيثيات 
نتيجة تقييمه وتطبيق الشفافية القصوى لذلك. 

عبارات تشجيعية
بإنجازات  عبدالله  السالم  عبد  الرائد  وأشاد 
أصحاب الهمم في جميع المجاالت، قائالً: لطالما 
حين  الفرح  دموع  أعيننا  وذرفت  أسعدتمونا 
التتويج عالمياً وقارياً ومحلياً،  اعتليتم منصات 
المحافل،  هذه  في  الحبيبة  دولتنا  علم  ورفرف 
تثنيكم عن خدمة وطنكم،  اإلعاقة ال  أن  وأثبتم 
فشكراً أخي وشكراً أختي، فقد تعلمنا منكم كيف 

يصبح اإلنسان قوياً.

»تقييم �لعاملني« 

باملو�رد �لب�صرية: نعتز 

باإجناز�تهم �لر�ئدة 

و�ملتميزة

�لر�ئد عبد�ل�صالم بن 

��صحاق: 

�لتقييم يتم �إلكرتونيًا 

وعرب 6 حماور
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احتفاالت السفارات باألعياد الوطنية لدولها
يحتفل سفراء الدول العربية الشقيقة واألجنبية 
العربية  اإلمارات  دولة  في  المعتمدون  الصديقة 
إلى  ُيدعى  لدولهم، حيث  الوطنية  باألعياد  المتحدة 
الشيوخ  السمو  أصحاب  من  عدد  االحتفاالت  هذه 
ومعالي الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء المجلس 
الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  االتحادي  الوطني 

العربي واألجنبي وكبار الشخصيات.
يقام  أن  السفارات  معظم  في  المتبع  وكان 
االحتفال في دار السفارة أو دار سكن السفير، إال 
أنه مع تطور الظروف وتلبية الدعوة من عدد كبير 
يقيمون  السفراء  من  عدد  صار  الشخصيات،  من 
الكبرى  القاعات  في  لدولهم  الوطني  العيد  احتفال 
االحتفال  بأن  علماً  الدولة،  في  الموجودة  بالفنادق 
السفير  سكن  دار  أو  السفارة  دار  في  يقام  الذي 
يتبعها من  الدبلوماسية وما  الحصانة  تنطبق عليه 
إجراءات معروفة في العرف الدبلوماسي. كما تعتبر 
جزء  كأنها  االحتفال  فيها  يقام  الذي  الفندق  قاعة 
من سفارة الدولة التي تقيم هذا االحتفال، وينطبق 
عليها ما ينطبق على دار السفارة أو دار السفير من 
حصانة دبلوماسية وما يتبعها من إجراءات معروفة 

في العرف الدبلوماسي الواجبة االتباع.
إقامة  األعالم في مكان  لكيفية وضع  وبالنسبة 

احتفال السفارة سواء في دار السفارة أو دار سكن 
السفير أو قاعة الفندق، فإن األولوية تكون ألعالم 
األجنبية  أو  الشقيقة  العربية  الدولة  وصور رئيس 
أعالم  فتوضع  السفارة،  هذه  له  التابعة  الصديقة 
دولة السفارة وأعالم رئيس دولتها إن وجدت على 
االحتفال،  إقامة  مكان  إلى  للداخل  المواجه  الحائط 
حيث يوضع علم دولة السفارة إلى اليمين )يسار 
العربية  اإلمارات  دولة  وعلم  الحائط(  إلى  الناظر 
الحائط(،  إلى  الناظر  )يمين  اليسار  جهة  المتحدة 
ويتبع هذا اإلجراء دائماً في االحتفال بالعيد الوطني 
لهذه الدولة أو االحتفال بمناسبة وطنية معينة لهذه 

الدولة.
الدولتين  لرئيسي  رسميتان  صورتان  وتوضع 
أي دولة السفارة ودولة اإلمارات العربية المتحدة، 
حيث توضع صورة رئيس الدولة صاحبة االحتفال 
وصورة  الحائط(،  إلى  الناظر  )يسار  اليمين  على 
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  السمو  صاحب 
المتحدة »حفظه الله« جهة اليسار )يمين الناظر إلى 

الحائط(.
في  الرسمي  الحداد  يكون  الرســمي:  الحـــداد 
دولة اإلمارات العربية المتحدة إما بمناسبة حدوث 
في  وتعالى  سبحانه  الله  سمح  ال  قومية  كارثة 
اإلمارات أو في دولة أخرى عربية شقيقة أو أجنبية 

صديقة يكون لها عالقة مميزة مع دولة اإلمارات.
دولة  في  الرسمي  الحداد  إعالن  حالة  في 
الرئاسة  اإلمارات تنكس األعالم على مبنى ديوان 
»حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ديوان  أي 
الله«، وعلى جميع المباني الحكومية والمؤسسات 
وزارة  وتبلغ  الدولة.  إمارات  جميع  في  الخاصة 
السفارات  اإلماراتية  الدولي  والتعاون  الخارجية 
الدولة  في  الممثلة  واألجنبية  العربية  والقنصليات 
هذه  لتقوم  األعالم  تنكيس  ومدة  الحداد  بهذا 
األعالم  بتنكيس  بدورها  والقنصليات  السفارات 
والقنصليات  للسفارات  تحدد  كما  مبانيها،  على 
الحداد  مراسم  لتقديم  سيخصص  الذي  المكان 
وكذلك  اتخاذها،  الواجب  واإلجراءات  والمالبس 
والتعاون  الخارجية  بوزارة  المراسم  إدارة  تخطر 
دولة  وقنصليات  سفارات  اإلماراتية  الدولي 
لتنكيس  الخارج  في  المتحدة  العربية  اإلمارات 
األعالم المرفوعة عليها. سوفي حالة إعالن الحداد 
الرسمي في دولة عربية شقيقة أو أجنبية صديقة، 
تخطر سفارة هذه الدولة وزارة الخارجية والتعاون 
الحداد ومدته، والتي  اإلماراتية بسبب هذا  الدولي 
تخطر بدورها الجهات المختصة في دولة اإلمارات 
لتقوم هذه الجهات بتنكيس األعالم على مبانيها في 

جميع إمارات الدولة.
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الداخلية تطلق خدمة »دفرت املرور اجلمركي« 

نادي  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  أتاحت 
السيارات والسياحة لإلمارات العربية المتحدة، 
إمكانية الحصول على »دفتر المرور الجمركي« 
خالل  من  إلكترونية  بصورة  تيكت«  »تريب 
موقعها  عبر  للوزارة  الذكية  الخدمات  منصة 
خدمات  عبر  أو  الذكي،  تطبيقها  أو  اإللكتروني 
النادي اإللكترونية، لتضاف هذه الخدمة الجديدة 
إلى قائمة الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة 
بالتعاون مع النادي، مثل إصدار رخص القيادة 

الدولية.
وتحرص وزارة الداخلية على تعزيز الشراكة 
مع النادي في إطار تعاون استراتيجي في تطوير 
وتقديم الخدمات المشتركة من خالل المنصات 
الذكية، وبأعلى المعايير، بغية إسعاد المتعاملين، 
الذكي لدى  التحول  اتباع استراتيجية  حيث تم 
الوزارة وتحويل خدمات رخص القيادة الدولية 
إلى  تيكت(  )تريب  الجمركي  المرور  ودفتر 
أول  اإلمارات  دولة  لتكون  إلكترونية  خدمات 
دولة في العالم التي تطلق خدمة »دفتر المرور 

الجمركي« كخدمة ذكية بالكامل.
بحيث  مرحلتين،  على  الخدمة  تقديم  ويتم 
يتم تقديم الطلب عبر تطبيق الوزارة الذكي مع 
الدفع مباشرة، أو إيداع الضمان البنكي وتوثيق 
الدفع بالنظام اإللكتروني، ليتم بعد ذلك إصدار 
الدفتر من قبل النادي، وإرساله بالبريد أو عبر 

الحضور إلى مكاتب النادي الستالمه.
وقد تم تعديل العديد من اإلجراءات التقليدية 
وإرفاق  الطلبات  تعبئة  تعتمد  كانت  التي 
القيادة  كرخصة  تصويرها  بعد  المستندات 
واإلقامة.  اإلماراتية  والهوية  المركبة  وملكية 
الحضور  على  تنص  المتعامل  رحلة  وكانت 
الشخصي إلى مكاتب خدمة المتعاملين التابعة 
للنادي مباشرة، أو إلى مراكز إسعاد المتعاملين 
للشراكة  تبعاً  وذلك  الداخلية،  لوزارة  التابعة 
الشركاء  مكاتب  أحد  إلى  أو   ،2013 منذ  األولية 
الـ 27 إلصدار خدمات النادي. بينما يتم حالياً 
الدخول إلى الخدمات الذكية من خالل التطبيق 
للوزارة، والتقديم  اإللكتروني  الموقع  أو  الذكي 
على الخدمات من دون الحاجة من المتعامل إلى 
القيادة  رخص  بيانات  أو  شخصية  بيانات  أي 
هذه  يمأل  النظام  إن  حيث  المركبة،  بيانات  أو 

الطلبات تلقائياً من قاعدة بيانات الوزارة.
وأوضح سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار 
وكيل وزارة الداخلية أن هذه الخدمة الجديدة تأتي 
بعد إطالق رخص القيادة الدولية عبر التطبيقات 
الذكية لوزارة الداخلية، لتكملة منظومة المسافر 
خارج الدولة، حيث إن وثيقة المرور الجمركي 
البلدان في جميع أنحاء  العديد من  مطلوبة في 
أو  الخاصة  بالسيارات  المؤقت  للدخول  العالم 

المركبات التجارية أو فئات أخرى من السيارات 
الخطوة  التي تحمل لوحات اإلمارات، وأن هذه 
مزايا  برفع  الوزارة  استمرار  إطار  في  تأتي 
المتوفرة على موقعها  وتوسعة نطاق خدماتها 
والتي  المحمول،  الهاتف  وتطبيقات  اإللكتروني 
تتماشى بالكامل مع مبادرة الحكومة اإللكترونية 
من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا 

وعلى مدار الساعة. 
وأشار محمد بن سليم رئيس نادي السيارات 

ونائب  المتحدة  العربية  لإلمارات  والسياحة 
دولة  أن  للسيارات  الدولي  االتحاد  رئيس 
خدمات  تطوير  صعيد  على  تميزت  اإلمارات 
االتحاد  خالل  من  العالم  مستوى  على  التنقل 
للسياحة،  الدولي  واالتحاد  للسيارات  الدولي 
حيث حصلت على االمتياز األول بين 171 دولة 
لدفاتر  رسمي  موحد  موقع  وإنشاء  لتطوير 
األول  المركز  احتلت  كما  الجمركي،  المرور 
الرقمي  المجال  عبر  الدولية  الرخص  طلب  في 
)أون الين(، وكانت السباقة في إطالق الخدمات 

الذكية منذ عام 2016.
من جهة ثانية، ناقش مجلس المرور االتحادي 
في وزارة الداخلية خالل اجتماعه السابع الذي 
العامة للمرور في شرطة  ُعقد في مقر اإلدارة 
 2021 لعام  االستراتيجية  المؤشرات  دبي 
المتعلقة بالسالمة المرورية لجميع مستخدمي 
على  المرورية  الحوادث  من  والحد  الطريق، 

الطرق.
المهندس  اللواء  سعادة  االجتماع  ترأس 
مجلس  رئيس  الزفين  سيف  محمد  المستشار 
المرور االتحادي ومساعد القائد العام لشؤون 
جميع  وبحضور  دبي،  شرطة  في  العمليات 
العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة  من  األعضاء 
للشرطة في الدولة. وتم خالل االجتماع مناقشة 
السائقين،  ترخيص  إجراءات  توحيد  موضوع 
المركبات  لسرعة  األدنى  الحد  تحديد  ودراسة 

الخفيفة على الطرق الخارجية.

الفريق سيف الشعفار

اجتماع مجلس المرور االتحادي 



15العدد 171 فبراير 2021

حمالت توعوية يف �شرطة اأبوظبي 

ي 
ظب

و
اأب
ة 

ط
رش

�
 .

ر.
با

خ
اأ

أبوظبي ضمن حملة  العامة لشرطة  القيادة  دعت 
االلتزام  ضرورة   إلى  المشاة  السالمة«  »درب 
لهم،  المخصصة  األماكن  من  اآلمن  بالعبور 
بإشارات  وااللتزام  واألنفاق،  الجسور  واستخدام 
المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن 
مع اإلشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

للطريق،  العشوائي  العبور  خطورة  من  وحذرت 
لوقوع  الرئيسة  األسباب  أهم  من  يعتبر  والذي 
المشاة على االلتزام بقواعد  الدهس، وحثت  حوادث 
الشارع  العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو 

من المركبات.
وأكدت أن أمن وسالمة المشاة هما من األولويات 
الجهود  إلى  باإلشارة  وذلك  المهمة،  االستراتيجية 
المستمرة لتحسين شروط السالمة المرورية للمشاة، 
والتي كانت نتيجتها إنشاء العديد من الجسور على 
الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة،  الطرق 
بإشارات ضوئية،  وإنشاء ممرات سطحية محكومة 
وإغالق الفجوات بعمل األسوار على الطرق المختلفة 
بما يعزز من سالمة المشاة. وحثت شرطة أبوظبي 
على  المشاة  عبور  لحركة  االنتباه  على  السائقين 
أمن  أن  مؤكدة  السرعات،  بخفض  وااللتزام  الطرق، 
وسالمة المشاة ُتعد مسؤولية مشتركة بين المشاة 

أنفسهم والسائقين على الطرق.
من جهة ثانية، دعت مديرية مكافحة المخدرات في 
شرطة أبوظبي، وضمن حمالتها التوعوية المستمرة، 
المجتمع عموماً واألسر خصوصاً إلى مراقبة أبنائهم 
وحمايتهم من رفقاء السوء واالبتعاد عن الدالل الزائد 

لهم تجنباً للوقوع في فخ اإلدمان على المخدرات.
الخفي«  »بالتفكك  مايسمى  هناك  أن  وأضافت: 
التكنولوجيا  النتشار  نتيجة  جاء  والذي  لألسرة، 
وأجهزة الهواتف الذكية واالنشغال بمواقع التواصل 
في  خلل  وجود  إلى  أدى  ما  وغيرها،  االجتماعي 
من  هذا  ويعد  واألب،  األم  بين  وانفصال  األسرة 
تفككاً  يعتبر  كما  للمخدرات،  األبناء  تعاطي  أسباب 
كل  ألن  الخفي،  بالتفكك  سمي  لذلك  واضح،  غير 
طرف ال يدري ما يحدث للطرف الثاني أثناء انشغاله 
بوسائل التواصل االجتماعي وتغير عادات التواصل 
والجلسات العائلية التي كانت تسهم بدور كبير في 

تعزيز الروابط األسرية.
بين  والخالفات  األسري  التفكك  أن  إلى  وأشارت 
الزوجين، وإهمال رب األسرة لألبناء، والدالل الزائد، 
ورفقاء السوء، من أكثر األسباب التي تدفع الشباب 

والمراهقين إلى الوقوع في فخ اإلدمان.
وفي مجال الجهود الميدانية لمكافحة المخدرات، 
من  جراماً  كيلو   41 و  طناً  أبوظبي  شرطة  ضبطت 
المذاب،  الكريستال  بينها سائل  المخدرة، من  المواد 
متهماً   22 بـ  وأطاحت  درهم  المليار  قيمتها  تقارب 
من جنسيات مختلفة ضمن عصابات دولية لالتجار 
بالمواد المخدرة، وكشفت عن 8 متهمين في عمليات 
المشروع  غير  االتجار  عن  الناتجة  األموال  غسل 

خط  اإلمارات  مجتمع  أن  وأكدت  بالمخدرات. 
دائماً  سيقفون  المخدرات  مكافحة  رجال  وأن  أحمر 
بأمن  المساس  نفسه  له  تسول  من  لكل  بالمرصاد 

المجتمع وشباب الوطن من وباء هذه اآلفة.
وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية 
وفق  أنه  أبوظبي  شرطة  في  المخدرات  مكافحة 
الحصول  تم  المديرية،  في  المحدثة  األمنية  الخطط 
تدار  عدة  عصابية  تشكيالت  بوجود  معلومات  على 
من خارج الدولة، وتمارس نشاطها في إمارات عدة، 
وكل عصابة تختص بدور محدد في تهريب وترويج 

المواد المخدرة. 
الربع  في  تمت  الضبطيات  جميع  أن  وأضاف: 
تابعتها  قضايا  سلسلة  ضمن  عام2020  من  األخير 
المديرية، حيث تم وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها 
شرطة أبوظبي إعداد خطط أمنية لإلطاحة  بالشبكة، 
بحوزتهم،  المخدرة  المواد  كميات  جميع  وضبط 
داخل  موجودين  لهم  رئيسين  وتبين وجود شركاء 

الدولة وتصدر لهم التعليمات من الخارج.

أسفرت  الممنهجة  الحديثة  األساليب  أن  وتابع 
عن تطور كبير بأداء عمل جهاز مكافحة المخدرات، 
ما أسهم في نجاح باهر لرصد المتهمين على مدار 
متفرقة  مناطق  في  متلبسين  وضبطهم  الساعة، 

بإمارات الدولة. 
في  جديداً  أسلوباً  استخدمت  العصابة  أن  وذكر 
التهريب إلدخال المخدرات إلى الدولة، حيث استعانت 
بالكريستال المذاب، وكانت العصابة تعتقد بأن كونه 
ولكن  بسهولة،  تهريبه  يمكن  المائي  بالسائل  أشبه 
عيون رجال المكافحة وبفضل التدريبات العالية التي 
وأساليبها  العصابة  حيل  كشف  من  تمكنوا  تلقوها 
لمن  للتصدي  التامة  الجاهزية  المختلفة، مؤكدين 

تسول له نفسه استهداف شباب الوطن.
خالل  من  تبين  أنه  الظاهري  العقيد  وختم 
التحريات أثناء المتابعة والمراقبة وجود عناصر من 
من  المتحصلة  األموال  بإدارة  تقوم  الشبكة  ضمن 
وتم  شرعية،  غير  بأساليب  وغسلها  المخدرات  بيع 
تحويلهم إلى الجهات المختصة بجرائم غسل األموال.

من حملة درب السالمة

.. ومن حملة التوعية بالمخدرات
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�شاحي خلفان يرعى احتفاًل تكرميياً

املري يطلع على اإجراءات العر�ض الأول لـ »اإك�شبو«

ضاحي  الفريق  معالي  وحضور  رعاية  تحت 
خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في 
ورعاية  توعية  إدارة جمعية  رئيس مجلس  و  دبي 
األحداث، أُقيم عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، 
احتفال تكريم الفائزين بمسابقات صيف بال فراغ 
»االفتراضية« 2020، والتي نظمتها الجمعية لطالب 
من  الصيفية  والمراكز  واألندية  المدارس  وطالبات 
دولة  مستوى  على  سنة   18 من  أقل  إلى   7 سن 
مع  بالتعاون  وذلك  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
مسابقات  شملت  والتي  الخيرية،  مكتوم  آل  هيئة 
الرسم، والتوعية الذكية، والباحث الواعد، والتصوير 
الفوتوغرافي الرقمي، واإلعالمي الصغير، وصديق 

المكتبة.
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن جمعية 
إنشائها على  منذ  األحداث حرصت  توعية ورعاية 
تأتي  التي  واإلبداعية  الثقافية  البرامج  هذه  تنظيم 
تركز  والتي  الهادفة،  االستراتيجية  خطتها  ضمن 
للنشء  االجتماعية  الرعاية  توفير جميع سبل  على 
وجه  على  الصيفية  العطل  وفي  العام  مدار  على 

الخصوص، من أجل حماية الشباب من االنحراف، 
ينفعهم  بما  طاقاتهم  وتفريغ  مواهبهم  واستخراج 
وُيفيدهم، ويقيهم من الدخول في دوامة الفراغ التي 

قد تؤدي بهم إلى الجنوح واالنحراف.
الخطط  من  الكثير  الجمعية  لدى  أن  وأضاف   
الحداثة،  على  ستركز  التي  المستقبلية  والبرامج 
ولغة العصر خصوصاً ما يتعلق بالبرمجة والذكاء 
في  نوعية  قفزة  سيشكل  ما  وهو  االصطناعي، 

مسابقات صيف بال فراغ في السنوات المقبلة.
الطالب  التي حققها  بالنتائج  وعبّر عن سعادته 
ودعاهم  المسابقات،  في  الفائزون  والطالبات 
لتحقيق  والحماس  النهج  هذا  في  االستمرار  إلى 
زايد«  »أبناء  بأنهم  إياهم  واصفاً  النتائج،  أفضل 
الذين سيفتخر الوطن بإنجازاتهم، ومشيداً بجميع 

القائمين على تنظيم الجائزة.
ووجه معاليه الشكر إلى هيئة آل مكتوم الخيرية 
الجمعية،  المتواصل ألنشطة  ودعمها  رعايتها  على 
الطالب  أمور  وأولياء  اإلعالم،  وسائل  وإلى 

والطالبات.

أطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد 
العرض  افتتاح  إجراءات  على  دبي،  لشرطة  العام 
غرفة  ومحتويات  دبي«،  »إكسبو  ألجنحة  األول 
األمنية  والبرامج  واألنظمة  المركزية  العمليات 
الُمطبقة وأحدث التطورات األمنية في موقع الحدث 
واإلجراءات  والسالمة،  األمن  ومعايير  العالمي، 

االحترازية.
وترأس معاليه اجتماع اللجنة التنفيذية لتأمين 
حدث إكسبو دبي الدولي، والتي تضم ثالثة قطاعات 
رئيسة خاصة بتأمين المعرض، وتتمثل في: قطاع 
البحث  وقطاع  العمليات،  وقطاع  واإلسناد،  الدعم 
الرئيس  الخطيب  أحمد  بحضور  وذلك  الجنائي، 
إكسبو،  في  العقاري  والتسليم  للتطوير  التنفيذي 
والعميد سيف مهير المزروعي مدير اإلدارة العامة 
مدير  سرور  بن  خادم  عبدالله  والعميد  للمرور، 
مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز 

الشرطة، وعدد من الضباط والمسؤولين.
الثالثة  القطاعات  رؤساء  من  معاليه  واستمع 
إلى شرح حول خطط القطاعات في تأمين فعاليات 
األمنية،  والبرامج  األنظمة  وجاهزية  المعرض، 

واالستعدادات الجارية من جميع الفرق المعنية. 
المعرض  عمل  فرق  بجهود  معاليه  وأشاد 
التعامل  الماضية  الفترة  خالل  استطاعت  التي 
من  واالنتهاء  والصعوبات  التحديات  مختلف  مع 

المشاريع في الوقت المحدد، مؤكداً أن العمل بروح 
الفريق الواحد أسهم في تطوير أنظمة أمنية حديثة 
وُمبتكرة تهدف إلى إخراج هذا الحدث العالمي في 

أبهى صورة وتحقيق النتائج المرجوة من إقامته.
التامة واالستعداد  الجاهزية  أهمية  وشدد على 
والذكاء  والتقنيات  اإلمكانات  جميع  وتسخير 
أن  إلى  مشيراً  إكسبو،  الستضافة  االصطناعي 
هذا الحدث العالمي وضعته شرطة دبي في سلم 
وأنظمتها  إمكاناتها  كل  له  وسخرت  أولوياتها، 
الذكية والتقنية، وذلك لتقديم الدعم الالزم في كل 
ومتابعة  والخدمية،  األمنية  بالمجاالت  يتعلق  ما 

جميع فرق العمل وعالقتها مع جميع المؤسسات 
األمنية في الدولة، بهدف تقديم خدمات ذكية ذات 
والوفود  والمنظمين  الزوار  لجميع  عالية  جودة 
المشاركة، حتى نكون خير سفراء لدولة التسامح.

كما شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد، 
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، 
تليق  التي  بالصورة  العالمي  الحدث  هذا  إخراج 

بمكانة دبي العالمية.

معالي الفريق ضاحي خلفان
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اأخبار ال�شارقة وال�شمالية

< بحث سعادة اللواء سيف الزري الشامسي 
الشارقة، مع وفد من شركة  قائد عام شرطة 
برئاسة  )دو(  املتكاملة  لالتصاالت  اإلمــارات 
فهد احلساوي الرئيس التنفيذي للشركة، سبل 
تعزيز التعاون في املجاالت التي تهم اجلانبن، 
تعزيز  في  املؤسسي  التكامل  وتضمن حتقيق 

األمن واألمان جلميع شرائح املجتمع.
وأشاد سعادته بالدور اخلدمي الرائد الذي 
أفراد  به في خدمة  تقوم  الشركة ومبا  تقدمه 
املميزة  خدماتها  خالل  من  وربطهم  املجتمع، 
االرتقاء  في  وباملقدرة  اخلــارجــي،  بالعالم 
مبنظومة عمل االتصاالت على مستوى الدولة، 
و حرص  اجلانبن،  بن  التعاون  أهمية  مؤكداً 
املثمرة  الشراكات  إقامة  على  الشارقة  شرطة 
والهيئات  املؤسسات  مختلف  مع  والبناءة 
العاملة في الدولة، والتي تعود بالنفع على أفراد 

املجتمع، وتسهم في تعزيز أمنهم وسالمتهم.
سعادتهم  عن  الزائر  الوفد  أعضاء  وعبر 
الشارقة،  شرطة  مع  التعاون  أطــر  بتعزيز 
وترجمة هذا التعاون على أرض الواقع في إطار 

متكامل يحقق األهداف املرجوة لدى اجلانبن.
بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  تفقد   >
عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان القاعات 
لتطعيم  الشرطة  تدريب  مركز  في  املجهزة 
منتسبي الشرطة بلقاح »كوفيد - 19«، بالتعاون 
مع وزارة الصحة، وذلك ضمن جهود شرطة 
عجمان في مواجهة »كورونا« واالنتصار عليه 
عن طريق حتصن املجتمع وأخذ اللقاح، ومع 
احلملة املنظمة على مستوى الدولة لتلقي اللقاح 
للتوجه  وتلبية  نتعافى«،  بيد  »يداً  حتت شعار 
الختيار  والتحفيز  اللقاح  تلقي  في  احلكومي 
املنتسبن  على جميع  وأثنى سعادته  التطعيم. 
للحملة، وحيَّا فيهم شعورهم  الذين استجابوا 
باملسؤولية املجتمعية الذي يعزز جودة احلياة 
دعم  ضرورة  مؤكداً  اإلنسان،  حماية  ويدعم 
جهود املكافحة بتعزيز توعية اجلمهور بأهمية 
اللقاح  اللقاح، وذلك في ظل تأكيد فعالية  أخذ 
املنتسبن  جميع  ووجه سعادته  عالية.  بنسبة 
إلى اإلسراع في أخذ اللقاح، وحثهم وعائالتهم 
على دعم جهود الدولة في أخذ اللقاح للوصول 
إلى مجتمع معافى وخال من األمراض املعدية 
احلياة  ــى  إل ــعــودة  وال وللتعافي  ــة،  ــئ واألوب

الطبيعية.
املختصة  الشرطية  األجــهــزة  ضبطت   >
قادوا  الذين  األشخاص  الداخلية  وزارة  في 
لوحات،  دون  ومن  وطيش  بتهور  مركباتهم 
حياة مستخدمي  على  وبصورة شكلت خطراً 
أم  ــارة  إم في  اإلمــارات  شــارع  على  الطريق 

الذي  الشخص  على  القبض  إلقاء  مت  كما  القيوين، 
التواصل  شبكات  على  ونشره  االستعراض  صور 
االجتماعي، ومت حجز املركبات وحتويل األشخاص 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  القضائية  اجلهات  إلى 
اللواء  سعادة  وأكد  الرادع.  عقابهم  لينالوا  بحقهم 
أم  شرطة  عام  قائد  املعال  أحمد  بن  راشد  الشيخ 
املتهورين  هؤالء  مثل  مصير  هو  هذا  أن  القيوين 
محدقاً  وخطراً  تهديداً  بتصرفاتهم  يشكلون  الذين 
على سالمة الطريق ومستخدميه، حيث إن يد العدالة 
إلى قدرة الشرطة على ردع  في انتظارهم، مشيراً 
وايقاف مثل هذه األعمال الطائشة من أجل حماية 

األرواح واملمتلكات.
من  عدد  بتكرمي  الفجيرة  شرطة  احتفلت   >
املرئي في  االتصال  تقنية  املتميزين عبر  منتسبيها 
»كورونا«،  وباء  ملواجهة  االستثنائية  الظروف  ظل 
حيث كرم سعادة اللواء محمد أحمد بن غامن الكعبي 
قائد عام شرطة الفجيرة عدداً من الضباط وصف 

الضباط واألفراد واملدنين والعنصر النسائي.
املتميزة،  املنتسبن  بجهود  سعادته  وأشــاد 
وإخالصهم في أداء مهماتهم وإسهامهم في تطوير 
املنتسبن  تكرمي  أن  موضحاً  به،  واالرتقاء  العمل 

وزارة  الستراتيجية  تنفيذاً  يأتي  املتميزين 
الداخلية وشرطة الفجيرة اللتن توليان اهتماماً 
البشري كونه احملور األساس  بالعنصر  بالغاً 

في عمليات التنمية املستدامة.
منخس  علي  الله  عبد  العميد  ــرأس  ت  >
مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس 
اخليمة جلسة »عصف ذهني« للتحديات األمنية 
املشاركون  واستعرض  للخمسن.  استعداداً 
بهدف  القائمة  األمنية  التحديات  اجللسة  في 
تخدم  التي  واملشاريع  الالزمة  اخلطط  وضع 
درجــات  أقصى  وحتقق  اخلمسينية،  اخلطة 
األمن واألمان في ربوع الوطن، باإلضافة إلى 

املؤشرات الوطنية واالستراتيجية لعام.2020
هذه  مثل  عقد  أهمية  منخس  العميد  وأكد 
النوعية من جلسات »العصف الذهني« ملا لها 
من دور بارز في اخلروج بأفكار ومقترحات 
من شأنها تعزيز وتوفير البنية التحتية األمنية 
الصلبة لالحتفال بالذكرى اخلمسن لتأسيس 
الدولة، وأهمية تعاون جميع اجلهات احلكومية 
املعنية على مستوى إمارة رأس اخليمة لتحقيق 
األهداف املرجوة ومحاكاة هذه املناسبة الكبيرة.

من اجتماع شرطة الشارقة «ودو»

النعيمي خالل جولته التفقدية
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الطريق نحو �شتاء

اآمن وممتع
العميد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

لعل أبرز ما يتميز به مجتمع دولة اإلمارات 
وقبول  التسامح  قيم  بجانب  المتحدة  العربية 
مظلة  تحت  الجميع  بين  المساواة  قيم  اآلخر؛ 
واجبات،  وعليهم  حقوق  لهم  فالجميع  القانون، 
وهي إحدى ركائز وحدة البيت اإلماراتي، ولهذا 
تقوم مسيرة العمل األمني على مشاركة المجتمع 
االستقرار  مناخ  استمرارية  في  ومؤسساته 
العام، فلم يعد األمن مهام المؤسسات الشرطية 
المجتمع ككل، والبد من  بل مسؤولية  وحدها؛ 
واإلجراءات  بالقانون  بااللتزام  عليه  الحرص 

المتعلقة به بشكل عام.
مبادرة  إطالق  تم  الماضية  الفترة  وخالل 
التي  المبادرة  وهي  وممتع«  آمن  »شتاؤنا 
ربوع  بين  السياحية  األنشطة  دعم  تستهدف 
العربية  اإلمارات  دولة  وأن  خاصة  الدولة، 
المتحدة تمتلك عدداً كبيراً من المواقع الطبيعية 
الفريدة التي تحكي تاريخ هذه األرض منذ فترات 
الستكشاف  فرصة  والمبادرة  بعيدة،  زمنية 
الهوية والجذور والحدود التي يمكن أن يصلها 

اإلنسان داخل الوطن.
جائحة  ظل  في  المبادرة  هذه  إطالق  ولعل 
الوعي  في  وثقة  رهان  بمثابة  هو  إنما  كورونا 
المجتمعي وااللتزام بالقانون والذي يهدف في 
هذا  عدوى  من  المجتمع  على  للحفاظ  النهاية 
الشتاء  يكون  أن  إلى ضمان  إضافة  الفيروس، 
آمنًا للجميع، وإتاحة الفرصة للعوائل واألجيال 
الجديدة للتعرف على الهوية والتراث اإلماراتي، 
المهمة  المواقع  من  العديد  تحتضن  فاإلمارات 
المدرجة على قوائم »اليونسكو« لمواقع التراث 

العالمي، وهي وجهات تمكن الزوار من تجارب 
التي  األثرية  المعالم  ذلك  في  بما  غنية  معرفية 
وتاريخها  الدولة  ماضي  عن  حكايات  تروي 

العريق.
والمبادرة هي مسؤولية مجتمعية في األساس 
تقوم بها المؤسسات المجتمعية بتوعية المجتمع 
والسالمة،  األمن  بمعايير  االلتزام  بأهمية 
ذاتها  المجتمعية  الفئات  مسؤولية  إلى  إضافة 
في االلتزام بها وعدم ارتكاب اّي مخالفات من 
المختلفة  األنشطة  أثناء  للخطر  التعرض  شأنها 
الجوية  التقلبات  حال  في  أو  البرية،  بالمناطق 
والتي ال بديل خاللها عن االلتزام بقواعد األمن 

والسالمة المرورية.
شرطة  اهتمت  آمنًا  الشتاء  يكون  وحتى 
أبوظبي بالعمل على التوعية المجتمعية الوقائية، 
توافر  استمرارية  يستهدف  استباقي  كإجراء 
األمن للجميع، إضافة إلى التأكيد على ضرورة 
من  للوقاية  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 
بجمال  االستمتاع  لضمان  كورونا،  عدوى 
عن  واالبتعاد  النفس  عن  والترويح  الطبيعة 

صخب الحياة في المدن.
كما قامت الشرطة قبل وبعد إطالق المبادرة 
اتباع  على  األمور  أولياء  لحث  توعوية  بجهود 
إجراءات السالمة كافة والتقيد بالقوانين واألنظمة 
التي وضعت من أجل سالمتهم وسالمة أبنائهم، 
مستخدمي  أبنائهم  حث  بضرورة  ومناشدتهم 
وااللتزام  اآلمنة  القيادة  على  النارية  الدراجات 
عند  وخصوصاً  العامة  السالمة  بشروط 
استخدامها في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب 

بالتدابير  للتعريف  سعت  كما  الحوادث،  وقوع 
حول  الهادفة  التوعوية  والمبادرات  الوقائية 
البري،  التخييم  وضوابط  السالمة  اشتراطات 
عدم  على  النارية  الدراجات  مستخدمي  وحث 
والتعريف  المزعجة  االستعراضات  ممارسة 

بضوابط استخدامها.
ضرورة  إلى  التوعوية  الجهود  امتدت  كما 
األطفال  لحماية  الوقائية  االشتراطات  تعزيز 
المباني  أو  البنايات  من  السقوط  حوادث  من 
السكنية واالهتمام بالمراقبة الدائمة لألطفال عند 
ترك  مخاطر  من  وحذرت  النوافذ  من  اقترابهم 
الستخدامها  تفادياً  للنوافذ  مالصق  أثاث  قطع 
من األطفال بغرض الفضول ما يؤدي إلى وقوع 

حوادث مأساوية.
الفئات  على  يتعين  التي  الجهود  وهي 
المجتمعية االلتزام بها، فااللتزام بحماية األطفال 
أو  حوادث،  ألي  تعرضهم  خشية  ومراقبتهم 
المخصصة  المرورية  بالمسارات  االلتزام 
وسائل  وارتداء  الهوائية  الدراجات  لمستخدمي 
في  لهو  الحوادث؛  من  الشخصية  الحماية 
النهاية يمثل تأمينًا لهم وحماية لحياة كل منهم 
أبنائنا أصحاء  الحفاظ على  وااللتزام بها يعني 
االلتزام  أهمية  تعليمهم  ضمان  إلى  إضافة 
إن  القول  يمكن  ولهذا  المستقبل،  في  بالقانون 
لتعزيز  تمثل فرصة مالئمة  ذاتها  المبادرة في 
األمن واألمان واإليجابية للجمهور في المناطق 
البرية وتوعيتهم بأهمية المحافظة على سالمتهم 
السلوكيات  عن  واالبتعاد  اآلخرين  وسالمة 

السلبية التي قد تؤدي لوقوع الحوادث.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة
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عيادة »اأمرا�ض القلب« باخلدمات الطبية يف ال�شارقةعيادة »اأمرا�ض القلب« باخلدمات الطبية يف ال�شارقة

�شامل: هكذا يتم جتنب م�شاعفات اأمرا�ض القلب على احلامل�شامل: هكذا يتم جتنب م�شاعفات اأمرا�ض القلب على احلامل

يتابع »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف �إد�ر�ت و�أق�صام وفروع وعياد�ت �خلدمات �لطبية يف �ل�صارقة، و�لتابعة 

لوز�رة �لد�خلية. وز�ر يف هذ� �لعدد عيادة »�أمر��س �لقلب« لتعريف منت�صبات �ل�صرطة بتاأثري �لقلب و�أمر��صه على 

�ملر�أة �حلامل.

الحمل يجهد القلب والدورة الدموية، ولكن العديد 
من النساء الالتي لديهن أمراض القلب يلدن أطفاالً 
فأنت  القلب،  في  مشاكل  لديِك  كان  فإذا  أصحاء. 
بحاجة إلى رعاية خاصة أثناء فترة الحمل، فيما يلي 
ما تحتاجه المرأة الحامل لمعرفتها عن حاالت القلب 

والحمل. 
اختصاصي  سالم  خليل  وائل  الدكتور  يشير 
أن  بالشارقة،  الطبية  الخدمات  في  قلب  أمراض 
يزداد  حيث  الدموية،  والدورة  القلب  يجهد  الحمل 
منسوب الدم بنسبة 30 إلى 50 بالمئة لتغذية الجنين 
الذي ينمو، كما تزداد أيضاً كمية الدم التي يضخها 
القلب كل دقيقة بنسبة 30 إلى 50 في المئة، بجانب 
زيادة معدل ضربات القلب أيضاً، كل هذه التغييرات 

تتسبب في جعل القلب يعمل بجهد أكبر.
أما المخاض والوالدة فيضيفان مزيداً من العبء 
على القلب أيضاً. فأثناء المخاض -خصوصاً عند 
الدفع- تمر المرأة بتغيرات مفاجئة في تدفق الدم 
والضغط عندما يولد طفلك، يتسبب أيضاً انخفاض 

تدفق الدم من خالل الرحم في إجهاد القلب.
على  المخاطر  تعتمد  قائالً:  ويتابع  مشكالت: 
طبيعة الحالة الكامنة في القلب وشدتها على سبيل 

المثال:
من  القلب:  بضربات  الخاصة  المشكالت   -
الشائع حدوث خلل طفيف في ضربات القلب أثناء 

الحمل، وهذا ال يسبب القلق عادة.
لديِك صمام  إذا كان  القلب:  - مشكالت صمام 

قلب صناعي أو كان لديك ندوب أو تشوه في القلب 
لمخاطر  عرضة  أكثر  تكونين  فقد  الصمامات،  أو 
حدوث مضاعفات أثناء الحمل، إذا كانت الصمامات 
ال تعمل بشكل صحيح، فقد تواجهين صعوبة في 

زيادة تدفق الدم.
وباإلضافة إلى ذلك، تنطوي الصمامات الصناعية 
بطانة  التهاب  مخاطر  زيادة  على  الطبيعية  غير  أو 
القلب - وهي عدوى تصيب بطانة القلب وصماماته 
القلب  صمامات  تشكل  كما  الحياة.  تهدد  وربما 
أثناء  جسيمة  مخاطر  أيضاً  الميكانيكية  الصناعية 
منع  أدوية  استخدام  ضبط  لضرورة  نظراً  الحمل 
التجلط واحتمال حدوث جلطة مهددة للحياة )خثار 

الدم( في صمامات القلب.

لقاء: اأماين اليافعي - ت�صوير: حممد علي 
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- فشل القلب االحتقاني: بما أن كمية الدم تزداد، 
فمن الممكن أن يتفاقم فشل القلب االحتقاني.

بمشكلة  ولدِت  إذا  القلب:  في  الخلقي  العيب   -
في القلب، فإن طفلِك الرضيع سيكون أكثر عرضة 
قد  أيضاً،  القلب  أنواع عيوب  بأحد  لخطر اإلصابة 

تكونين أيضاً عرضة لخطر الوالدة المبكرة.
القلب  أمراض  بعض  إن  كما  األمراض:  أنواع 
التاجي  الصمام  النساء، بما في ذلك مشكالت  في 
أو الصمام األبهري، يمكن أن تشكل مخاطر تهدد 
حياة األم أو الطفل. وفقاً للظروف، قد تتطلب بعض 
القلب تلقي عالجات رئيسة -مثل جراحة  أمراض 

القلب- قبل محاولة الحمل.
كما إن مخاطر الحمل لدى النساء الالتي لديهن 
متالزمة /إيزنمنغر/ الخلقية النادرة أو يعانين من 
ضغط دم مرتفع يؤثر على شرايين الرئتين والجانب 
األيمن من القلب )فرط ضغط الدم الرئوي(، مرتفعة 

للغاية لدرجة أن الحمل غير مستحسن لهن.
المرأة  تتناوله  عالج  أي  يؤثر  أن  يمكن  عالج: 
خالل فترة الحمل على طفلك، ومع ذلك، فإن الفوائد 
دواء  إلى  بحاجة  كنِت  إذا  غالباً  المخاطر  تفوق 
الرعاية  مزود  القلب، فسيقوم  حالة  على  للسيطرة 

الصحية بوصف الدواء األكثر أماناً بأنسب جرعة.
ال  موصوفة،  هي  كما  بالضبط  األدوية  تناولي 
تتوقفي عن تناول الدواء أو تعديل الجرعة من تلقاء 

نفسك.
الحمل  المرأة  تحاول  أن  قبل  للحمل:  استعداد 
الرعاية  ومقدمة  القلب  دكتور  عند  موعد  من  البد 
فترة  خالل  الوضع  مع  ستتعامل  التي  الصحية 
حملك. كما يمكنِك لقاء العضوات األخريات بفريق 
األسرة،  طبيبة  مثل  بك،  الخاص  الصحية  الرعاية 
وسيتولى الفريق الطبي المتابع لحالتك تقييم مدى 
تحسن حالة القلب ومراعاة أي تغييرات في العالج 

قد تحتاجين إليها قبل بدء الحمل.
ال يتم استخدام بعض األدوية التي كانت تستخدم 

عادًة لعالج أمراض القلب أثناء فترة الحمل. وتبعاً 
الصحية بضبط  الرعاية  للظروف، قد تقوم مقدمة 
الجرعة أو وصف دواء بديل مع شرح المخاطر التي 

ينطوي عليها.
سالمة الطفل: ستراقب مقدمة الرعاية الصحية 
يمكن  الحمل.  فترة  خالل  كثب  عن  طفلِك  نمو 
الصوتية  فوق  الموجات  فحوصات  استخدام 
استخدام  يمكن  كما  الطفل،  نمو  لتتبع  الروتينية 
أي  لكشف  المتخصصة  الصوتية  فوق  الموجات 
إلى  طفلِك  يحتاج  قد  الجنين.  قلب  في  تشوهات 

المراقبة أو العالج بعد الوالدة أيضاً.
حماية من المضاعفات:- العناية الجيدة بنفسك 
هي أفضل طريقة للعناية بطفلِك، على سبيل المثال:

الوالدة،  قبل  الطبية  الزيارات  على  الحرص   -
الصحية  الرعاية  خدمات  مقدمة  بزيارة  قومي 

بانتظام خالل فترة الحمل.
- تناول األدوية وفق تعليمات الطبيب، ستصف 
مقدمة خدمات الرعاية الصحية الدواء األكثر أماًنا 

بالجرعة األنسب.
- الحصول على ما يكفي من الراحة، خذي غفوة 
في النهار وتجنبي األنشطة البدنية الشاقة إذا كان 
الفراش  في  بالراحة  ُيوصى  وقد  بإمكانك.  ذلك 

لبعض الحاالت.
الصحي  بالمقدار  الوزن  زيادة  وزنك،  راقبي   -
يدعم نمو طفلك وتطوره، لكن الزيادة المفرطة تحمل 

القلب جهداً إضافياً.
حول  أسئلة  اطرحي  القلق،  على  السيطرة   -
مستوى تطور الحمل، تعّرفي على ما يمكن توقعه 
خالل المخاض والوالدة، فمعرفة ما يحدث يمكن أن 

يساعدك على الشعور بمزيد من الراحة.
التدخين  تجنبي  المحظورات،  معرفة   -

والكحوليات واألدوية غير المشروعة.
مؤشرات الخطر: اتصلي بمقدمة الرعاية الصحية 
أو أعراض تثير  المعاناة من أي عالمات  في حالة 

قلقك، وخاصة ما يلي:
-صعوبة التنفس.

-ضيق التنفس عند اإلجهاد.
عدم  أو  القلب  نبضات  وسرعة  القلب  -خفقان 

انتظامها.
-آالم الصدر.

-سعال دموي أو السعال ليالً.
-المخاض والوالدة.

قد توصي مقدمة الرعاية الصحية بتوليد طفلك 
في مركز طبي متخصص في حاالت الحمل عالية 
الخطورة. في حالة وجود مخاوف بشأن القلب أو 
بعض  وجود  إلى  بحاجة  كنِت  أو  الدموية  الدورة 
تحفيز  يتم  فقد  المخاض،  أثناء  االختصاصيين 

المخاض.
يمكن استخدام معدات متخصصة لمراقبتك أثناء 
لمخاطر  تعرضك  القلب  حالة  كانت  إذا  المخاض، 
أو  الوريد  في  قسطرة  إدخال  الممكن  فمن  بالغة، 
الشريان لتوفير معلومات مفصلة عن وظيفة القلب 

وضغط الدم.
تتم مراقبة التقلصات لديِك ومعدل ضربات قلب 
الجنين بصورة مستمرة، وبدالً من االستلقاء على 
ظهرِك، قد يطلب منك االستلقاء على جانبك وضم 

إحدى ركبتيك نحو صدرك.
التنفسي،  الجهاز  على  الواقع  الضغط  لتقليل 
يمكن وصف التخدير فوق الجافية لتخفيف األلم. 
الرعاية  مقدمة  تقلل  فقد  طبيعياً،  الوالدة  حالة  في 

الصحية من وقت دفعك للمولود.
أحياناً يكون من األفضل والدة الطفل بمساعدة 
عرضة  كنِت  وإذا  الجنين،  شفط  جهاز  أو  الملقط 
العالج  تتلقين  فقد  القلب،  بطانة  التهاب  لخطر 

بالمضادات الحيوية قبل الوالدة وبعدها.
من غير المعتاد الحاجة إلى إجراء عملية قيصرية 
المعاناة من مشكلة  القلب، في حالة  بسبب مرض 
في الوالدة تؤدي إلى الوالدة قيصرياً، فسيتم اتخاذ 
احتياطات خاصة لمراقبة وظيفة قلبك أثناء الوالدة.

د. وائل سالم
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

يرجع الكثير من التربويين تعثر األبناء والبنات 
في بداية حياتهم لسلوكيات تربوية غير صحيحة 
للتأكيد  بعضهم  ويذهب  بل  عليهم،  ممارستها  تم 
أن االنحراف لدى المراهقين يعود سببه بالدرجة 
األولى إلى األبوين، أو بمعنى أصح بسبب مؤسسة 
بدورها  القيام  في  وأخفقت  فشلت  التي  البيت 
المنوط بها في التربية في المجتمع لبنائه بشكل 

صحي وواٍع ومتعلم ومثقف.
والتعميم هو دائماً ممارسة ظالمة وغير منصفة، 
يعتريها  والثابتة  المميزة  الحقائق  هذه  فحتى 
بعض االختالف والخروج عن طبيعتها وحقيقتها 
الواحدة. وإذا كان هذا هو الحال مع حقائق علمية 
مثبتة، فكيف هو الحال مع قضايا وموضوعات هي 

في تغير دائم من الصحة إلى الخطأ؟!
أو  األبوين  إخفاق  تبرير  أو  يمكننا عزل  لذا ال 
أحدهما عندما ينحرف طفلهما، ويضل عن طريق 
والمستقبل  المشروع  والطموح  القويمة  األخالق 

الباهر.
ظالمة  ممارسات  هناك  أن  يعلم  منا  والكثير 
تعد  وفيها  كليهما،  أو  الوالدين  أحد  عن  تصدر 
بعد  يتسبب  ما  الطفل،  وانتهاك إلنسانية  وضرب 
فترة من الزمن أو عندما يبدأ بسن المراهقة بهروبه 
من المنزل، ومحاولة بنائه حياة جديدة بعيدة عن 

سلطة أسرية قاسية خضع لها سنوات طويلة.

الوالدان يختاران لعبة لطفلهما!

موجودة  الممارسة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
وقائمة، أي ممارسة العنف الجسدي واللفظي في 
تقل خطورة وهي  فإن هناك ممارسة ال  التربية، 
وعدم  الوسوسة،  لدرجة  الطفل  حماية  محاولة 
تمكينه من االعتماد على نفسه، بل ينفذ لهذا الطفل 
أو الطفلة كل شيء من دون تردد أو تساؤل، حيث 
على  االعتماد  عدم  له  يسبب  الذي  بالدالل  يغمر 

النفس واتكالية وجهالً تاماً بالحياة.
محال  في  مالحظتها  يمكننا  الممارسة  وهذه 
بيع ألعاب األطفال، حيث تجد األب أو األم هو من 
يبحث عن اللعبة وطفلهما يسير خلفهما من دون 
أن يظهر أي رغبة بهذه اللعبة أو تلك، فهو تعود منذ 
نعومة أظفاره أن أمه أو أباه هما من يقرر عنه كل 
شيء له المأكل والمشرب والملبس وأوقات النوم 
وطريقة  اللعبة  اختيار  إلى  وصوالً  واالستيقاظ، 

اللعب وبماذا يعلب.
ويعيش عدد كبير من اآلباء واألمهات تفاصيل 
المعنى تحدث عنه  حياة األبناء نيابة عنهم، وهذا 
التربوي  النفس  عالم  أنتوني  روبرت  الدكتور 
»ما  كتاب  مثل  الشهيرة  الكتب  من  عدد  ومؤلف 
بالنفس«،  »الثقة  وكتاب  اإليجابي«،  التفكير  وراء 
حيث يقول: » عدد كبير من اآلباء يعيشون الحياة 
أن  قرروا  لقد  خاللهم  ومن   ، أطفالهم  عن  نيابة 
طفلهم ينبغي أن يكون كل شيء كانوا يتوقون أن 

يكونوه ولم يستطيعوا، ومن ثم يدفعون الطفل إلى 
ما وراء قدراته وإمكاناته«.

أطفالنا  لتربية  منا  محاولة  هناك  األسف،  ومع 
والحرص عليهم ونريدهم نسخة مكررة منا، وقد 
وعدم  الوسوسة  لدرجة  الممارسة  هذه  تصل 
في  وآخرون  الشمس،  برؤية  حتى  لهم  السماح 
أساليب  كل  يستخدمون  أبنائهم  تربية  سبيل 
واإليذاء  والشتم  الضرب  من  والقسوة  الترهيب 
تماماً،  الطريقتين خطأ  وكلتا  والوجداني،  النفسي 
واالبتعاد عن  االنحراف  لألبناء  تسببان  إنهما  بل 

المؤسسة االجتماعية األولى وهي البيت.
 و المؤسسة االجتماعية الثانية وهي المدرسة 
مقاعد  وترك  بالهروب  المراهق  سيتجاوزها 
ثقافة  متعلم وذي  غير  والنتيجة شاب   . الدراسة 
تربيته  وسوء  تعثره  يرجع  أنه  واألخطر  ضحلة، 
على المجتمع ككل، فينشأ في بغض وكراهية لهذا 

المجتمع.
تام وال  لين  التوازن والوسط، فال   والمطلوب 
والتشجيع  الثواب  استخدام  بل  كالحجر،  قسوة 
وغيرها  األبناء  مع  والصداقة  والمكافأة  والدافع 
بها  تضج  التي  التربوية  واألساليب  القيم  من 
عن  والبحث  القراءة  إال  علينا  وما  التربية،  كتب 
كل ما ينقصنا ونجهله وقد يؤذينا ويؤذي أوالدنا 

ومجتمعنا في المستقبل القريب.
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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 االأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

النزعة  النفسية  اإلنسان  تركيبة  على  تغلب 
negativity pias ،السلبية كما يعرف في علم  النفس
إلى  يسعى  بفطرته  اإلنسان  دماغ  أن  أي 
الذي  المحيط  في  السلبية  النقاط  عن  البحث 
اإلنسان  حاجة  إلى  ذلك  ويعود  فيه،  يعيش 
الفطرية إلى الشعور باألمان من خالل التنبه إلى 
األخطار المادية والمعنوية المحيطة به ومن ثم 
حماية نفسه منها بمواجهتها أو االنسحاب منها.

سلبية  
لطبيعتنا  وإدراكنا  األمر  لهذا  وبمعرفتنا 
راسخة  معتقدات  من  فيها  يجول  وما  البشرية 
وأفكار متوارثة عبر سلسلة طويلة من األجيال 
الجوهرية  المترابطة، نتمكن من معرفة األهمية 
وتدريب  بمسارهان  والتحكم  أفكارنا  لتوجيه 
ما  عبر  التدريجي  الفكري  االرتقاء  على  أنفسنا 
يسمى بسلم الوعي اإلنساني الذي ابتكره العالم 

النفسي الشهير ديفيد هاوكنز .
تجعلنا  البشرية  للنفس  السلبية  الطبيعة  إن 
ضحايا سلبيين للبيئة المحيطة بنا، وتتفتح أعيننا 
الجانب  إلى  انتباه أو وعي من طرفنا  من دون 
عالقاتنا  ومن  عام  بشكل  حياتنا  من  السلبي 
بذاتنا وباآلخرين بشكل خاص، فنمارس اليقظة 
حياتنا،  في  السوداء  النقاط  كل  إلى  واالنتباه 
ونمنح الجوانب السلبية قدراً عالياً من التركيز 
الجوانب  أو مهملين  العميق، متناسين  والتفكير 
شتى  في  كافة  بتفاصيلها  والمضيئة  اإليجابية 
مناحي حياتنا على اعتبار أنها تحصيل حاصل 

أو أمراً مفروغاً منه في حياة الكثيرين. 
السلبية  البرمجة  من  طويلة  سنوات  وعبر 
الفرد  على  االجتماعي  المحيط  يمارسها  التي 
التي تمتزج مع الطبيعة الفطرية لإلنسان تشكل 
لدينا ما يسمى اصطالحاً بالشخصية االجتماعية 

السلبية التي تبحث عن االنتقادات، وتركز على 
العيوب، وتعيش صراعات مختلفة على مستوى 
الذات والمجتمع، األمر الذي يحول حياة الكثيرين 
إلى سلسلة من الهموم والمعاناة التي ال تنتهي .
الجوهرية بتحول هذا األمر  المشكلة  وتكمن 
أصبح  بحيث  األفراد،  لمعظم  طبيعية  إلى سمة 
والعالقات  الخارجية  والبهجة  الداخلي  السالم 
أمراً  واإللفة  المحبة  تسودها  التي  االجتماعية 
معظم  في  السائد  النمط  على  غريباً  و  دخيالً 
وانخفاض  الفرد  معاناة  وأصبحت  المجتمعات، 
مستوى حياته النفسية هو األصل ال االستثناء.

إيجابية 
الكون  هذا  وتعالى  سبحانه  الله  خلق  لقد 
تحفظ  وازدواجية  ثنائية  على  يقوم  متوازناً 
والقبح  والشر  الخير  فبين  الدقيق،  توازنه 
والذكورة،  واألنوثة  والضعف  والقوة  والجمال 
تكمن أجمل آيات الله  سبحانه وتعالى في إبداع 
خلقه، ويأتي هنا دور اإلنسان العاقل الذي حمل 
الرسالة واختار بإرادة حرة أن يعمر هذه األرض 
بكل حب، ويختار طريقه ونمط حياته بين هذه 
مفتوحة  فالخيارات  المزدوجة،  المتناقضات 
أصحاب  ونحن  لوحات،   معرض  كأنها  أمامنا 
المشيئة الصغرى في صنع واقعنا بعدما منحنا 
الله سبحانه وتعالى حق االختيار،  فإما نختار 
طريق األلم والمعاناة أو بكل حب طريق السالم 

والرفاه.
وإذا كانت طبيعتنا البشرية تنزع نحو السلبية،  
وتقودنا بصمت وبال وعي للتركيز على عيوب 

محيطنا وثغراته والخلل القائم فيه.
أما الطبيعة األخرى التي تسعى نحو اإليجابية 
وتركز على النصف المملوء من الكأس، وتبحث 
عن الجمال والبهجة فيما حولها، فهي أمر يحتاج 

يتم عبر وقت  واٍع حتى  إلى ممارسة وتدريب 
ليس بقصير، وإلى إصرار ال ينقصه انقطاع.

اإليجابية  الطبيعة  هي  ثانية  طبيعة  لإلنسان 
أفكارها  توجيه  على  القدرة  تملك  التي  الواعية 
هذه  وتصبح  وطبيعتها.  بمسارها  والتحكم 
الجديدة  وبسماتها  الوقت  مع  الثانية  الطبيعة 
أقصر  إن  لإلنسان.  الغالبة  الشخصية  هي 
الطرق وأسهلها للتمتع بهذه الشخصية اإليجابية 
فيها  نطبق  التي  االمتنان  ثقافة  هي  الجديدة 
وتعالى  سبحانه  الخالق  توجيهات  واٍع  بشكل 
اآلية  وفي  حياتنا،  في  النعم  تدفق  زيادة  في 
السر  يكمن  ألزيدنكم«  شكرتم  »لئن  الكريمة 
أصحاب  إال  يدركه  ال  الذي  و  للوفرة،  العظيم  
العقول المستنيرة الذين ارتقوا بمستوى نفسهم 
إلى  الفطري  السلبيين  مستوى  من  البشرية 
مستوى الشاكرين الواعين الذين وجهوا وعيهم 
وانتباههم وتركيزهم بكل حب إلى أبسط النعم 
وأصغرها في حياتهم، ففتحوا باباً واسعاً تدفقت 

عبره أكبر النعم وأعظمها إلى حياتهم.
تتجاوز  راقية  عميقة  ثقافة  االمتنان  إن 
المفهوم التقليدي لترديد كلمات الحمد والشكر 
بال وعي أو ادراك للمغزى من ورائها، وهو نقل 
التركيز واالنتباه من المركز السلبي الفطري إلى 
الشكر  نمارس  الواعي، بحيث  اإليجابي  المركز 
والحمد لكل ما نملك وما ال نملك حتى يتجلى في 
حياتنا على أثر التركيز عليه واالمتنان لوجوده 

لدى اآلخرين.
المستوى  رفيعة  اإلنسانية  الثقافة  هذه  إن 
تحتاج إلى قرار رصين وممارسة يومية تحيلها 
إلى عادة راسخة تمارسها عقولنا السلبية بشكل 
لجذب خير ال  تلقائي، لنصبح بعد ذلك مراكزاً 
لكل من  الله سبحانه وتعالى  ينقطع منحه من 

يشكر ويمتن من عباده.

ثقافة المتنان
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نتحدث  أن  أردنا  إذا  لمندل:  الوراثية  المبادئ 
القوانين  الِوراثة، فال بد أن نذُكر  عن أُسس ِعلم 
التي وضعها العالِم النمساوي غريغور مندل. فقد 
مزرعة  في  كُمزاِرعين  ووالِدته  مندل  والِد  َعِمل 
العمل،  هذا  منهم  مندل  ووِرث  لعائلتهما،  تابعة 
وطبيعة عملِه هذه هي التي جعلته يستلهم دراسة 

االختاِلف في النباتات. 
حيث  البازالء،  نبات  مع  تجاربه  بداية  وكانت 
قام مندل ِبتتبُع سبع صفات وراثية ظاهرية لهذا 
النبات وهي: طول النبتة )طويل أو قصير(، شكل 
الثمرة )متخصر أو منتفخ(، لون الثمرة )أخضر 
أو أصفر(، شكل البذور )دائري أو مجعد(، لون 
البذور )أصفر أو أخضر(، موقع الزهرة )طرفي 
أو محوري(، لون الزهرة )بنفسجي أو أبيض(.  

الصفات  لدراسة  البازالء  نبات  مندل  واختار 
تنوع  وجود  منها:  عدة،  ألسباب  الوراثية 
يسُهل  التي  الوراثية  السمة  أو  للصفة  ملحوظ 
تتبُعها ومالحظتها، أي بمعنى آخر وجود أزواج 
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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.

�صارة الكعبي وفاطمة البلو�صي 

خبريتان يف التقنيات احليوية-جامعة ال�صارقة

                  ال�شفات اجلينية ) 1-3(-قوانني مندل

ومثالً  لكل صفة،  الوراثية  السمات  من  متّضادة 
ُهناك صنف  الزهرة  لِلَون  الوراثية  الصفة  لتتبع 
ُيظِهر اللون البنفسجي وصنف آخر ُيظِهر اللون 
لنبات  مندل  الختيار  اآلخر  والسبب  األبيض. 
البازالء هو أنه ُينتج عن التزاوج الواحد منه عدد 
تكون  بسرعة  أيضاً  ويتميز  النباتات،  من  كبير 
نباتات الجيل الواحد. كما إن نبات البازالء يسهل 
تلقيحه صناعياً عن طريق تدخل اإلنسان. ُكل هذه 
 Pisum ساللة  من  البازالء  نبات  جعلت  األسباب 
مناسباً الستخدامه في تجارب  أنموذجاً   Sativum

مندل.
ويتمثل التلقيح الذاتي في انتقال حبوب اللقاح 
من متك زهرة إلى ميسم الزهرة نفسها أو زهرة 
للتلقيح  بالنسبة  أما  نفسه.  النبات  على  أُخرى 
الخلطي، فيتمثل في انتقال حبوب اللقاح من متك 
من  مختلف  نبات  على  زهرة  ميسم  إلى  زهرة 
طريق  عن  يكون  الخلطي  والتلقيح  نفسه،  النوع 
أو  رياح  أو  أو طيور  إما حيوانات  عامل مساعد 

إنسان.
وبدأ مندل تجربته بزراعة نباتات البازالء ذات 
ليضمن  ذاتياً،  تتلقح  وتركها  البنفسجية  األزهار 
اللون  ذات  النباتات  من  نقي  جيل  على  ُحصوله 

البنفسجي.
وبعدها قام مندل بعملية التلقيح الخلطي فنقل 
حبوب اللُقاح من متك نباتات ذات أزهار بيضاء 
إلى مياسم نباتات ذات أزهار بنفسجية. والنباتات 
ُتمثل  الخلطي  التلقيح  في  مزاوجتها  تمت  التي 
الجيل األبوي، ويرمز لها بالرمز P المأخوذ من 
Paren� )مسمى النباتات األبوية باللغة اإلنجليزية 
التزاوج  عن  الناتجة  والنباتات   .)tal generation
واألزهار  النقية  البنفسجية  األزهار  بين  الخلطي 
وُيرمز  األول،  األبناء  جيل  نباتات  ُتمثل  البيضاء 
باللغة  االبن  من مسمى  المأخوذ   F1 بالرمز  لها 
الالتينية )Filial generation(. وجيل األبناء األول 
بنسبة  بنفسجية  أزهار  ذات  نباتات  أظهر   F1
البيضاء  األزهار  النباتات ذات  َتظهر  100%، ولم 
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للعامل  حصل  الذي  فما  الجيل.  هذا  في  نهائياً 
لم  لِماذا  البيضاء؟!  البنفسجية  لأِلزهار  الِوراثي 

تظهر في الجيل األول؟!
نباتات جيل  مندل  ترك  ماذا حصل،  ولمعرفة 
جيل  في  الناتج  وكان  ذاتياً،  تتلقح  األول  األبناء 
ذات  نباتات   705 عن  عبارة   F2 الثاني  األبناء 
أزهار بنفسجية و224 نباتات ذات أزهار بيضاء. 
وهذه البيانات ُتظِهر نسبة 3:1، العدد 3 للنباتات 
البنفسجية والعدد 1 للنباتات البيضاء. وأوضحت 
نتائج التجربة المندلية أ أن العامل الوراثي لألزهار 
البيضاء لم يختف في نباتات الجيل األول، ولكنه 
وبطريقٍة ما كان ُمتنٍح عند تواجد العامل الوراثي 

لألزهار البنفسجية. 
العامل  المندلية، ُيطلق على  الُمصطلحات  وفي 
الِوراثية  الِصفة  البنفسجية  لألزهار  الوراثي 
لألزهار  الوراثي  العامل  على  وُيطلق  السائدة، 

البيضاء الِصفة الِوراثية المتنحية. 
لشرح  أنموذجاً  مندل  طور  مندل:   أنموذج 
نبات  مع  تجربته  لنتائج  تبعاً  الوراثي  النمط 
األبناء  جيل  في   3:1 نسبة  أظهرت  التي  البازالء 
الثاني F2 أربعة مفاهيم مرتبطة باألنموذج، وهي: 
المفهوم األول: وجود ُنسخ بديلة من الجينات 
تعكس التنوع في الصفات الوراثية. ومثال على 
تواجد  الذي  البازالء  نبات  زهرة  لون  جين  ذلك 
بنسختين، نسخة مسؤولة عن اللون البنفسجي، 
ونسخة ثانية مسؤولة عن اللون األبيض. وهذه 
وتتسلسل  أليل.  اسم  عليها  نطلق  البديلة  النُسخ 
النووي  الحمض  طول  على  الحي  الكائن  جينات 
ليُّكون  يمتد  الذي   DNA األكسجين  منقوص 
وراثية  ِصفة  وُكل  الحي.  الكائن  كروموسومات 
يتحكم بها جين واحد أو أكثر. ولِكل جين موقع 
محدد ُيطلق عليه اسم الموقع الكروموسومي أو 
باللغة اإلنجليزية Locus. وأليل اللون البنفسجي 
وأليل اللون األبيض عبارة عن نسختين مختلفتين 
الموقع  في  النيكليوتيدات  تسلسل  في  قليالً 

الكروموسومي لجين لون الزهرة. 
المفهوم الثاني: إن الجين الذي ُيعبِر عن ِسمة 
من  موروثة  نسخة  ُنسختين،  عن  عبارة  ُمعينة 
األب ونسخة موروثة من األُم، أليل موروث من 
األب وأليل موروث من األُم، قد يكون ِكال األليلين 
متطابقين فينتج عنه )جيل نقي( لهذا الموروث، 
أو قد يختلف األليالّن وينتج عن ذلك جيل هجين 

)غير نقي(. 
المفهوم الثالث: إذا اختلف األليالن في الجين 
السائد،  األليل  ِصفة  تكون  الظاهرة  الِصفة  فإِن 
والِصفة الوراثية غير الظاهرة تكون ِصفة األليل 
األبناء  جيل  أظهر  سابقاً  ذكرنا  وكما  المتنحي. 
األول الصفة الوراثية السائدة لِلون الزهرة وهو 
اللون البنفسجي،  ولم تظهر ِصفة اللون األبيض 
اللون  أليل  يحوي  كان  الجيل  أن  مع  المتنحي 

األبيض.
المفهوم الرابع واألخير ألنموذج مندل هو مبدأ 
الفصل العشوائي، ولشرح هذا المفهوم علينا أن 
نذُكر أوالً أنواع االِنقسامات في الخاليا. فللكائن 

الخاليا، خاليا جسمية وخاليا  من  نوعان  الحي 
عن  يكون  الجسمية  الخاليا  وانقسام  جنسية. 
طريق االنقسام المتساوي، بحيث تنقسم الخلية 
منهما  متطابقتين، كل خلية  إلى خليتين  الواحدة 

تمتلك ُنسخة جينية ُمطاِبقة للخلية األُم. 
أما بالنسبة للخاليا الجنسية، فإنها تنقسم عن 
بحيث  االختزالي،  أو  الُمنصف  ااِلنقسام  طريق 
إلى  االنقسام  ِعند  الكروموسومات  عدد  ُيختِزل 
تنتج  األُم  الخلية  من  أنه  ذلك  ويعني  النصف، 
ِصفات  تمتلك  جينياً  متطابقة  غير  خاليا  أربع 
في  ُيسهم  ما  األُم،  الخلية  صفات  غير  جديدة 
تنوع الصفات الوراثية للكائنات الحية حتى وإِن 
أن  كانت من الُساللة نفسها. وكما ذكرنا ساِبقاً 
هيئة  على  متوزعين  كروموسوماً   46 لإلنسان 
زوج  ُكل  وفي  الكروموسومات،  من  زوجاً   23
كروموسوم موروث من األُم وكروموسوم آخر 
موروث من األب، وعدد الكروموسومات يختلف 
أزواج  عدد  فإن  وبالتالي  آخر،  إلى  كائن  من 
الكائنات.  بين  يختلف  أيضاً  الكروموسومات 
وهكذا فإن كل جين ُيعبر عنه بأليليّن، يقع األليالن 
في الزوج الكروموسومي، أليل في الكروموسوم 
الموروث من األم واألليل اآلخر في الكروموسوم 
الموروث من األب. وفي االنقسام الُمنصف يتم 
الفصل  ومبدأ  مختلفة.  خاليا  في  األليلين  فصل 
ُيَورِّث  األبوين  من  أن كالً  على  ينص  العشوائي 
أليالً واحداً من أليالت الجين في المشيج، وذلك 
يعني أن أحد أليالت الجين ستُوّرث من األب عن 
حبوب  اإلنسان،  عند  المنوي  )الحيوان  طريق 
النباتات(، واألليل اآلخر سيُوّرث من  اللقاح عند 
أو  اإلنسان  عند  البويضات   ( طريق  عن  األُم 

النباتات(. 
مبدأ التوزيع المستقل: تتبع مندل صفة وراثية 
البازالء عند  واحدة مستقلة بحد ذاتها في نبات 
وضعه  وعند  العشوائي.  الفصل  لمبدأ  وضعه 
لمبدِئه الثاني وهو مبدأ التوزيع المستقل،  تتبع 

مندل  وقام  واحد.  آٍن  في  معاً  وراثيتين  صفتين 
في هذه التجربة بتتبع صفتّي لون وشكل البذور، 
ذات  الوراثية  الصفات  نقية  نباتات  بتلقيح  فقام 
نباتات  مع  الشكل  ودائرية  اللون  صفراء  بذور 
أخرى نقية الصفات الوراثية لبذور خضراء اللون 
 F1 األول  األبناء  جيل  وأظهر  الشكل.  ومجعدة 
نباتات بالصفات الوراثية السائدة لكال الصفتين 
الوراثيتين، أي أن بذور نباتات الجيل األول كانت 
البذور  لون  صفة  تمثل  )والتي  اللون  صفراء 
صفة  تمثل  )والتي  الشكل  ودائرية  السائدة( 
شكل البذور السائدة(، إال أنها كانت تحمل جينياً 
السائدة.  الصفات  المتنحية مع  الجينية  الصفات 
أظهرت  ذاتياً،  األول  الجيل  نباتات  تلقيح  وعند 
نتائج جيل األبناء الثاني 9:3:3:1، في هذه النسبة 
العدد 9 يمثل النباتات التي تحمل الصفات الوراثية 
السائدة للشكل واللون )دائري وأصفر(، والعدد 
3 يمثل نباتات ذات شكل دائري )صفة سائدة( 
ولون أخضر )صفة متنحية(، والعدد 3 الذي يليه 
متنحية(  )صفة  مجعد  شكل  ذات  نباتات  يمثل 
فيمثل   1 العدد  أما  أصفر )صفة سائدة(،  ولون 
للشكل  المتنحية  الصفات  تحمل  التي  النباتات 

واللون )مجعد وأخضر(. 
توارث  فيها  تتبع  التي  هذه  ِمندل  وتجاُرب 
صفتين وراثيتين في آٍن واحد )ثنائية التهجين( 
هي األساس لما ُيطلق عليه اليوم قانون التوزيع 
 ،Law of independent assortment المستقل 
والذي ينُص على أن كل زوج من األليالت ينفِصل 
بشكل مستقل عن أي زوج أليالت آخر أثناء تكون 
على  فقط  الثاني  مندل  قانون  وينطبق  األَمشاج. 
كروموسومات  في  الموجودة  األليالت  أزواج 
مختلفة أو متباعدة جداً في الكروموسوم نفسه، 
الوراثية  الصفة  أليالت  أزواج  موقع  إن  حيث 
األولى يقع في كروموسوم مختلف أو متباعد عن 
أزواج الصفة الوراثية األُخرى في الكروموسوم 

نفسه.

فاطمة البلوشي  سارة الكعبي 
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مكافحة الف�شاد بالذكاء ال�شطناعي 

عادل عبدالله حميد
             كاتب وباحث إماراتّي

28

ال  تطوراً  المعاصرة  المجتمعات  تشهد 
محدود في العلوم خصوصاً في تقنيات الذكاء 
وتقنيات  الرقمية  والتعامالت  االصطناعي، 
الـ»بلوك تشين«، وتقنيات االتصاالت، و إنترنت 
األشياء، وتقنيات الطب والعالج، وتقنيات التعليم 
التي  التنموية  النهضة  مشاريع  تشهد  .كما 
تتعهد بها الدول والحكومات والدوائر والهيئات 
المدن،  وبناء  الطاقة،  كمشاريع  والمؤسسات 
واألمن المجتمعي والسيبراني والغذائي والمائي 
العالقة  ذات  المشاريع  من  وغيرها  والبيئي، 
والتي  المتقدم،  التكنولوجي  والتطبيق  بالتطور 
ُترصد لها األموال الطائلة، وُتجلب لها القروض 
معقدة  قنوات  عبر  تنساب  التي  والمساعدات 
حول العالم فاتحًة أبواباً واسعة أمام الطامعين 
على  المستدام  نموها  ويعرقلوا  فيها  ليفسدوا 
حساب اكتمالها. وهنا تظهر األنماط المستحدثة 
من الفساد وبأساليب جديدة يصعب حصرها. 

أساليبها  وتتنوع  الفساد  مجاالت  وتتسع 
وأنماط  المجتمعات  تطور  جّراء  يوم  بعد  يوماً 
حياتها وأساليب أعمالها التي غدت تتركز بشكل 
ذلك  على  التقنيات، وكمثال  على  كبير وواضح 
القرصنة اإللكترونية التي حصلت في الواليات 

المتحدة األمريكية خالل عام 2020, وال شك بأن 
العولمة أثرت وبشكل ملفت للنظر على مختلف 
االتصال  قنوات  فتحت  ألنها  الحياة   نواحي 
كقرية  العالم  أصبح  العالم، حتى  دول  كل  بين 
صغيرة تتحرك في طرقاتها األموال والمعامالت 

التجارية بيسر وسرعة فائقتين. 
والمتداخل  المنظم  الفساد  ولما كانت جرائم 
مع عناصر الجريمة المنظمة بحاجة إلى منافذ 
بقصد  أخرى  إلى  دولة  من  بأموالها  للهروب 
العولمة  فإن  الجريمة،  معالم  وإخفاء  التخفي 
وأنماطاً  الممنهجة  الحلول  من  لها صوراً  توفر 
دقيقاً  تنظيماً  المنظمة  األسواق  معامالت  من 
الحرة  المناطق  بحيث يصعب مراقبتها، وكذلك 

الخالية من القيود والرقابة .
نشاطاً  أو  محلياً  الفساد شأناً  يعد  لم  ولهذا 
فردياً محدوداً، بل أصبح ظاهرة عابرة للحدود 
مراحل  مختلف  في  نصيبها  وتنال  الدولية 
العابرة  الفساد  ولجرائم  االقتصادية.  العمليات 
تنظيمية على مختلف  الدولية متطلبات  للحدود 
االقتصادية  العمليات  بها  تمر  التي  المستويات 
الصفقات  خصوصاً  التجارية   والصفقات 
تمويل  وصفقات  األسلحة،  كصفقات  الضخمة 
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المشاريع التنموية الكبرى، حيث يكون لزاماً على 
المتورطين في الفساد تنظيَم األدوار وتوزيعها 
في سياق شبكات سرية يلعب كل عنصر دوره 
التفاوض  ابتداًء من مرحلة  في مرحلة محددة، 
حول الصفقات ومروراً بمراحل المصادقة عليها، 
ووصوالً إلى تنفيذ الصفقة، وذلك عبر االستفادة 
السلع  انسياب  وقنوات  التمويل  مصادر  من 
واألموال، وانتهاًء بجمع العائدات واالستحقاقات 
غير المشروعة، ومن ثم التصرف فيها باإلخفاء 

والغسيل والتهريب. 
االصطناعي  الذكاء  في  الهائل  التطور  ومع 
النزاهة  دور  ولتعزيز  وتطبيقاته،  ومحاكاته 
والشفافية فقد أصبح لزاماً على العدالة الجنائية 
جديدة  تقنيات  الستخدام  المجال  إفساح 
والمالي  اإلداري  الفساد  لمحاربة  ومتطورة 
والسيبراني، واالستفادة من الذكاء االصطناعي 
والتنبؤية  والوقائية  االستباقية  العمليات  في 
بوجود حاالت الفساد وغسيل األموال وربطها 
البيانات  تحليل  خالل  من  وذلك  ورصدها، 
واإلحصاءات  الجنائية  والسجالت  والمعلومات 
والعوامل  والمصرفية  المالية  واألنظمة 
الذي  بالقدر  والزمانية،  والمكانية  االجتماعية 

على  االختصاص  ذات  والجهات  الشرطة  يعين 
ضبط المجرمين وخفض معدالت حاالت الفساد 
والرشوة  الضريبي  والتهرب  األموال  وغسيل 
والحاالت المشبوهة وحاالت اإلخالل باألمن من 
دون إغفال سن القوانين والتشريعات واألنظمة 
الستخدامات  التابعة  باإلجراءات  المتعلقة 
وتطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال مكافحة 
المختصة  الجهات  مع  بالتعاون  وذلك  الفساد، 
داخل وخارج الدولة. ولضمان المزيد من التقدم 
المتصلة  الجرائم  معدالت  خفض  في  والنجاح 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  بالفساد 

أقترح التالي:
• إنشاء مركز دولي أو وطني متطور بقاعدة 

بيانات دولية ضخمة )بيغ داتا(. 
متخصص بقضايا ومعلومات وبحوث الفساد 
اإلداري والمالي والسيبراني، بما يخدم تقنيات 
واألمن  تشين«  بلوك  والـ»  االصطناعي  الذكاء 

السيبراني  لمكافحة الفساد بأنواعه. 
لمكافحة  اتحادية  ُشرطية  إدارات  إنشاء   •

الفساد. 
• َتبَنّي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

والرشوة  الفساد  مكافحة  سياسة  تطبيق   •

والهدايا وتعميمها على سائر الجهات والدوائر 
والمؤسسات والشركات. 

• تخصيص يوم السابع من أبريل من كل عام 
تنسيقه  يتم  والذي  اإلماراتي(،  النزاهة  كـ)يوم 
ومحتويات نشاطاته من مشاركين ومستهدفين 
مع إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي التي 
تأسست في مثل هذا التاريخ بقرار من الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، كونها جهة معنية 
بالقرار  وضعت  التي  اختصاصاتها  خالل  من 
داعمة  خطوة  كانت  والتي  لسموه،  الوزاري 
قيم  تعزيز  في  أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة 
النزاهة والشفافية، والتي تثقف وتوعي المجتمع 
بشكل  االستراتيجيين  والشركاء  عام  بشكل 
خاص عن مدى أضرار الفساد وصوره المتعددة 
وتأثيره السلبي على المجتمع واألفراد والدولة 
ر بما أكده الفريق سمو الشيخ  ككل.. وأخيراً، نذكِّ
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
الوزراء وزير الداخلية بأنه »ال مكان للفاسدين 

بيننا والجميع سواسية أمام القانون«.
دولة  به  تعلو  وعميق   واضح  شعار  إنه 

اإلمارات على المستويين الداخلي والخارجي.
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ال�شاعة البيولوجية  ل�شحة اأ�شحاب الهمم

              كاتب وإعالمي إماراتي

خلق الله سبحانه وتعالى أجسامنا لتعمل بنظام 
التكيف  على  القدرة  ووهبها  جداً،  ومعقد  دقيق 
والتأقلم مع الظروف المحيطة بنا. ولكن هذا يحتاج 
إلى أن نحافظ على إيقاع حياتنا بشكل صحيح، أو 

ما نسميه بالساعة البيولوجية. 
يصيب  قد  البيولوجية  بالساعة  االستهانة  إن 
الجسم بالعديد من المشكالت بما فيها االضطرابات 
النفسية، وضعف التركيز، وتدني مستويات اإلنتاج، 
والتعب، والصداع. وقد تصل األعراض إلى التأثير 

في صحة اإلنسان.
السوية  األجسام  أصحاب  األفراد  كان  وإن 
عرضة لتلك االضطرابات السلبية، فأصحاب الهمم 
أهل   على  لذلك  تأثراً،  وأكثر  لها  عرضة  أكثر  هم 
أصحاب الهمم توفير جو نوم مالئم لهم من دون 
إزعاج أو ضوضاء، مع درجة حرارة معتدلة  للغرفة 
لمساعدتهم على تحسين ساعتهم البيولوجية. كما 
واالستيقاظ ألصحاب  النوم  بأوقات  االهتمام   إن 
الهمم يسهم بشكل إيجابي في  تحسين مدة ونوعية 
النوم لديهم،  والحفاظ عليهم من اضطرابات النوم 

المزعجة. 
أن  إلى  والطبية  العلمية  الدراسات  وأشارت 
البيولوجية  الساعة  ُتصيب  قد  التي  االضطرابات 
خطر  معدل  من  ترفع  أن  شأنها  من  ألجسامنا 
االكتئاب  مثل  النفسية  باالضطرابات  اإلصابة 
المزاج  واضطرابات  القطب  ثنائي  واالضطراب 
النشاط  في  اضطرابات  إلى  تؤدي  وأن  األخرى، 
النوع  لهذا  الهمم  أصحاب  وتعرض  للفرد.  البدني 
من االضطرابات يمثل خطورة شديدة على حالتهم 
النفسية وكفاءتهم البدنية. كما إن االضطرابات في 
في  زيادة  إلى  يؤدي  البيولوجية  الساعة  انتظام 

الوزن، وضعف في النشاط البدني. 
وقد يواجه أهل أصحاب الهمم تحديات مرتبطة 
بمشكلة النوم مثل نوبات من الغضب أو اضطرابات 

الفراش.  إلى  الذهاب  منهم  يطلبون  عندما  عاطفية 
المتكررة  الرغبة  إلى  الهمم عموماً  ويميل أصحاب 
في الخروج من السرير وقت النوم، ورفض البقاء 
في الفراش إال مع وجود الوالدين أو أحدهما بالقرب 

منهم. 
إلى  النهاية  في  تؤدي  االضطرابات  هذه  كل 
للنوم،  البيولوجية  الساعة  في  اضطراب  حدوث 
البدني ألصحاب  النشاط  على  ذلك سلباً  وينعكس 

الهمم في صباح اليوم التالي. 
البيولوجية  الهمم  صاحب  لساعة  فإن   لذلك، 
تحدد  وعندما  ونعاسه.  يقظته  على  قوياً  تأثيراً 
تضبط  فإنك  واالستيقاظ،  للنوم  له  محدداً  وقتًا 
ساعته البيولوجية بحيث تعمل بسالسة، لذلك حدد 
لصاحب الهمم وقتاً مبكراً للنوم يلتزم  به سبعة أيام 

في األسبوع للحصول على أكثر النتائج إيجابية.
للقيلولة  كغيرهم  الهمم  أصحاب  يحتاج  كما 
يجد  النشيط  الهمم  فصاحب  المنتظمة،  اليومية 
صعوبة في قضاء يومه من دون راحة. وعندما ينام 
ونشاط.  بمرح  الصباح  في  يستيقظ  كاف،  بشكل 
أكثر  يصبح  مناسبة،  قيلولة  على  يحصل  لم  وإذا 

توتراً بشكل تدريجي مع مرور اليوم. 
بعض األهل يبالغون أحياناً في طول القيلولة ما 
يؤثر على النوم الليلي، لذلك َنظْم الساعة البيولوجية 
صاحب  يشعر  حتى  النهاري  النشاط  خالل  من 

الهمم بالتعب بالفعل عند حلول وقت النوم. 
هرمون  إفراز  زيادة  في  يساعد  الظالم  إن  كما 
نعاس صاحب  مواءمة  ويمكنك  الجسم،  في  النوم 
الهمم مع وقت النوم من خالل تعتيم األضواء خالل 
الساعة التي تسبق موعد النوم، فالظالم هو بمثابة 

زر اإلغالق للساعة البيولوجية.
مشرقاً  جواً  توفر  أن  حاول  الصباح،  وعند 
التشغيل  الهمم، فالضوء يعمل بمثابة زر  لصاحب 
للساعة البيولوجية، لذا حافظ على صباحه مشرقاً.

خالد السالمي 
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فعاليات ريا�شية �شرطية

دبي  في  العوير  خيالة  شرطة  مركز  اختتم 
الملتقى الشتوي الخامس للخيالة، والذي شارك فيه 
35 طالباً، انضموا للملتقى خالل اإلجازة الدراسية 
والعلوم  بالمعرفة  وتزويدهم  تعليمهم  بهدف 
والمهارات التطبيقية للفروسية من ركوب الخيول 
ورعايتها  بصحتها  واالهتمام  معها،  والتعامل 
وكيفية تقديم اإلسعافات األولية لها. وأكد العميد 
خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة خيالة 
عام شهد  وككل  الملتقى  هذا  أن  دبي  في  العوير 
نجاحاً في تحقيق أهدافه المتمثلة في رفع مستوى 
الفروسية وركوب  المشاركين في مجال  مهارات 
في  كافة  إمكاناته   المركز  سخر  حيث  الخيل، 
هذا المجال من مدربين ومتخصصين ومشرفين 

وتجهيزات متنوعة إلنجاح الملتقى.
وأضاف: أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص 
على تنظيم مثل هذه البرامج والملتقيات إيماناً منها 
بطريقة  والطالبات  الطالب  استغالل وقت  بأهمية 
المتمثلة  استراتيجيتها  في  تؤكده  ما  وهو  مثلى، 
التواصل معه عبر  المجتمع من خالل  في إسعاد 
التي  الملتقيات  مختلف الوسائل واألدوات، ومنها 
الخامس  الشتوي  كالملتقى  الشباب  تستهدف 
االحترازية  لإلجراءات  وفقاً  أقيم  الذي  للخيالة، 
ُخصص  والذي  المشاركين،  سالمة  تضمن  التي 
للفئة العمرية من 8 وإلى 16 عاماً، كونهم يشكلون 

جزءاً مهماً في المجتمع تحرص شرطة دبي على 
حمايته ودعمه وبنائه كجيل متعلم متسلح بالعلم 
والمهارات المختلفة. من جهة ثانية، شارك فريق 
سباقين  في  الهوائية  للدراجات  أبوظبي  شرطة 
روزنامة  ضمن   2020-2021 الرياضي  للموسم 
اتحاد اإلمارات للدراجات الهوائية. وشارك الفريق 
الذي يتكون من 7 دراجين في أول منافسة له في 
إمارة أم القيوين لمسافة 105 كيلومترات ضمن151 
العربية  اإلمارات  دولة  أندية  يمثلون  دراجاً 
اتحاد  سباق  في  الفريق  شارك  كما  المتحدة. 
اإلمارات للدراجات الثاني، والذي أقيم بمدينة كلباء 
في إمارة الشارقة لمسافة 87 كيلومتراً، وبلغ عدد 
المشاركين 151 دراجاً من مختلف األندية واألعمار 
والجنسيات، وتمكن الالعب بدر البلوشي من فريق 
الثاني  المركز  على  الحصول  من  أبوظبي  شرطة 
العقيد  40 سنة وأعلى. وأكد  العمرية  الفئه  ضمن 
عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية 
واهتمام  حرص  أبوظبي  شرطة  في  الشرطية 
العناصر  بتشجيع  أبوظبي  لشرطة  القيادةالعامة 
والمنافسة،  التحدي  روح  تبني  على  الشرطية 
بروح  المصاعب  مواجهة  على  قدرتها  وإثبات 

الشجاعة والعمل الجماعي.
العامة  القيادة  فريق  ،كشف  ثانية  جهه  ومن 
عن  للسيدات  الهوائية  للدراجات  دبي  لشرطة 

 24( كبرياني  كارميال  اإليطالية  البطلة  انضمام 
عاماً( إلى الفريق في الموسم الرياضي 2021، ما 
سيعزز من قوة الفريق في المشاركة في السباقات 

الُمقبلة.
وأوضح إبراهيم عباس أحمد مدير فريق شرطة 
دبي للدرجات الهوائية أن الفريق حرص على ضم 
جميع  في  للمشاركة  العالميين  الالعبين  من  عدد 
الالعبة كبرياني  وأن  والدولية،  المحلية  البطوالت 
تعتبر إضافة فعلية مع الالعبات الُمنضمات للفريق 
أوكرانيا، وأوسيم بطلة  أوليغا بطلة  حديثاً، وهن: 
زايد  وابتسام  سنة،   23 تحت  وآسيا  كازاخستان 
بطلة مصر وإفريقيا والعرب، وميجن سميث بطلة 
دبي  شرطة  بطلة  خالد  وسماح  إفريقيا،  جنوب 
والعرب ، والالعبة كيم البلجيكية، إلى جانب باقي 

الالعبات اللواتي تم التعاقد معهن.
ونحن  قوة،  أكثر  أصبح  الفريق  أن  وأضاف: 
دعماً  ستقدم  كبرياني  الالعبة  أن  من  واثقون 
لزميالتها في السباقات الُمقبلة، وفي الحفاظ على 
الصدارة في جميع المنافسات والبطوالت المحلية 

والدولية التي يشارك الفريق.
هذه  بإتاحة  سعادتها  عن  كبرياني  وأعربت 
الفرصة المميزة لها في هذه المرحلة من مسيرتها 
شرطة  فريق  إلى  االنضمام  خالل  من  الرياضية 

دبي للدراجات الهوائية.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع �لريا�صة �ل�صرطية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عددً� من �لفعاليات �لريا�صية خالل �ل�صهر �ملا�صي.

من اختتام امللتقى الشتوي اخلامس للخيالة.
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الشرطة  مراكز  إدارة  مدير  الشامسي  جبر  علي  العقيد  تسلم 
الشاملة في شرطة عجمان درعاً تذكارياً من  المقدم عبدالله راشد 
عالي رئيس مركز شرطة واسط الشامل في شرطة الشارقة، وذلك 

لمناسبة زيارة المركز.

كرم العقيد عبيد بن حضيبة مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة 
في شرطة دبي، شابين من أصحاب الهمم لحصولهما على الرخصة 
الدولية للغوص، وذلك بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم في شرطة 

دبي و مركز برمودا للغوص.

 كرم العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة 
الحكومية  المدارس  من  عدداً  الخيمة  رأس  شرطة  في  المجتمعية 
والخاصة في إمارة رأس الخيمة تقديراً لتعاونها في إنجاح برنامج 

الثقافة األمنية.

كرمت اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية في وزارة 
واإلنسانية،  الخيرية  لألعمال  زايد  مؤسسة  مع  بالتعاون  الداخلية 
نزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية على مستوى الدولة الفائزين 

في جائزة »زايد لحفظ القرآن الكريم«.

كرم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام 
شرطة عجمان عدداً من موظفي خط الدفاع األول في مدينة الشيخ 
وباء  خالل  الشرطة  مع   لتعاونهم  تقديراً  بعجمان،  الطبية  خليفة 

كورونا. 

 احتفل محمد عبد الباقي رئيس قسم الشؤون المالية 
بشركة »خدماتي« وزوجته الدكتورة إيمان حسن بعيد 
زواجهما الحادي عشر. مبارك، ومع التمنيات لهما بحياة 

أسرية سعيدة.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

ليس ألحٍد منّا نحن - الناطقين بالضاد – من يّدعي أنه قد ألّم بكل علوِم اللغة العربيِة أو فنونها، ال لشيء بل ألن 
لغتنا العربية التي كّرمها الله لتكون اللغة الوحيدة التي نزلت هذه المنزلَة ولعبت هذا الدور العظيم في نشوء الحضارة 

العربية واإلسالمية به على مّر التاريخ.
الدارسين والباحثين والعلماء  الكثير من  للبحث والتمحيص، وقد استعصت على  اللغاِت تعرضاً  أكثر  فقد كانت من 
وغيرهم من األدباء والشعراء، فهي اللغة التي عّزت على أكثر الغواصين مهارة وظلت على مدى تاريخها عصيّة على أعدائها 
الذين كادوا لها المكائَد وحاكوا المؤامرات، وألصقوا فيها التهم، ما جعلها تتصدر قائمة اللغات الحيّة، رغم أن الكثير من 
أقرانها من اللغات السامية القديمة قد اندثرت بل وماتت، وما بقي منها ظل محصوراً في نطاقه الضيّق على الرغِم من والدِة 

اللغة العربية المتعسرة في صحراء قاحلة ال ترحم البشر وال الشجر. 
الثقافي والمعرفي  الوعاء  إلى جانب كونها  الزمان،  العرب على مّر  أمام عظمتها فهي هوية لكل  المهِم  وليس هذا باألمر 
واالجتماعي للعرب كافة، وأن الفضل يعود لقبيلة قريش في تطّور اللغة العربية، فقد استطاعت قريش من خالل سطوتها على 
باقي قبائل العرب فرض لغتها على باقي اللهجات وقتذاك، إذ كان العرب يتجمعون في موسم الحج يمارسون طقوسهم الدينية 
ويتاجرون ببضاعتهم من كلِّ أنحاء الجزيرة العربية ويتجمعون في أسواقها القديمة ) عكاظ – المجنّة – وذي المجاز ( التي تحولت 
إلى مهرجان ثقافي يحج إليه الناس كل عام، فهذا النابغة الذبياني والشاعرة تماضر المعروفة بالخنساء يستمعان إلى الشعراء من 
كّل صوٍب ويحكمان على القصائد غثها من سمينها، وكأني بهما قد أسسا ألول مدرسة نقدية عرفها العرب، بل وربما بالتاريخ فهما 
من يقّرر أن تعلَّق هذه القصيدة أم ال تعلّق تقبل وتنشر أم ال، كما يكفيك أن تمّر على معلقِة امرئ القيس لتدرك عظمة اللغة وعلو 
هامتها، لترى النقل المباشر ألدق تفاصيل الحياة في العصر الجاهلي راسماً بريشته لوحة فنية ربما يعجز عنها فنان مبدع، من وقوف 
على األطالل إلى وصف األماكن التي تنقلت بها الراحلة إلى وصف الخيل والناقة وتلك القصائد الوجدانية المتنوعة، مستخدماً قدراته 
في إخضاع األلفاظ ليّنة هيّنة طائعة، أو تقرأ المية العرب للشنفرى لتجد هذا السرد العجيب للقيم العربية األخالقية التي تميّز بها العرب 

عن باقي الشعوب، وما هذا إال غيض من فيض زخرت به المكتبات العربية.
ولم ينحصر دوُر اللغِة العربيِة على الحضارة العربية بل تعداه ليشمل العالم اإلسالمي كون الرسول صلّى الله عليه وسلم هو رسول 

العالمين، فكان حري باللغة التي نزل بها القرآن أن تصبح أكثر عالمية، وكأنما يريد اللُه من ذلك لتكون اللغُة العربيُة لغَة البشريِة جمعاَء.
واستمّرت اللغُة في شّق طريِقها بعد توّحد اللهجات المختلفة، إلى أن أشرقت شمس اإلسالم على الجزيرة العربية ليكون للغة دور جديد 
في حمل أمانة عجزت عنها السموات واألرض، رسالة تخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليعمَّ السالُم األرَض ويفتح الناُس عيوَنهم 
ليبصروا حضارًة عربيٍة إسالميًة لم يعرف لها مثيل، كانت المنطلق لكثير من الحضارات التي أعقبتها وما زالت،فقد اختارها المولى عّز وجّل 
لتلك الرسالة ) إّنا أنزلناُه قرآناً عربياً لَعلَُّكم َتعِقلُون (، لتضعنا هذه اإلشارة أمام مسؤولياتنا في نشر اللغة في كل بالد المسلمين ونهتّم بتعليمها 
وتعلُِّمها، فال تجوز صالة من دونها وال يقبل منك تالوة للقرآن من دونها، فقد غدت لغة إسالمية، و تّم اختيارها عام ألف وتسعمئة وأربعة 

وسبعين لتكون لغة عالمية من بين خمس لغات، إذ تّم اعتمادها لغة رسمية في األمم المتحدة.
الواجُب كبير والمسؤولية عظيمة، هذا دورنا جميعا في رفد اللغة العربية من معين ثقافتنا وفكرنا الذي يجعل اللغة العربية أكثر إشراقاً وتنويراً 
وحماية للفكر الذي حمله اإلسالم والمرتكز على مبادئ األخالق العظيمة التي يتمتع بها جميعنا، ولنقف صفاً واحداً في وجه أشكال التطرف التي 

تجتاح العالم في هذه األيام.

�للغة �لعربية و�حل�صارة

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة
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