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الر�صيدة،  االحتادية  واحلكومة  احلكيمة  البالد  قيادة  من  ودائم  كبري  بدعم 

اآل نهيان نائب رئي�س  ال�صيخ �صيف بن زايد  وبتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو 

يف  الوطني  التزامها  الداخلية  وزارة  توا�صل  الداخلية،  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 

مواجهة اآفة املخدرات يف دولة االإمارات العربية املتحدة ميدانيًا وتوعويًا.

ويف �صبيل حتقيق هذا الهدف ال�صامي، تتعاون االإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

االحتادية يف وزارة الداخلية مع جمل�س مكافحة املخدرات على م�صتوى الدولة، 

ومديريات واإدارات مكافحة املخدرات بالقيادات العامة لل�صرطة، وجهات واأفراد 

داخل الدولة، ويف دول عربية �صقيقة واأجنبية �صديقة. 

من  كبرية  كميات  لتهريب  عدة  حم��اوالت  امل�صرتكة  امليدانية  اجلهود  وحتبط 

حملية  ع�صابات  واأف��راد  روؤ�صاء  على  القب�س  اإلقاء  ويتم  الدولة،  اإىل  املخدرات 

ودولية منظمة يهربون ويتاجرون ويروجون املخدرات يف املجتمع، وتتم اإحالتهم 

اإىل الق�صاء لينالوا عقوبتهم القانونية العادلة.

 كما وت�صتمر اجلهود التوعوية امل�صرتكة عرب حما�صرات يف املدار�س واجلامعات 

وغريها من املوؤ�ص�صات، ون�صر مواد توعوية يف و�صائل االإعالم املقروءة وامل�صموعة 

واملرئية ومواقع االإنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي والر�صائل الن�صية الق�صرية 

ومقيمني  مواطنني  املجتمع  اأف��راد  توعية  بهدف  وذلك  املتحركة،  الهواتف  عرب 

باأخطار اآفة املخدرات ال�صحية والنف�صية واالجتماعية واالقت�صادية والقانونية 

واالأمنية، وحث املدمن واأ�صرته على االإ�صراع يف عالجه باأحد املراكز املتخ�ص�صة 

املوجودة يف خمتلف اإمارات الدولة.

اإن احلرب املفتوحة على املجرمني الذين يهربون ويتاجرون ويروجون املخدرات 

لي�صت من واجب اجلهات االأمنية والق�صائية يف الدولة فقط، بل هي التزام وطني 

عن  باالإبالغ  امل�صارعة  عرب  وذلك  املجتمع،  وموؤ�ص�صات  وفئات  اأف��راد  كل  على  عام 

هوؤالء املجرمني ليتم القب�س عليهم، وتنفيذ العقوبات القانونية بحقهم، وردعهم 

املري�صة  نف�صياتهم  اإر�صاء  بغية  املجتمع  يف  املخدرات  اآفة  بن�صر  اال�صتمرار  عن 

واالإجرامية وال�صاعية جلمع االأموال الطائلة ولو بطريقة غري م�صروعة وم�صرة 

باالإن�صان واملجتمع.
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االلتزام  الداخلية  وزارة  تواصل 
الوطني  باجلهود امليدانية والتوعوية 
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حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي  

 

بتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، توا�صل 

وزارة الداخلية اجلهود للت�صدي والتوعية من جرائم تهريب وجتارة وترويج وتعاطي املخدرات يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة.

وطن..  يا  )ملتزمون  �صعار  حتت   2021 لعام  املخدرات  ملكافحة  العاملي  باليوم  الداخلية  وزارة  احتفال  وملنا�صبة 

املخدرات اآفة(، التقى »جمتمع ال�صرطة« عددًا من الفعاليات ال�صرطية واملجتمعية، والتي اأ�صادت باملتابعة الدائمة 

للفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان للجهود امليدانية والتوعوية ملكافحة املخدرات يف الدولة، موؤكدة �صرورة 

ا�صتمرار االلتزام بالعمل ملكافحة املخدرات والتوعية منها الأنها اآفة تهدد االإن�صان واملجتمع.

الذخري  خلفان  راشد  الدكتور  العقيد  تحدث 
مستوى  على  المخدرات  مكافحة  مجلس  عضو 
من  للوقاية  العليا  الوطنية  اللجنة  ورئيس  الدولة 
المخدرات لـ»مجتمع الشرطة« عن المتابعة الدائمة 
من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لجهود 
.بناء  أنه  فأوضح  الدولة،  في  المخدرات  مكافحة 

مكافحة  مجلس  إنشاء  تم  سموه،  توجيهات  على 
2016، والذي  الدولة عام  المخدرات على مستوى 
اللجنة  وهي  عليا،  وطنية  لجان  ثالث  من  يتكون 
الوطنية العليا لمكافحة االتجار بالمخدرات، واللجنة 
الوطنية العليا للوقاية من الجريمة، واللجنة الوطنية 
كما  االجتماعي.  والدمج  والتأهيل  للعالج  العليا 
يحرص سموه على متابعة الجهود الميدانية إللقاء 

القبض على عصابات المخدرات في الدولة وتكريم 
المشاركين فيها، وفي إطار متابعة سموه للجهود 
التوعوية، يوجه سموه مجلس مكافحة المخدرات 
توعوية  مبادرات  بإطالق  الدولة  مستوى  على 
تهدف للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من 
خالل توحيد الجهود بين البرامج الوطنية التوعوية 
وجميع  الحديثة،  التقنية  الوسائل  واستخدام 

اأ�سادت باملتابعة الدائمة لـ»�سيف بن زايد«اأ�سادت باملتابعة الدائمة لـ»�سيف بن زايد«
فعاليات �سرطية وجمتمعية تثمن فعاليات �سرطية وجمتمعية تثمن 

جهود »الداخلية« يف مكافحة املخدراتجهود »الداخلية« يف مكافحة املخدرات
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المتعاطين  وتشجيع  بالتواصل،  الخاصة  القنوات 
في  المجتمع  دور  وتفعيل  المخدرات،  ترك  على 

التعاون مع المدمنين.

خطة استراتيجية 
المخدرات  لمكافحة  االستراتيجية  الخطة  وعن 
أن   الذخري  العقيد د.  الدولة، أجاب  على مستوى 
الدولة  مستوى  على  المخدرات  مكافحة  مجلس 
لمكافحة  وطنية  استراتيجية  تنفيذ  إلى  يهدف 
المجلس  انطلق  حيث  منها،  والوقاية  المخدرات 
برؤيته بأن تكون اإلمارات من أقل الدول المتأثرة 
على  تنص  التي  وبرسالته  المخدرات،  بمشكلة 
المخدرات  للحد من دخول  بفاعلية وكفاءة  العمل 
أو  للزراعة  أراضيها  استغالل  ومنع  الدولة،  إلى 
للمخدرات،  المشروع  غير  التصدير  أو  اإلنتاج 
ومنع إساءة االستخدام الطبي لها، ووقاية المجتمع 
العالج  خدمات  وتوفير  بأضرارها،  وتوعيته 

والتأهيل للمدمنين عليها ودمجهم في المجتمع. 
االستراتيجية  األهداف  أهم  من  أن  وأضاف: 
على  الطلب  خفض  أوالً:  هناك:  أيضاً،  للمجلس 
المخدرات ويشمل الوقاية من المخدرات والتوعية 
لمرضى  المناسب  العالج  وتوفير  بأضرارها 
العار،  وصمة  وإلغاء  المجتمعي،  والدمج  اإلدمان، 

وحماية البيئة المدرسية من المخدرات. 
وتشمل  المخدرات  تقليل فرص عرض  وثانياً: 
اإلمارات،  دولة  إلى  المخدرات  تهريب  من  الحد 
وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة المخدرات أي 
غسل  ومكافحة  بعد«،  عن  بـ»المكافحة  يعرف  ما 
األموال المتحصلة من تجارة المخدرات، ومكافحة 
الترويج اإللكتروني للمخدرات والمؤثرات العقلية، 
وتطوير  الكيميائية،  السالئف  على  والرقابة 

التشريعات القانونية، واستشراف المستقبل.
باليوم  الداخلية  وزارة  احتفال  ولمناسبة 
العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2021 تحت شعار 
)ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة(، نؤكد استمرار 
االلتزام بالعمل لمكافحة المخدرات والتوعية منها 

ألنها آفة تهدد اإلنسان والمجتمع.

مسؤولية عامة
وعن الكلمة التي يوجهها إلى األسرة والمجتمع 
لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  اإلمارات  في 
المخدرات2021 قال العقيد د. الذخري إن: "األسرة 
في اإلمارات تعد حائط الصد األول للحيلولة من 
المخدرات.  تعاطي  فخ  في  األبناء  وقوع  دون 
وينبغي على األسرة إدراك سبل الوقاية من هذه 
اآلفة، فهي حجر الزاوية في منظومة حماية األبناء 
من  ذلك  تحقيق  لألسرة  ويمكن  المخدرات.  من 
األبناء،  تجاه سلوك  نظام وضوابط  خالل وضع 
وتوجيههم  أصدقائهم  على  كثب  عن  والتعرف 
بالتصرف السليم حال تعرضوا للمخدرات. وهذه 
االبن  دون وصول  من  تحول  البسيطة  الخطوات 
مختلف  مع  يتنافى  والذي  المدمر،  السلوك  لهذا 
بصحة  ويفتك  واألعراف،  الدينية  والمبادئ  القيم 
مسؤولية  وهناك  والمجتمع.  الفرد  وسالمة 
المخدرات،  على  المدمن  االبن  تجاه  األسرة  على 
حتى  بدعمه  الفوري  العالج  تلقي  في  ومساعدته 
المختصة،  الجهات  بمساعدة  للشفاء  الوصول 

ودمجه في المجتمع.
إلى  بالنسبة  أنه  الذخري  د.  العقيد  ورأى 
الوقاية من المخدرات  المجتمع، فال جدال في أن 
هي مسؤولية مجتمعية في المقام األول، إذ يوجب 
في  المجتمع  ومكونات  هيئات  مختلف  على  ذلك 
أبنائنا من هذه اآلفة  اإلمارات أن تتكاتف لحماية 
دور  عن  األسرة  دور  فصل  يمكننا  وال  القاتلة، 
ومنظمات  اإلعالم  ووسائل  التعليمية  المؤسسات 
المجتمع األهلي وغيرها من المؤسسات الشرطية 
عن  عبارة  الشباب  وحماية  والثقافية،  والصحية 
حلقة متصلة تشارك فيها كل تلك الجهات مجتمعة، 
وأي خلل أو تقصير في دور إحداها، يعرض النشء 

ألخطار اإلدمان على المخدرات.

إشادة مجتمعية 
وتحدث لـ»مجتمع الشرطة« عدد من الفعاليات 
لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  المجتمعية 

المخدرات.

أنه  وشاعر(  )فنان  الشميلي  نبيل  أوضح 
بتوجيهات ومتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، تقوم وزارة الداخلية بجهود جبارة جداً 
وعبر وسائل مختلفة لمكافحة المخدرات، هذه اآلفة 
الخطيرة جداً التي تتغلغل عبر أياد خبيثة ومجرمة 
لتصل إلى متناول الشباب لألسف الشديد، هؤالء 
عليهم  فلنحافظ  المستقبل،  عماد  هم  الشباب 
الخطرين  المجرمين  هؤالء  براثن  من  ونحميهم 
علينا  ذمة وال ضمير، ويجب  لديهم  ليست  الذين 
كلنا أن نكون سداً منيعاً يحول من دون وصول 
نردع كل من  إلى متناول شبابنا، وأن  اآلفة  هذه 
وأن  بذلك،  التفكير  مجرد  حتى  نفسه  له  تسول 
نتكاتف كلنا في الحفاظ على أمن واستقرار وطننا 
احتفال  بشعار  عاملين  اإلمارات،  دولة  الحبيب 
وزارة الداخلية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 

2021 )ملتزمون يا وطن - المخدرات آفة(.
)فنانة  الزنكني  محمد  أحمد  لينا  وأوضحت 
تشكيلية وكاتبة( أن يوم السادس والعشرين من 
شهر يونيو من كل عام يعتبر يوماً عالمياً لمكافحة 
المخدرات، وقد اعتمد هذا التاريخ بناء على تاريخ 
األمم  لمنظمة  األوروبي  المقر  في  مؤتمر  انعقاد 
بتاريخ  فيينا  النمساوية  العاصمة  في  المتحدة 

1978/6/26، حيث طرحت هذه الفكرة ألول مرة.
وأضافت أنه كان لدولة اإلمارات بقيادة صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
هذا  تبني  في  الفّعال  الدور  الله«  »حفظه  الدولة 
الموضوع الغاية في األهمية، وفي تحديد خطورة 
المدمرة  وآثارها  السلبية  وأضرارها  المخدرات 
البالد  قيادة  شددت  وقد  للمجتمع.  تسببها  التي 

العقيد د. راشد الذخري

الذخري: 

املخدرات اآفة 

وملتزمون  مبكافحتها 

والتوعية منها
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الرشيدة على اسناد هذا الدور المهم إلى كل من 
سمو  الفريق  من  دائمة  بمتابعة  الداخلية  وزارة 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، وإلى عدد من المؤسسات 
األفراد  جميع  تحصين  بهدف  المعنية،  والهيئات 
وطبق  الظاهرة،  هذه  ومحاربة  للتصدي  وأسرهم 
توعوية  حمالت  تنظيم  خالل  من  عملياً  هذا 
تهدد  التي  اآلفة  هذه  ضد  ومستمرة  وتثقيفية 
استقرار المجتمع عبر التعريف بها و بأضرارها. 
وتابعت أنه على مستوى الدولة، تم تشكيل مجلس 
سمو  الفريق  أصدره  الذي  المخدرات  مكافحة 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وبإشراف مباشر 
من سموه لتوظيف كل الجهود من وزارة الداخلية 
ومن مختلف مديريات وإدارات مكافحة المخدرات 
بالدولة في وضع خطة استراتيجية محكمة تحقق 
رؤية ورسالة دولة اإلمارات. وذكرت بأن سموه 
شدد على الدور الكبير لألسرة في توجيه أبنائها 
االلتزام  وزرع  وإرشادهم  سلوكياتهم  ومتابعة 
نفوسهم،  في  الحسنة  واألخالق  الدينية  بالقيم 
أن  اعتبر  سموه  وأن  لنشأتهم.  آمنة  بيئة  لتوفير 

العامل  هو  التثقيفية  والمحاضرات  الندوات  عقد 
في  التجربة خصوصاً  هذه  لنجاح  األول  الرئيس 
وأن  والتوعوية،  التربوية  والمؤسسات  المدارس 
التثقيف المستمر لألفراد هو من األدوار التي يعول 
عليها لإلسناد والدعم في هذا المجال ألنها تعكس 
الجانب اإليجابي لها، وتترك األثر الفاعل لتحقيق 
األهداف المرجوة. كما شدد سموه على توفير كل 
والفنية  والمادية  البشرية  الضرورية  اإلمكانيات 
للوصول الى أعلى مستويات األداء عبر التدريبات 
العاملين  كفاءة  وزيادة  الخبرات  وتبادل  المكثفة 
والمفتشين والمراقبين وتوفير أجهزة البحث عالية 

التطور إلسناد مهماتهم.
المخدرات  مكافحة  أن  أكد  أن سموه  وأضافت 
المهم،  دوره  منهم  ولكل  الجميع،  مسؤولية  هي 
فالكل هنا مسؤول سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات 
هنا  والمقصود  المجتمع،  مكونات  من  أياً  أم 
ووسائل  والجامعات  المدارس  بالمؤسسات 
اإلعالم المقروءة والسمعية والمرئية والمؤسسات 
في  المعنية  المؤسسات  وكل  والثقافية  الصحية 
دوراً  يلعب  كل  متكاملة  حلقة  تعتبر  فهي  الدولة، 

رئيساً من موقعه لنجاح هذه التجربة.
وأشارت إلى أن هذه المؤسسات عززت وجودها 
في ظل وباء »كورونا«، فاستمرت في تنظيم ورش 
بعد  عن  ولو  حوارية  وجلسات  وندوات  عمل 
تخللتها استشارات مجانية، وكانت معتمدة من قبل 
مؤسسات دولية وحكومية. وختمت لينا الزنكني 
بالقول: »لنرفع دائماً شعارات كلنا مسؤول.. نعم 
للتثقيف واإلرشاد والوعي.. ويداً بيد نحو مجتمع 
آمن بال مخدرات.. وملتزمون يا وطن- المخدرات 
آفة«.وأكد أحمد طقش )مستشار إعالمي ومدرب 
ومتابعة  بتوجيهات  الداخلية  وزارة  أن  دولي( 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  من 
كانت  الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب 
مواجهة  في  الحصين  الدرع  وستبقى  تزال  وما 
التهديدات التي قد تعتري الوطن والمواطن والمقيم 
في  والنفيس  الغالي  الوزارة  بذلت  فقد  والسائح، 
سبيل صون اإلمارات من كل أنواع األخطار وعلى 

رأس هذه الشرور المخدرات.
وأضاف: أنه على سبيل المثال ال الحصر فقد 
أصدر سموه قراراً وزارياً بتشكيل مجلس مكافحة 
2016، والذي  الدولة عام  المخدرات على مستوى 
أطلق جائزة اإلمارات لمكافحة المخدرات عام 2018 
التي تهدف إلى إعادة تأهيل المتعاطين ومكافحة 
التهريب وتقليل فرص العرض والوقاية والتوعية 
وإشراك المجتمع المدني ودعم الدمج االجتماعي 
التعاون  وتعزيز  االستراتيجية  الشراكات  وبناء 
المعرفي وتطوير مهارات  التبادل  الدولي وتفعيل 

العاملين في مكافحة المخدرات واالبتكار.
بذلت وما  الداخلية  أن وزارة  إلى  ولفت طقش 
تزال جهوداً جبارة عز نظيرها وانقطع مثالها في 
الدولة  أراضي  إلى  المخدرات  دخول  منع  سبيل 
التعاطي، عن طريق  أظافر  وتقليم  الترويج  وكبح 
والمؤسسات  والجهات  الوزارات  مع  التعاون 
الجامعات،  الجوامع،  التعليم،  ذات الصلة: اإلعالم، 
الصحة، الحدود البرية والجوية والبحرية...، حتى 
الوطن  في  مثل  مضرب  الداخلية  وزارة  صارت 
العربي والعالم بحسن التصدي للمخدرات وبتقليل 

مضارها إلى أكبر حد ممكن.

أحمد طقش    نبيل الشميلي      لينا الزنكني

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة
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يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف االإدارات العامة يف القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة.

وزار يف هذا العدد املوؤ�ص�صة العقابية واالإ�صالحية يف راأ�س اخليمة للتعريف مبا تقدمه للنزالء من خدمات ورعاية �صحية 

وتعليم وتدريب وتاأهيل متهيدًا لعودتهم اإىل اأ�صرهم وجمتمعهم.

لقاء: اأماين اليافعي
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العقابية  المؤسسات  دور  يقتصر  يعد  لم 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  واإلصالحية 
أصبح  بل  المجتمع،  عن  المدان  النزيل  عزل  على 
دورها يتمثل في إصالحه وتأهيله لحياة اجتماعية 
في  المؤسسات  هذه  سياسة  وترمي  شريفة، 
اإلجرام  إلى  العودة  منع  إلى  العقابية  المعاملة 
العالج  في  متخصصة  أساليب  اتباع  طريق  عن 
وأن  متكاملة،  إنسانية  رعاية  وإيجاد  كالتصنيف 
تكون مؤسسات مفتوحة أو شبه مفتوحه، وتلقين 
وتعليمه  والدين،  واألخالق  العلم  مبادئ  النزيل 

مهنة يتعايش منها في المستقبل.

أفضل الممارسات
الشرطة«  »مجتمع  التقى  المجال،  هذا  وفي 

إدارة  مدير  أبوليله  يوسف  يعقوب  العميد 
رأس  في شرطة  واإلصالحية  العقابية  المؤسسة 
الخيمة، والذي أوضح أن المؤسسة تلتزم بانتهاج 
والتطوير  والتحسين  الخدمية  الممارسات  أفضل 
المستمرين وذلك من خالل توفير بيئة عمل صحية 
)العاملين  اإلدارة  في  المتواجدين  لجميع  وآمنة 
والمتعاملين والنزالء(، واالستغالل األمثل للموارد 
المؤسسة  تلتزم  كما  وفعالية،  بكفاءة  وإدارتها 
الدولة  وخارج  داخل  معيارية  مقارنات  بعمل 
للمقارنة والبحث عما هو أفضل في مجال برامج 
طبقت  حيث  النزالء،  وتشغيل  تأهيل  ونشاطات 
المؤسسة برامج ومبادرات كان لها أكبر األثر على 
النزيل وأسرته مثل مبادرة »بين أسرتي«، والتي 
»النقاط  النزيل بأسرته، ومبادرة  بلم شمل  تعنى 

للمشاركة  التحفيز  بجانب  تعنى  التي  الخضراء« 
في البرامج التي تقدمها المؤسسة، باإلضافة إلى 
ممارسات مبتكرة ومطورة رفعت من مستوى أداء 

المؤسسة.
بدعم  وتحظى  حظيت  المؤسسة  أن  وأضاف 
كبير وال محدود من القيادة العامة لشرطة رأس 
الخيمة في جميع المجاالت، وأهمها مجال التميز، 
من  العديد  في  للمشاركة  المؤسسة  سعت  حيث 
خالل  من  للتميز  طريقها  مهدت  التي  الجوائز 
مفهوم  المؤسسة  جسدت  كما  لعملياتها.  إدارتها 
العالقة بين الشرطة والنزيل، لتؤكد قيمة التسامح 
والتعايش مع الجميع، وانعكست هذه العالقة من 
التوقعات  تفوق  التي  المتميزة  اإلنجازات  خالل 
األفضل،  وتقديم  لالستمرار  بالطموحات  وترتقي 

املوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية يف راأ�س اخليمة 
اأبوليله: ن�سعى لالأف�سل يف تاأهيل وت�سغيل النزلء
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التي  السنوية  وبرامجها  خططها  بذلك  مسّطرة 
تصب جميعها في تحقيق رؤية الحكومة. 

اهتمام ورعاية 
دخوله  منذ  النزيل  أن  أبوليله  العميد  وأكد 
الخيمة  العقابية واإلصالحية في رأس  المؤسسة 
إنسانية،  يحظى باهتمام ورعاية كبيرين ومعامله 
وإشراكه  النزيل  مع  التواصل  أهمية  يؤكد  ما 
ومجتمعه،  وألسرته  له  أفضل  مستقبل  بناء  في 
وتحرص المؤسسة على تجديد األمل لدى النزيل 
من خالل توفير السبل الكفيلة بإصالحه وتأهيله 

وإعادة دمجه في محيطه االجتماعي واألسري.
وأضاف: أن المؤسسة توفر العديد من الخدمات 
الفعاليات  جميع  في  وتشركهم  للنزالء  الالزمة 
تقيمها  التي  والمجتمعية  الوطنية  والمناسبات 
داخل المؤسسة ضمن خططها السنوية، مثل يوم 
العلم واليوم الوطني ويوم المرأة العالمي وأسبوع 
وغيرها  االنسان  لحقوق  العالمي  واليوم  النزيل 
بالبهجة  مفعمة  أجواء  في  الفعاليات  من  العديد 
عوناً  ليكونوا  النزالء  أسر  تشرك  كما  والسرور. 
وراحة وسعادة للنزيل، حيث إن توطيد العالقات 
في  مباشر  بشكل  يسهمان  وتعزيزها  األسرية 
هذه  ولتعزيز  لديه.  األمل  وإعادة  النزيل  إصالح 
دشن  من  أول  المؤسسة  كانت  األسرية  العالقة 
تقديم  إجراءات  لتسهيل  للزيارة  الذكي  التطبيق 
للنزيل  يتيح  للزيارات  برنامجاً  ووضعت  الخدمة 

وأسرته اللقاء بشكل أكبر.
وتابع أن من الخدمات التي توفرها المؤسسة 
عيادة  له  جهزت  حيث  الصحية،  الرعاية  للنزيل، 
المتخصصة،  الطبية  الكفاءات  وأكفأ  متكاملة 
والصحة  البيئة  شهادة  على  المؤسسة  وحصلت 
والسالمة المهنية لتعكس االهتمام التي توليه تجاه 
بيئة  توفير  خالل  من  فيها  والعاملين  متعامليها 
اإلدارة  المؤسسة  لتكون  مهنية  وسالمة  صحية 
حصلت  التي  الخيمة  رأس  شرطة  في  األولى 
للمعايير  تطبيقها  خالل  من  الشهادة  هذه  على 
والمواصفات القياسية الالزمة. كما دعمت األجندة 
خالل  من  البيئية  االستدامة  معيار  في  الوطنية 
الشمسية  بالطاقة  الكهربائية  للطاقة  استبدالها 
في تشغيل 46 سخاناً بالطاقة الشمسية حتى عام 

.2019

عمليات متعددة 
العقابية  المؤسسة  تديرها  التي  العمليات  وعن 
أبو  العميد  أجاب  الخيمة،  رأس  في  واإلصالحية 
تندرج تحتها  المؤسسة عملية رئيسة،  تدير  ليله، 
إليها  الموكلة  المهمات  تؤطر  ثانوية عدة،  عمليات 
وهي عملية تنفيذ األحكام وإصالح وتأهيل النزالء. 
فقد كان الدور األساس للمؤسسة سابقاً يكمن في 
مهمة تنفيذ الحكم الذي تصدره الجهات المختصة، 
ولكن اآلن، صار لها دور أساسي آخر يوازي تنفيذ 
الحكم وهو إصالح وتأهيل النزيل، حيث يقع على 
مسؤوليتها تقديم البرامج واألنشطة والرعاية التي 
المؤسسة  داخل  النزيل  وتأهيل  إصالح  تضمن 

ضمن  تندرج  أنه  كاملة.وشرح  حقوقة  وضمان 
العملية ثالث عمليات تغطي جميع المجاالت  هذه 

في المؤسسة، وهي: 
والتي  النزالء،  وتأهيل  إصالح  األولى:  العملية 
تتضمن برامج ونشاطات منوعة في مجال إصالح 
االجتماعية  الرعاية  وبرامج  النزالء،  وتأهيل 
الحالة والعالجات االجتماعية والنفسية.  ودراسة 
الدور قسم رئيس في المؤسسة هو  ويقوم بهذا 
ثالثة  تحته  وتندرج  والتأهيل،  اإلصالح  قسم 
فروع هي )التدريب والتأهيل، الرعاية االجتماعية 
القسم  هذا  وتدير  واألنشطة(،  اإلنتاج  الالحقة، 
نخبة من الكفاءات والخبرات المختصة في مجال 
التخصصات  هذه  ومن  النزيل،  وتأهيل  إصالح 
)عالج نفسي، رعاية اجتماعية، إدارة أعمال إلدارة 
عملية تشغيل النزالء، واعظ ديني، وحقوق إنسان، 

وعلم اجتماع(.
شؤون  ورعاية  األحكام  تنفيذ  الثانية:  العملية 
النزالء بناء على الوثائق والتنسيق بين المؤسسة 
النزالء  شؤون  ورعاية  المختصة،  الجهات  وبين 
الشكاوى  ومتابعة  الخدمات  بتقديم  يتعلق  بما 
معايير  وفق  الصحية  الرعاية  وتقديم  والطلبات 
واشتراطات وسياسات معتمدة. ويؤدي هذا الدور 
قسم رئيس في المؤسسة هو قسم شؤون النزالء 
الرجال، سجن  فروع )سجن  تحته ستة  وتندرج 
النساء، شؤون النزالء، األمانات، األحداث(، وتدير 
هذا القسم نخبة من الكفاءات والخبرات المختصة 
النزالء،  شؤون  ورعاية  األحكام  تنفيذ  مجال  في 
حيث يتخصص موظفوه بمجال التعامل مع النزالء 
واستخدام النظام الجنائي والعمل اإلداري وحقوق 

اإلنسان، وغيرها..
والتي  المؤسسة  أمن  وهي  األخيرة:  والعملية 

في  والمتعاملين  العمليات  جميع  بتأمين  تعنى 
هذه  عن  المسؤولون  يقوم  حيث  المؤسسة، 
تحقيق  شأنها  من  التي  العمليات  بإدارة  العملية 
عند  الخارج  في  وللنزيل  المؤسسة  داخل  األمن 
الخطط  العملية  هذه  وتدير  آلخر.  مكان  إلى  نقله 
األمنية التي تحقق الجاهزية القصوى في مواجهة 
أي حادث أو طارئ. ويؤدي هذا الدور قسم رئيس 
في المؤسسة هو قسم األمن، وتندرج تحته ثالثة 
فروع )األمن والعمليات، التفتيش، التحقيق(، وتدير 
هذا القسم نخبة من الكفاءات والخبرات المختصة 
في مجال األمن، ومن التخصصات المطلوبة إلدارة 
التحقيق،  والشغب،  الجريمة  )مكافحة  القسم  هذا 

الحس األمني، التفتيش واعداد الخطط األمنية(.
والكفاءات  المهارات  تنمية  تتم  وأضاف، 
في  للعاملين  المستمرين  والتحسين  والتطوير 
تأدية  بهدف  المؤسسة،  وفروع  أقسام  مختلف 
الدورات  خالل  من  وجه  أكمل  على  األدوار 
والبرامج التدريبية المتخصصة. ومن أهمها: دورة 
والتي  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  منتسبي 
تشمل جميع المهارات المطلوبة، وبرامج تدريبية 
أخرى مثل التعامل مع النزالء ورفع الحسن األمني 
وخطط  األولية  واإلسعافات  الشغب  ومكافحة 
الطوارئ واألزمات والمهارات السلوكية وغيرها.. 
ذلك،  على  المهنية  التنمية  مجاالت  تقتصر  وال 
)التميز،  منها:  أخرى  مجاالت  لتغطي  تتعداه  بل 
الذكاء  المستقبل،  استشراف  واالبتكار،  اإلبداع 
المتعاملين،  إسعاد  القيادة،  مهارات  االصطناعي، 
والسالمة  والصحة  البيئة  نظام  الجودة،  نظام 
المهنية، دورات إعداد مقيمين، حقوق اإلنسان..(. 
عام  كل  في  والمجاالت  الدورات  اختيار  ويتم 
لتغطي حاجات الطاقم البشري في المؤسسة بناء 

العميد يعقوب أبوليله 

تفعيل املحاكمات 

واللقاءات مع النيابة 

عن بعد للحد من 

انت�صار »كورونا«

توفري ال�صبل الإعادة 

دمج النزيل

يف حميطه االأ�صري 

واملجتمعي
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التدريبية  االحتياجات  القادة وكشوف  تقييم  على 
السنوية التي يقدمونها.

حقوق مضمونة 
حقوق  ضمان  أن  على  ليله  أبو  العميد  وشدد 
النزيل هو من أهم الجوانب التي تلتزم المؤسسة 
بها وتهتم بتحقيقها على أكمل وجه ليس فقط كأداء 
وبين  المؤسسة  داخل  تعامل  كأسلوب  بل  مهمة 
األطراف كافة، حيث تضمن المؤسسة للنزيل هذه 
الحقوق من خالل العديد من القنوات منها عرض 
وورقياً،  إلكترونياً  والجزاءات  وواجباته  حقوقه 
أو  خارجية  جهات  مع  مقابالت  بعمل  والسماح 
داخل المؤسسة لتقديم أي طلب أو شكوى، وتوفير 
نظام  وتوفير  والطلبات،  الشكاوى  لتقديم  آلية 
آلية ربع سنوية  غذائي وصحي متكامل، وتوفير 

لتقييم الخدمات وقياس الرضا، إلخ..
طريق  عن  عملها  تنظم  المؤسسة  أن  وأضاف 
برامج زمنية وسياسات معتمدة وقوانين وأنظمة 
لكي  الداخلي  المتعامل  على  منها  حرصاً  داخلية 
االستفادة  مع  عوائق،  أي  دون  يقضي حكمه من 
والنشاطات  البرامج  من  وجوده  خالل  الكاملة 
والحصول  الرعاية  في  حقه  له، وضمان  المقدمة 
على االمتيازات والعدل والمساواة بينه وبين غيره.

وتابع أن قسم اإلصالح والتأهيل في المؤسسة 
يقوم  حيث  البرامج،  هذه  من  األوفر  النصيب  له 
والتأكد  للنزيل،  والتأهيل  برامج اإلصالح  بتنظيم 
منها.  المرجو  والهدف  الخطة  تنفيذها حسب  من 
ومن البرامج التي ينظمها هذا القسم هناك: برنامج 
الورشة المهنية التي تحدد مواعيد دخول الورشة 
ومعارض  بها،  الخاصة  والقوانين  واالشتراطات 
سعياً  الورشة  منتجات  لعرض  وداخلية  خارجية 
فيها  النزيل  به  يقوم  وما  المؤسسة  ثقافة  لنشر 
المكتبة  دخول  وبرامج  الخارجي،  للمجتمع 
الرياضية  والبرامج  للنساء،  المهنية  والورشة 
أخرى  وبرامج  والتعليمية،  والثقافية  والدينية 
منوعة لها دور في تنمية مهارات النزيل المعرفية 

واالجتماعية والوجدانية..

تعاون وشراكات
أشار  المؤسسة،  التعاون والشراكات مع  وعن 
بين  تعاون وشراكات  إلى وجود  ليله  أبو  العميد 
المؤسسة وجهات خارجية كان لها دور كبير في 
تقدم  حيث  النزيل،  وتأهيل  إصالح  هدف  تحقيق 
بعض الجهات االجتماعية برامج اجتماعية وثقافية 
للنزيل ومنها المحاضرات والفعاليات االجتماعية. 
كما تدعم بعض الجهات الخيرية مبادرات وأهدافاً 
خيرية لها أثر كبير في إصالح النزيل ومساعدته 
الصحيح.  الطريق  إلى  والعودة  للنهوض  وأسرته 
الشيخ  مؤسسة  مع  رسمية  شراكة  وللمؤسسة 
سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، 
حيث تضيف هذه الشراكة قيمة كبيرة من خالل 
تقديم برامج ثقافية ودورات تدريبية وتقدم الدعم 
في  الثقافية  المرافق  تطوير  في  وتسهم  المادي 
بل  للنزالء  فقط  ليس  برامج  وتقديم  المؤسسة 

للموظفين أيضاً.

إجراءات احترازية 
وعن اإلجراءات االحترازية والوقائية التي قامت 
بها المؤسسة العقابية واإلصالحية في رأس الخيمة 
للحد من انتشار وباء »كورونا«، أوضح العميد أبو 
ليله بأن دولة اإلمارات العربية المتحدة وكافة دول 
العالم ما تزال تمر في الوقت الراهن بمرحلة صعبة 
جداً بسبب انتشار فيروس »كورونا«، وأثرت هذه 
ولكن  الفردي  المستوى  على  فقط  ليس  الجائحة 
في سرعة  وتكمن خطورتها  كافة.  المجتمع  على 
انتشارها وسهولة انتقالها، لذا كان ال بد من كل 
فرد وكل منظومة عمل المحافظة على نفسه منها 
عن طريق تطبيق إجراءات احترازية صارمة تمنع 

دخول هذه الجائحة واإلضرار به. 
الخطط  بوضع  بادرت  المؤسسة  أن  وأضاف 
دخول  منع  شأنها  من  التي  القرارات  واصدار 
إجراءات  فطبقت  المؤسسة،  إلى  كورونا  جائحة 
الداخلية،  واألنظمة  القوانين  ووضعت  احترازية، 
أي  دخول  من  ونزالئها  موظفيها  على  وحافظت 

عدوى لهذا المرض ومن اإلجراءات التي اتبعتها:
- اجتماعات العصف الذهني لوضع اإلجراءات 
تقديم  الستمرار  البديلة  والخطط  االحترازية 
الخدمات للمتعاملين ومن الموضوعات التي تمت 
المؤسسة،  لموظفي  العمل  برنامج  مناقشتها: 
التدريب عن ُبعد لنزالء المؤسسة، الزيارة عن ُبعد 
لنزالء المؤسسة، خدمة الكانتين لنزالء المؤسسة، 

تحويل األموال لنزالء المؤسسة.
البوابة  - قياس حرارة كل موظف وزائر عند 
وقبل دخوله. وفي حال وجود اشتباه أو ارتفاع 
درجة حرارته، يمنع من دخول المؤسسة ويطلب 

منه الذهاب إلى الخدمات الطبية للتأكد من حالته.
- توزيع معقمات وقفازات وكمامات للموظفين 
أي  مع  التعامل  عند  خصوصاً  ارتدائها  وفرض 

نزيل أو مقدم خدمة.
إال  موردين  أو  متعاقدين  أي  دخول  منع   -
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وااللتزام  العدد  تقليل  منها  وبشروط  للضرورة 
المفروضة  المهنية  والسالمة  الصحة  بمعايير 
)لبس الكمام والقفازات والخضوع للفحص وترك 

مسافة األمان(.
- منع استالم أي نزيل جديد إال بتقرير طبي 
يثبت خلوه من المرض، والتنسيق مع إدارة الطب 
لفحص  اإلجراءات  اتخاذ  سرعة  لتحقيق  الوقائي 

النزالء والتصرف في حال االشتباه بأي حالة.
النزالء  الستالم  مستقل  مبنى  تخصيص   -
النزالء  مع  خلطهم  وعدم  الجدد،  والموقوفين 
والتأكد من خلوهم  فترة،  مرور  بعد  إال  اآلخرين 

من أي مرض معد ومن مرض »كورونا«.
- انقسام فرق العمل في المؤسسة إلى قسمين 
)أ- ب(، يحضر كل قسم مستقل عن القسم اآلخر 
لتقليل األعداد، مع الحرص على تأدية العمل على 

أكمل وجه والمتابعة عن ُبعد.
للمؤسسة  واألسبوعي  الدوري  التعقيم   -
انصراف  بعد  يتم  والذي  والعنابر(،  )المكاتب 
موظفي األسبوع األول لتفادي أي فرصة النتقال 

العدوى لآلخرين.
- منع دخول المتعاملين وتقديم أي خدمة في 
مركز الخدمة: تفعيل التواصل عن ُبعد للمتعاملين، 
األموال  وتحويل  ُبعد،  عن  الزيارة  خدمة  وتفعيل 
وعدم  فقط  المالية  الحواالت  طريق  عن  للنزالء 

استالم أي مبالغ.
عن  النيابة  مع  واللقاءات  المحاكمات  تفعيل   -
الدائرة  )مشروع  والخروج  النقل  لتفادي  ُبعد 

اإللكترونية(.
المنزلي على كل موظف قدم  الحجر  - فرض 

من خارج الدولة.
للنزالء  والبرامج  النشاطات  جميع  وقف   -
)تنسيق خارجي( وتم العمل على وضع وتطبيق 

الخطط البديلة.
والمتعاملين  الموظفين  على  والتنبيه  التأكيد   -
التباعد  وعلى  باللمس،  التحية  إلقاء  عن  باالمتناع 
الجسدي بمسافة ال تقل عن مترين، وعدم التجمع 

في المكاتب واالجتماعات.

- نشر ثقافة المرض وطريقة انتشاره والوقاية 
والشاشات  الورقية  المنشورات  طريق  عن  منه 

اإللكترونية داخل المؤسسة.
انتشاره  وطريقة  المرض  ثقافة  نشر   -
والوقاية منه عن طريق عمل ورش تثقيفية للنزالء 
والموظفين، مع االلتزام بمعايير الصحة والسالمة.
الجاهزية  لضمان  طوارئ  تمرين  عمل   -
واالستعداد في مواجهة هذا الحدث بالتنسيق مع 
لسجن  والطوارئ  األزمات  وهيئة  المدني  الدفاع 

النساء وسجن الرجال في المؤسسة.
- التنسيق والتعجيل في إجراءات العفو، وإغالق 

قضايا التسويات لتقليل أعداد النزالء في العنابر.
والموظفين  النزالء  حماية  فريق  تشكيل   -
والمتعاملين من تداعيات انتشار فيروس »كورونا« 
)فريق األزمات والكوارث( حيث يتكون من موظفي 
اإلسناد  وفريق  األمني  اإلسناد  وفريق  اإلدارة 
الطبي ومن مهماته: تقييم الوضع الحالي وتحديد 
الثغرات ونقاط القوة في الجانب الطبي والوقائي، 
التعرف على أفضل الممارسات المحلية والعالمية 
وضع  »كورونا«،  فيروس  مع  التعامل  مجال  في 
الموظفين  إشراك  المؤسسة،  في  الوقائية  الخطط 
وتبني  ذهني  عصف  اجتماعات  عمل  طريق  عن 
األفكار والمقترحات المناسبة ووضع االحتياجات 

على  الموظفين  تدريب  العملية،  لدعم  اللوجستية 
ونشر  االشتباه  حاالت  مع  التعامل  أساسيات 
التعامل  بين جميع األطراف، وضع قواعد  الوعي 
مع المتعاملين الخارجيين والبدائل المتاحة إلنجاز 
حال  في  عالجية  خطة  وضع  ُبعد،  عن  األعمال 
وجود إصابة مؤكدة بين الموظفين أو النزالء، عقد 
العمل،  مجريات سير  لتقييم  الدورية  االجتماعات 
قيام الممرض بزيارات يومية داخل العنابر لقياس 
حرارة جميع النزالء ونقل النزيل الذي تظهر عليه 
عالمات مرضية إلى الطبيب مباشرة، وعند ظهور 
عالمات إضافية غير الحرارة مثل الكحة والزكام 
ويتم  48 ساعة،  لمدة  حالته  من  للتأكد  عزله  يتم 
على  التنبيه  مع  الفحص  إلجراء  للمستشفى  نقله 
توفير  تم  كما  الوقاية،  أدوات  بارتداء  المرافقين 
قياس  أجهزة  وخمسة  حرارية  كاميرات  ثالث 
الحرارة للنزالء. وكذلك تم وقف برامج اإلصالح 
بديلة  حلول  أفضل  إلى  للتوصل  لفترة  والتأهيل 
المؤسسة.  داخل  إلى  عدوى  أي  دخول  لتفادي 
عصف  اجتماعات  بعمل  المختص  الفريق  وقام 

ذهني لوضع خطط عالجية. 
الستمرار  حالياً  المتبعة  اآلليات  من  وأضاف 
تقديم البرامج مع االلتزام باإلجراءات االحترازية:

عنبر  كل  داخل  رياضية  أجهزة  تخصيص   -
بالشروط  االلتزام  مع  للدخول  زمني  وبرنامج 
أي  وتفادي  االكتظاظ  منع  تم  وبذلك  والقوانين، 

تجمع أو دخول ألي موظف من الخارج.
الدينية والثقافية والمحاضرات  البرامج  - نقل 
وتم  عنبر،  كل  في  عامة  إلكترونية  شاشات  عبر 
مواعيد  النزيل  ليتابع  البرامج  لهذه  وضع جدول 
تحكم  غرفة  تخصيص  وتم  والتقديم،  العرض 

وموظف إلدارة البرامج من الخارج.
- استخدام قناة إذاعية للنزيل يتم اإلعالن عن 
هذه البرامج وعن أي قوانين وأنظمة من خاللها. 
مثل  أخرى  أمور  في  منها  االستفادة  يمكن  كما 

اإلعالنات والتنبيهات واإلنذارات واالستدعاءات.
- تخصيص مكتبة مصغرة في كل عنبر وإلغاء 

المكتبة العامة.
- إلغاء برنامج الورشة المهنية موقتاً.
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اجتماعات يف وزارة الداخلية 

حارب  خليفة  الركن  اللواء  سعادة  ترأس 
في  المؤسسي  التطوير  مجلس  رئيس  الخييلي 
لعام  الدوري  المجلس  اجتماع  الداخلية  وزارة 
المرئي  االتصال  تقنية  عبر  ُعقد  والذي   ،2021
المشاريع  إدارة  مكتب  تقرير  وناقش  ُبعد،  عن 
 ،2021 لعام  األول  للربع  المشتركة  والخدمات 
جدول  على  الموضوعات  المدرجة  من  وعدداً 
التطويري  العمل  مسيرة  دعم  ومنها:  األعمال، 
التطويرية  والمبادرات  االستراتيجية  للمشاريع 
في وزارة الداخلية، وخرج االجتماع بالعديد من 
والشرطي  األمني  العمل  تخدم  التي  التوصيات 

واإلداري في وزارة الداخلية.
الركن  اللواء  سعادة  افتتح  ثانية،  جهة  من 
نظمتها  التي  االفتراضية  العمل  ورشة  الخييلي 
في  األداء  وتطوير  لالستراتيجية  العامة  اإلدارة 
وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجودة ومركز البيئة 
الورشة  عقدت  وقد  المهنية،  والسالمة  والصحة 
بعنوان  ُبعد  عن  المرئي  االتصال  تقنية  عبر 
وذلك  العمل«،  مكان  في  والسالمة  »الصحة 
للصحة  العالمي  باليوم  االحتفال  مع  بالتزامن 
ثقافة  بناء  ولتجسيد  العمل،  مكان  والسالمة في 
الوقاية والصحة والسالمة المهنية، وتعزيز بيئة 

عمل الئقة وصحية وآمنة.
العالمي  باليوم  االحتفال  أن  وأوضح سعادته 
إلى  يهدف  العمل،  مكان  في  والصحة  للسالمة 
تبني  المتمثل في  الثالثي  الوطني  الحوار  تعزيز 
العمل، وإبراز دور  أماكن  ممارسات مأمونة في 
والصحة  السالمة  بخدمات  تضطلع  الذي  الدول 
المهنية، واإلعداد للمستقبل فيما يتعلق بسياسات 
المهنية على المستويين  إدارة الصحة والسالمة 
باستخدام  الوعي  وزيادة  والوطني،  المؤسسي 

الممارسات اآلمنة في مكان العمل.

من  وبتوجيهات  الداخلية،  وزارة  أن  وأكد 
الصحة  موضوع  تولي  الشرطية،  القيادة 
اعتمدت  حيث  كبيراً،  اهتماماً  المهنية  والسالمة 
المهنية  والسالمة  والصحة  للبيئة  عامة  سياسة 
وبهدف  االتحادية،  الحكومة  لتوجهات  وفقاً 
التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة في نطاق 
تكون جهة سباقة  بها، وأن  تقوم  التي  العمليات 
والقيام  المستدامة،  البيئية  الممارسات  ألفضل 
بجميع عملياتها بمسؤولية تتالءم مع رؤيتها ومع 
قوانين البيئة والصحة والسالمة المهنية، وتطبيق 
التي تضمن  العالمية  الممارسات  وأحدث  أفضل 

سالمة الجميع.
في  الورشة  هذه  تسهم  بأن  سعادته  وأمل 
التي  المهنية  والسالمة  الصحة  سياسة  تعزيز 
اعتمدتها وزارة الداخلية منهجاً وثقافة، وأن تعزز 
السلوكيات اإليجابية لدى العاملين وتأمين البيئة 

الصحية لهم.
وخالل الورشة، قدمت الدكتورة سمية محمد 
مؤسسة  في  التمريض  إدارة  مديرة  البلوشي 
اللجنة  ورئيسة  الصحية  للخدمات  اإلمارات 
العربية  اإلمارات  دولة  في  للتمريض  الوطنية 
الصحة  مفهوم  فيه  تناولت  عرضاً  المتحدة 
في  الصحي  التثقيف  وأهمية  وأهدافها،  المهنية 
عليها،  المؤثرة  والعوامل  المهنية،  الصحة  مجال 
الوقاية،  وطرق  لها  التعرض  المحتمل  واألخطار 
وأهمية الكشف الصحي لألمراض المهنية واجراء 
الكشف المهني، ووسائل وأساليب تعزيز الصحة 

المهنية.
المدني  للدفاع  العامة  القيادة  عقدت  ذلك،  إلى 
لمراكز  الدوري  االجتماع  الداخلية،  وزارة  في 
اإلقليمية،  المدني  الدفاع  إلدارات  التابعة  اإلطفاء 
القيوين،   بأم  المدني  للدفاع  المدينة  مركز  في 

لمراكز  التطويرية  الخطة  لمناقشة محاور  وذلك 
اإللكتروني،  التحول  منهجيات  وتبني  اإلطفاء، 
اإلدارية  العمليات  في  البيانات  لغة  واستخدام 

الميدانية للمراكز.
الدكتور جاسم  اللواء  ترأس االجتماع سعادة 
في  المدني  الدفاع  عام  قائد  المرزوقي  محمد 
وزارة الداخلية، وتم خالل هذا االجتماع  إطالق 
لمراكز  االفتراضي  والتقييم  التفتيش  واعتماد 
العمل  منهجيات  دعم  في  يسهم  والذي  اإلطفاء، 
المجتمعية،  المراكز  مفهوم  ومناقشة  ُبعد،  عن 
والعمل على دعم النشاطات التي تقوم بها المراكز 
المفاجئ  التفتيش  مثل  االختصاص  مناطق  في 
والمسح الميداني بإستخدام البرامج اإللكترونية، 
ومشروع »مراكز بال ورق«، حيث تم تأكيد أهمية 
النظام اإللكتروني لالستعداد والجاهزية وتحقيق 
التوجهات  على  التشديد  أو  منه،  االستفادة 
المستقبلية لمراكز اإلطفاء بأن تكون ممارساتها 
االستراتيجية  المؤشرات  دعم  عالمية تسهم في 
ضرورة  المرزوقي  اللواء  سعادة  وأكد  للقطاع. 
الدفاع  يقدمها  التي  الخدمات  بمستوى  االرتقاء 
المدني للجمهور من خالل مواكبة أفضل المعايير 
واألساليب العالمية في عمل الدفاع المدني، وفي 
إطار رؤية حكومة اإلمارات بأن تكون اإلمارات 

من أفضل دول العالم أمناً وسالمة.
حضر االجتماع العميد محمد عبدالله النعيمي 
والعقيد  والحماية،  اإلطفاء  شؤون  عام  مدير 
الدفاع  مدير  حمضة  بن  حمد  سالم  الدكتور 
المدني في أم القيوين، والعقيد سالم عالي النقبي 
المساندة،  والخدمات  الموارد  شؤون  عام  مدير 
تقنية  عبر  كما حضره  المراكز،  إدارات  ومديرو 
اإلتصال المرئي عن ُبعد رؤساء أقسام وضباط 

المراكز من جميع إمارات الدولة.

اللواء المرزوقي مترئساً االجتماعاللواء الركن خليفة الخييلي
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خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  اطلع 
أهم  على  أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
الخطط والمبادرات التطويرية في مركز شرطة 
وذللك  بها،  قام  جولة  بأبوظبي خالل  الشعبية 
على  وللوقوف  الميدان«،  في  »مبادرة  ضمن 
إلى  تهدف  والتي  للجمهور  المقدمة  الخدمات 

إنجاز معامالتهم  بدقة وإسعادهم.
ورافق معاليه خالل الجولة في مركز شرطة  
الشعبية بأبوظبي، كل من: سعادة اللواء محمد 
الجنائي،  األمن  قطاع  مدير  الراشدي  سهيل 
مديرية  مدير  النيادي  عبدالله  حمد  والعقيد 
شرطة العاصمة ومدير وضباط المركز. وجاءت 
متابعة   على  معاليه   حرص  إطار  في  الجولة  
واإلدارات   القطاعات  بمختلف   العمل   سير 
والمراكز الشرطية والوقوف على أداء العاملين 
وجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين وآليات 

تطويرها.
لشرطة   العامة  القيادة  اهتمام  معاليه  وأكد 
الرشيدة    القيادة  توجيهات  بتنفيذ  أبوظبي 
ومساعيها المستمرة  لالرتقاء  بمنظومة العمل  
تعزيز   على  إيجابياً  ينعكس  بما  التطويري، 
مسيرة  األمن واألمان  وفق أفضل الممارسات  

المتقدمة عالمياً.
مرافق  مختلف  في  معاليه  جولة  وخالل 
المركز، التقى بعدد من المراجعين واستمع لهم 
الجنائية  البالغات  فتح  حول  مالحظاتهم  حول 
وأثنى  المركز،  في  التحقيق  بقسم  والقضايا 
المراجعون على اهتمام شرطة أبوظبي باالرتقاء 

بالخدمات المقدمة للجمهور.
التسهيالت  جميع  بتقديم  معاليه  ووجه 
للمتعاملين في إنجاز معامالتهم ونشر اإليجابية 

والسعادة بينهم. 
وتفقد معاليه سير العمل والمشاريع والجهود 
عن  شرح   إلى  واستمع  المركز،  في  المبذولة 
واختصاصات  ومهمات  التنظيمي  الهيكل 
المركز  وجهوده  في الحفاظ على أمن وسالمة 
المجتمع والوقاية من الجريمة ومكافحة الظواهر 

اإلجرامية والحد منها.
أجل  من  الدائم  السعي  على   معاليه  وشدد 
المستخدمة،  والبرامج  األداء  مستوى  تطوير 
وزيادة اإلنتاجية باستخدام المنهجيات العلمية، 
وتعزيز عالقات التعاون والتواصل مع الجهات 
المعنية والشركاء، وذلك لترسيخ مفهوم األمن 
قدرات  بتطوير  واالهتمام  الجميع،  مسؤولية 
التميز في األداء من واقع  المنتسبين لمواصلة 
يعزز  وبما  بالمسؤولية،  العالي  اإلحساس 

الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.
وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
تعمل على أن تكون من أفضل الجهات الشرطية 
منها،  والوقاية  الجريمة  مكافحة  في  عالمياً 

وذلك من خالل تطبيق االستراتيجيات وأفضل 
منظمة  أمنية  خطط  العالمية ضمن  الممارسات 
ومدروسة لتحقيق معايير األمن واألمان وتعزيز 

مفهوم التعاون بين الشرطة والمجتمع.
وحث العاملين في مركز شرطة الشعبية على 
تطبيق منهجية التواصل مع الجمهور، والتعّرف 
عن  الرضا  ومدى  ومقترحاتهم  آرائهم  على 
الشركاء  العالقة مع  المقدمة، وتعزيز  الخدمات 
وأهداف  لرؤية  تحقيقاً  االختصاص  منطقة  في 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي. 
والقراءة   األدباء  لجنة  نظمت  ثانية،  من جهة 
في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع إدارة الشرطة 
متحف  في  افتراضية  ميدانية  جولة  المجتمعية 
»قلعة  بعنوان  العين   بمدينة  المربعة   شرطة 
وحضر  أبوظبي«  شرطة  تاريخ   - المربعة 

الجولة عدد من الجمهور.

النقبي  محمد  جمال  الدكتور  العميد  وأكد 
رئيس لجنة األدباء والقراءة  في شرطة أبوظبي  
المبادرات  تنفيذ   على   اللجنة  واهتمام  حرص 
والرؤى   المعارف  وتبادل  الهادفة،  والنشاطات 
التي تتوافق مع قيم ومبادئ مجتمع اإلمارات، 
تمثل  والتي  الشرطية  بالموروثات  والتعريف 

دالالت مهمة  للمنتسبين وأفراد المجتمع.
وأثنت شيخة المهيري مديرة إدارة المكتبات 
التعاون  على  والسياحة  الثقافة  دائرة  في 
المشترك بين شرطة أبوظبي والدائرة، وحرص 

استراتيجية  بناء وتطوير شراكة  الجهتين على 
في  وأهدافها  الرشيدة  القيادة  لرؤية  داعمة 
لمتطلبات  وفقاً  بالخدمات  المستمر  االرتقاء 

المجتمع في التنمية المستدامة.
في  الباحث  المزيني  عبدالله  حميد  وأكد 
العامة  القيادة  اهتمام  أبوظبي  شرطة  تاريخ 
الشرطي وتعريف  بالموروث  أبوظبي   لشرطة 
عام  أبوظبي  شرطة  تأسيس  منذ  به  المجتمع 
أبوظبي  التي جعلت من  التطور  1957 ومراحل 
ومسيرة  العالم  مستوى  على  أمناً  المدن  أكثر 
الجولة  عبر  وذلك  حققتها،  التي  اإلنجازات 
االفتراضية  في متحف  شرطة المربعة، والتي 
رمزاً  تعد  التي  المربعة  بقلعة  التعريف  شملت 

ومعلماً تاريخياً وثقافياً في مجتمعنا.
نشر  في  أبوظبي  شرطة  دور  إلى  وأشار 
والتعريف  الشرطي،  بالموروث  التوعية 
والدوريات  القديمة  واألزياء  اإلماراتية  بالثقافة 
المستخدمة سابقاً،  وحرصها  على إبراز  إرثها 
العربية   اإلمارات   دولة  تاريخ  من  جزءاً  يعد 

المتحدة.  
وأكد أهمية المحافظة على الموروث الشرطي 
الذي يعد جزءاً أصيالً في تشكيل الهوية الوطنية 
والشخصية اإلماراتية المعاصرة، مشيراً إلى أن 
لدى  جهة سياحية  يعد  المربعة  متحف شرطة 
لمختلف  المعرفي  للتواصل  الكثيرين،  وجسراً 
فئات المجتمع، يسهم بصورة فاعلة في تنشئة 

جيل واع بتراث الوطن.

 المزروعي خالل جولته في مركز شرطة الشعبية 
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ن�ساطات يف �سرطة دبي 

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد 
عام شرطة دبي اجتماع تقييم أداء اإلدارة العامة 
الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل  للعمليات 
2021، بحضور سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي 
بالوكالة،  العمليات  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
السويدي  بطي  كامل  المهندس  اللواء  وسعادة 
الشيخ  والعميد  للعمليات،  العامة  اإلدارة  مدير 
محمد عبدالله المعال مدير اإلدارة العامة للتميز 
والريادة، والعميد نبيل عبدالله الرضا، نائب مدير 
اإلدارة العامة للعمليات، والعقيد تركي بن فارس 
والعقيد  والسيطرة،  القيادة  مركز  إدارة  مدير 
خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، 

وعدد من الضباط.
وناقش االجتماع الموضوعات المدرجة على 
جدول األعمال، وآخر المستجدات، ونتائج تنفيذ 

قرارات اجتماع التقييم السابق .
ونوه معالي الفريق المري بالدور الكبير الذي 
يؤديه ضباط وصف الضباط واألفراد العاملون 
في إدارة مركز القيادة والسيطرة والدوريات في 
الحفاظ على األمن في مناطق االختصاص، وهو 
ثانية  دقيقتين و47  معدل  تحقيق  في  أسهم  ما 
لزمن االستجابة مع الحاالت الطارئة في الربع 
األول من العام الجاري، وكانت نسبة االستجابة 
جاء  بينما  دقائق،   6 الحاالت  لتلك  المستهدفة 
الطارئة  الحاالت  مع  االستجابة  زمن  متوسط 
4 دقائق و57   ،2020 الفترة نفسها من عام  في 
ثانية، وجاء زمن االستجابة للحاالت غير الطارئة 
العام  من  األول  الربع  في  ثانية  و25  دقائق   9
الفترة  في  ثانية  و53  دقائق   10 مقابل  الجاري 

نفسها من العام الماضي .
واطلع معاليه على عرض نتائج هاتف النجدة 
)999(، حيث تلقى مركز إدارة القيادة والسيطرة 
في الربع األول من العام الجاري مليوناً و101 
ألف و51 مكالمة، تم الرد على 99.79% منها في 
غضون 10 ثواٍن، مقارنة بمليون و353 ألفاً و269 
وتم   2020 عام  من  األول  الربع  خالل  مكالمة 
ثواٍن،   10 غضون  في  منها   %97.53 على  الرد 
مركز  إلى  الواردة  المكالمات  إحصائيات  وعلى 
االتصال )901(، والتي بلغت في الربع األول من 
ووصلت  مكالمة،  و323  ألفاً   170 الجاري  العام 
نسبة المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 
20 ثانية 90.7%، مقابل تلقي المركز ل 164 ألفاً 
 2020 عام  من  األول  الربع  في  مكالمة  و874 
ووصلت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها في 

غضون 20 ثانية، %80.
المري،  الفريق  ثانية، حضر معالي  من جهة 
إدارة  مجلس  رئيس  عمر  حسن  والمهندس 
مجموعة دبي للجودة، تسليم المجموعة عدداً من 
لفوزهم  الخاص  التكريم  دبي،  منتسبي شرطة 
دورتها  ضمن  اإلمارات«  »أفكار  بجائزتي 
ضمن  العربية«  و»األفكار   ،2020 لعام  التاسعة 

دورتها الخامسة عشرة لعام 2020.
أحمد  العميد  من:  كل  التسليم  حضر  كما 
محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون اإلدارة 
سباع  بن  إبراهيم  الدكتور  والمقدم  بالوكالة، 
االبتكار في شرطة دبي،  المري رئيس مجلس 
وعدد من المنتسبين الفائزين في مختلف فئات 

الجائزتين.

خالل اجتماع التقييم في شرطة دبي

حصلت  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  وكانت 
على 6 جوائز، منها جائزة فردية عن فئة »القيادة 
خالد  الرائد  عليها  حصل  والتي  التنفيذية« 
ومبادرات  مشاريع  عن  جوائز  و5  المزروعي، 
والتي  المجاالت،  مختلف  في  وابتكارية  نوعية 
تمثلت في مشروع »صفر متعامل« في مراكز 
إسعاد المتعاملين، ونظام Alert الذكي، ومبادرة 
األمني،  االبتكار  ومختبر  المتعاوني«،  »الطلبة 
الطيران  ألمن  دبي  لمركز  الدولي  و»االعتماد 
المدني  الطيران  الدولي من قبل منظمة  المدني 
القيادة  المهندس عمر  ICAO«. وهنأ   – الدولي 
العامة لشرطة دبي على فوزها، مؤكداً أنها تعتبر 
من المؤسسات السباقة دائماً في تطبيق أحدث 
في  اإلبداعية  المبادرات  وتقديم  التكنولوجيا 
مختلف المجاالت، ومثاالً يحتذى به في التقدم 

والمنافسة للفوز بالجوائز.
وعقب التسليم، اصطحب معالي الفريق المري 
المهندس عمر إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة، 
التي  الخدمات  حول  شرح  إلى  استمع  حيث 
يقدمها المركز إلى المجتمع، ونظام حركة السير 
واإلجراءات  دبي،  إمارة  شوارع  في  والمرور 
المتخذة منذ تلقي البالغ وحتى وصول الدورية 
الدوريات  مراقبة  ونظام  الحادث،  موقع  إلى 
الطرق  ومراقبة  الصناعية،  األقمار  باستخدام 
الخارجية بواسطة الكاميرات الحديثة، والخريطة 
ثالثية األبعاد التي تغطي جميع مناطق اإلمارة، 
القلب  مرضى  وخدمة  الهمم  أصحاب  وخدمة 
وكبار المواطنين من خالل برنامج »أمنك بلمسة 

زر« وغيرها من الخدمات..
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فعاليات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

العامة لشرطة عجمان  القيادة  أقامت   >
القياسية  لألرقام  »جينيس«  مؤسسة  و 
بتحطيمها  عجمان  شرطة  لتتويج  احتفاالً 
األشخاص  من  عدد  أكبر  في  قياسياً  رقماً 
عبر  متواصل  فيديو  في  أشخاص   303
جهازاً  وميــررون  يستخدمون  اإلنترنت 
بجميع  األول  الدفاع  خط  لشكر  السلكياً 
في  جلهودهم  عجمان  وشرطة  مؤسساته 
ويشكرون  وباء»كورونا«،  انتشار  مكافحة 
خط  مع  تعاونهم  على  واملجتمع  اجلمهور 
االلتزام  في  عجمان  وشرطة  األول  الدفاع 
باإلجراءات االحترازية، وذلك مبشاركة 31 
نهج  مع  ومتاشياً  متعددة،  بلغات  جنسية 
دولة اإلمارات العربية املتحدة في التعايش 

والتسامح بني جميع من يعيش فيها.
مؤسسة  ممثل  دانيل  هيكسون  وقــام 
الرقم  تسجيل  شهادة  بتسليم  »جينيس« 
اللواء النعيمي، والذي  القياسي إلى سعادة 
كرم املؤسسة وفريق العمل امليداني القائم 

على تنفيذ احلدث.
< أطلق الفريق التنفيذي للسعادة وجودة 
احلياة في شرطة رأس اخليمة 4 مبادرات 
اجلاري  العام  مطلع  منذ  املوظفني  إلسعاد 

.2021
وثمن العميد جمال أحمد الطير مدير عام 
العام  واملشرف  املساندة  واخلدمات  املوارد 
على الفريق الدور الكبير الذي لعبه أعضاء 
اإلجنــازات،  من  العديد  صنع  في  الفريق 
بالرغم من الظروف اخلاصة التي ألقى بها 
جميع  اتباع  عبر  فيروس»كورونا«  تفشي 

حيث  الالزمة،  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات 
عكست هذه اجلهود قدرة وكفاءة أعضاء الفريق 

ومتيزهم في تعزيز منظومة األمن واألمان.
رئيس  النوخذة  أحمد  خالد  املقدم  وأوضــح 
شرطة  في  األداء  وتطوير  االستراتيجية  قسم 
رأس اخليمة أن املبادرات األربع تضمنت مبادرة 
ومبادرة  حوافز،  ومبادرة  والتدريب،  التمكني 

إسعاد، ومبادرة وقايتكم تهمنا.

الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  احتفلت   >
ممثلة بإدارة املرور والدوريات بأسبوع املرور 
للحياة«،  »طرق  2021 حتت شعار  لعام  العاملي 
مبادئ  بترسيخ  اخلاصة  البرامج  ضمن  وذلك 
التوعية  برامج  خــالل  من  املــروريــة  الثقافة 
تأتي  والتي  املجتمع،  شرائح  جلميع  املرورية 
وشرطة  الداخلية  وزارة  الستراتيجية  جتسيداً 

الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.
وأشار العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني 
مدير اإلدارة إلى أن أسبوع املرور العاملي يجسد 
الطرق  جعل  في  املمثل  االستراتيجي  الهدف 
أكثر أمناً من خالل تطبيق أعلى معايير السالمة 

لقائدي املركبات ومستخدمي الطريق.
 

مبركز  واملتابعة  التواصل  مكتب  دشن   >
املــرور  خدمات  مركز  في  املتعاملني  إسعاد 
الشارقة،  لشرطة  العامة  بالقيادة  والترخيص 
اإلعاقة  فئة  الهمم  ألصحاب  خاصة  خدمة 
معامالتهم  إجناز  في  تسهم  )الصم(،  السمعية 
املرورية، والرد على استفساراتهم العامة املتعلقة 
عن طريق  و  اإلشارة  لغة  عبر  املرور  بخدمات 

)االتصال املرئي(.
إدارة  مدير  الكي  خالد  املقدم  وأوضــح 
مدير  نائب  و  والسائقني  اآلليات  ترخيص 
مركز سعادة املتعاملني في شرطة الشارقة 
من  انطالقاً  يأتي  اخلدمة  هذه  تدشني  أن 
خدمة  تقدمي  على  الشارقة  شرطة  حرص 
من  تعتبر  التي  )الصم(  لشريحة  مميزة 
الشرائح املهمة في املجتمع، وتقدمي خدمات 
تفوق توقعات املتعاملني ضمن خطط القيادة 
خدمات  تقدمي  في  الشارقة  لشرطة  العامة 
االستراتيجي  الهدف  مع  تنسجم  متنوعة 
رضا  تعزيز  إلى  الرامي  الداخلية  لــوزارة 

املتعاملني باخلدمات املقدمة.

أم  لشرطة  العامة  القيادة  أعلنت   >
لرصد  الذكية  املنظومة  تطبيق  عن  القيوين 
ترك  عدم  عن  الناجمة  املرورية  املخالفات 
طرقات  على  املركبات  بني  الكافية  املسافة 

إمارة أم القيوين.
قانون  من   )52( ــادة  امل أن  وأوضحت 
ترك  »عــدم  أن  على  تنص  واملــرور  السير 
مسافة كافية خلف املركبات األمامية يتسبب 
بتسجيل غرامة مقدارها 400 درهم و4 نقاط 

مرورية«.
من  للحد  يأتي  القرار  هذا  أن  وذكــرت 
عنها  ينتج  وما  املرورية،  احلــوادث  وقوع 
في  وخسائر  بليغة  وإصابات  وفيات  من 
األرواح واملمتلكات، والتي يتسبب بها بعض 
كافية  تركهم مسافة  لعدم  نتيجة  السائقني 

بينهم وبني املركبة التي أمامهم.

من احتفال شرطة عجمان و»جينيس«             من تدشني خدمة الصم في مرور »الشارقة«
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العميد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

بمجتمع  ترتبط  ال  مجتمعية  ظاهرة  التسول 
العديد  في  المنتشرة  الظواهر  من  فهي  محدد، 
من المجتمعات سواء التي تتسم بالفقر أو الثراء، 
ولهذا هي في حقيقة األمر تمثل أحد التحديات 
عام،  بشكل  المجتمعي  األمن  تواجه  التي 
اإلجراءات  تطبيق  الماضية جراء  الفترة  وخالل 
ومنها  العالم،  دول  بها  قامت  التي  االحترازية 
دولة اإلمارات العربية المتحدة لمواجهة جائحة 
بتطوير  المتسولون  هؤالء  قام  »كوفيد19-« 
التواصل  أساليبهم لالحتيال سواء عبر وسائل 
أماكن  إلى  مباشر  بشكل  التوجه  أو  االجتماعي 
منهم  والحصول  عطفهم  إلثارة  بعضهم  إقامة 
لظرف  كضحايا  أنفسهم  وتصوير  المال،  على 
العمل  فقدان  مثل  إرادتهم،  عن  خارج  قاهر، 
ما  وهو  المعيل.  فقدان  أو  الجائحة،  بسبب 
عدم  جراء  بالعدوى  لإلصابة  بعضهم  يعرض 
االلتزام باإلجراءات االحترازية المطبقة لمواجهة 

الجائحة.

جهود أمنية
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قامت  ولقد 
العمل  مستوى  على  سواء  عديدة  بجهود 
األمني لمقاومة هذه الظاهرة من خالل التوعية 
المجتمعية، والكشف عن أساليبهم السلبية بإثاره 
المجتمع معهم من خالل اختالق  أفراد  تعاطف 

الرادع  خالل  من  أو  ومفبركة،  مضللة  قصص 
القانون االتحادي رقم 9  القانوني وفقاً ألحكام 
لسنة 2018، بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر 
وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف درهم كل 
من ارتكب جريمة التسول. وهناك حاالت تجعل 
العقوبة مشددة، إذا كان المتسول صحيح البنية 
للرزق وقد اصطنع اإلصابة  له مورد ظاهر  أو 
بجروح أو عاهات مستديمة أو غيرها لالحتيال 
ومؤسساتها  الدولة  قيام  رغم  اآلخرين.!،  على 
الرسمية  القنوات  من  العديد  بتوفير  المجتمعية 
إلى  التبرعات  الخيرية لضمان وصول  لألعمال 

مستحقيها.
القيادة  المبارك، قامت  وخالل شهر رمضان 
العامة لشرطة أبوظبي بإعداد خطة أمنية متكاملة 
الوقائية،  واإلجراءات  الرقابية  التدابير  واتخاذ 
الشرطة  مع  التواصل  على  الجمهور  وحث 
 999 والتحكم  القيادة  مركز  على  باالتصال 
وخدمة أمان أو بواسطة الرسائل النصية أو عبر 
الذكي  التطبيق  خالل  من  أو  اإللكتروني  البريد 
توعية  عبر  أو  أبوظبي،  لشرطة  العامة  للقيادة 
ادعاءات  وراء  االنسياق  بعدم  الجمهور  أفراد 

المتسولين.
التوعوية  الرسائل  من  العديد  إعداد  تم  كما 
العربية واإلنجليزية والهندية  6 لغات منها  عبر 

واألوردو.

تكاتف مجتمعي
ورغم الجهود التي قامت بها شرطة أبوظبي 
للحد من هذه الظاهرة والتي اسهمت بالفعل من 
خفض الجريمة والقضاء على مثل هذه السلوكيات 
السلبية، إال أن القضاء على التسول يرتكز بشكل 
في  ومشاركته  المجتمع  تكاتف  على  بآخر  أو 
المواجهة، فالقضاء على التسول يبدأ من التكاتف 
سلبية  طريقة  بوصفه  ورفضه  المجتمعي 
والدولة  للمجتمع  اإلساءة  إلى  إضافة  لالحتيال 
في  التسبب  إمكانية  إلى  باإلضافة  عام،  بشكل 
غير  كونهم   »19 »كوفيد-  بفيروس  العدوى 
يلتزم  االحترازية، حيث ال  باإلجراءات  ملتزمين 
أّيٌ من المتسولين بالتباعد االجتماعي وال حتى 

ارتداء الكمامات الواقية.
اإلقامة  أماكن  إلى  بالتوجة  قيامهم  إن  كما 
يعني احتمالية ارتكاب بعض الجرائم الخطرة أو 

انتهاكات تهدد اآلخرين. 
على  التغلب  أن  الجميع  يدرك  وأن  بد  ال 
األمني  االستقرار  دعم  يعني  التسول  ظاهرة 
لجريمة  التعرض  من  الكثيرين  وحماية  العام، 
في  المساهمة  إلى  إضافة  واالحتيال،  النصب 
فالوعي  »كوفيد19-«،  فيروس  عدوى  من  الحد 
التجاوب مع  الظاهرة وعدم  العام بمخاطر هذه 
المتسولين هو الحل الجذري للقضاء عليها وعلى 

آثارها السلبية.

الق�ساء على الت�سول 
»م�سوؤولية جمتمع«
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عيادة »طب العيون« يف »اخلدمات الطبية«عيادة »طب العيون« يف »اخلدمات الطبية«
الرئي�سي: التدخني ميكن اأن يوؤدي للعمىالرئي�سي: التدخني ميكن اأن يوؤدي للعمى

اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

على خمتلف اأق�صام وفروع وعيادات 

�صرطة  يف  الطبية  اخلدمات  اإدارة 

اأبوظبي.

»طب  ع��ي��ادة  ال��ع��دد  ه��ذا  يف  وزار 

منت�صبي  توعية  ب��ه��دف  ال��ع��ي��ون« 

واملجتمع  اأ�صرهم  واأف��راد  ال�صرطة 

�صحة  ع��ل��ى  ال��ت��دخ��ني  ب���اأ����ص���رار 

اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  والتي  العيون، 

العمى. 

لقاء: خالد الظنحاين -ت�سوير: حممد علي

الرئيسي  محمد  عادل  الدكتور  المقدم  أوضح 
الخدمات  بإدارة  عيون  وجراحة  طب  اختصاصي 
نصف  يقتل  التبغ  أن  أبوظبي  شرطة  في  الطبية 
من يتعاطونه تقريباً، حسب تقرير منظمة الصحة 
العالمية، حيث يودي بحياة أكثر من 8 ماليين نسمة 
يتعاطونه  ماليين   7 من  أكثر  بينهم  من  سنوياً، 
المدّخنين  غير  من  مليون   1,2 ونحو  مباشرًة 
يتعّرضون لدخانه ال إرادياً. كما يعيش نحو %80 
من المدّخنين البالغ عددهم 1,3 مليار شخص على 
البلدان ذات الدخل المنخفض  الصعيد العالمي في 

والمتوسط.

أخطار محدقة 
أجاب  العيون،  صحة  على  التدخين  خطر  وعن 
أن  يدركون  الناس  معظم  أن  الرئيسي  د.  المقدم 
أمراض  يسبب  أن  يمكن  أشكاله  بجميع  التدخين 
األمراض  من  والعديد  والقلب  والرئة  السرطان 
يعرف  الناس  من  القليل  ولكن   األخرى،  المزمنة 
للعيون،  ضرراً  العادات  أكثر  من  التدخين  أن 
للخطر  أبصارهم  األشخاص  ماليين  ُيعِرّض  حيث 
أطباء  تحذير  بحسب  التدخين  في  باستمرارهم 
عيون في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من العالقة 
إال  العين،  على  وضرره  التدخين  بين  الواضحة 
في  أشخاص  خمسة  كل  بين  من  فقط  واحداً  أن 
المملكة المتحدة يدرك أن التدخين يمكن أن يؤدي 
الجمعية  أجرته  الستطالع  وفقاً  وذلك  العمى،  إلى 

البريطانية ألطباء العيون.

السجائر يحتوي على مواد  أن دخان  وأضاف: 
العينين  أغشية  تهيج  أن  يمكن  سامة  كيميائية 
وتؤذيها. وعلى سبيل المثال، يمكن للمعادن الثقيلة 
عدسة  في  تتجمع  أن  والنحاس  الرصاص  مثل 
بؤبؤ  خلف  يقع  الذي  الشفاف  الجزء  وهي  العين، 
العين ويجلب أشعة الضوء إلى البؤرة، مما يؤدي 
كما  غائمة.  الرؤية  فتصبح  العدسة  إعتام  إلى 
البصر  مشكالت  من  يزيد  أن  يمكن  التدخين  إن 
المرتبطة بمرض السكري، وذلك عن طريق إتالف 
األوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين )شبكية 

العين(، كذلك يزيد احتمال إصابة المدخنين بمرض 
مرات  بثالث  العمر  بتقدم  المرتبط  البقعي  التنكس 
مقارنة بغير المدخنين، والتنكس البقعي يمثل حالة 
تؤثر على الرؤية المركزية للشخص، ما يعني فقدانه 

للقدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة لألشياء
 16 بنسبة  أكثر عرضة  هم  المدخنين  أن  وتابع 
للرؤية  مفاجئ  بفقدان  لإلصابة  غيرهم  من  مرة 
بسبب االعتالل العصبي البصري، إذ يتوقف تدفق 
الدم إلى العين. وفي االستطالع الذي أجرته الكلية 
المتحدة وشمل  المملكة  العيون في  الملكية ألطباء 
2006 أشخاص من البالغين، قال 18 في المئة منهم 
بشكل صحيح إن التدخين زاد من خطر العمى أو 
فقدان البصر، في حين أن 76 في المئة منهم كانوا 

يعرفون أن التدخين مرتبط بالسرطان فقط.

نصائح عامة 
التدخين  قائالً:  الرئيسي  د.  المقدم  وختم 
تطور  في  يسهم  الذي  الوحيد  الخطر  عامل  هو 
العديد من األمراض المرتبطة بالعين والذي يمكن 
بالمشاركة  المدخنين  أنصح  لذا  عليه.  السيطرة 
في برامج دعمهم للخروج من هذه العادة الضارة، 
ألن التخلص من التدخين في نمط حياتك يعد أحد 
المثالية.  العين  بصحة  المرتبطة  الصحية  العادات 
التقليل  التدخين على  وال يقتصر دور اإلقالع عن 
من احتمالية إصابة المرضى بمشكالت في العين 
طوال حياتهم، ولكنه يساعد أيضاً في تحسين نمط 

حياتهم بشكل عام.

      المقدم د. عادل الرئيسي 
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

من  العديد  نعايش  الحياة،  في  مسيرتنا  أثناء 
المفاهيم ونقوم بتجربتها. وخالل هذه التجارب، 
هذه  وبعض  حولها.  األمور  من  العديد  نتعلم 
األمور وقبل أن نقوم بتجربتها، نعتقد أنها بسيطة 
وعادية، وقد يعيشها أي إنسان من دون أن تغير 
شيئاً فيه، إال أن األمر يختلف تماماً بعد أن يقوم 

أحدنا بالتجربة. 
متواجدة  والمهمة  الحيوية  المفاهيم  وهذه 
في  أكانت  سواء  المنافسة،  حياتنا  في  وماثلة 
والحماسة  اإلنتاجية  من  ويزيد  مفيد  سياق 
والدفاعية نحو اإلبداع، أم كانت في جانبها السلبي 

الذي يثير القلق والعداوات. 
في  باآلراء  تعدداً  نجد  قد  السياق،  هذا  وفي 
رؤية الجوانب التي تستحق المنافسة ، وتلك التي 

تتطلب التعاون والتكاتف. 
ومن دون شك، فإن مصطلح المنافسة واسع، 
ويشمل جوانب متعددة وموضوعات متفرقة، كما 
أنها في بعض األحيان متطلب يدفع نحو اإلنجاز 
المنافسة  نحو  أتوجه  وعندما  الجهود.  وتسريع 
التنافس  من  غطاًء  ترتدي  التي  أو  العدائية 
اإليجابي، هي تتوجه نحو تحطيم القدرات وتثبيط 

العزائم. 
ولعل السؤال البدهي في هذا السياق، َمن منا 

هزمية ترتدي ثياب الن�سر

لم يعش أجواء من المنافسة في مختلف مراحل 
حياته؟

منذ  الّمر  طعمها  تذوقنا  المنافسة  أليست   
خالل  فنعيشها  فعلي  بشكل  تبدأ  ثم  طفولتنا، 
نشعر  عندما  األولى،  الدراسية  تعليمنا  سنوات 
بالحزن ليس ألننا حصلنا على درجة 7 من عشرة 
آخر  طالباً  ألن  بل  الرياضيات،  مادة  اختبار  في 
حصل على 9 من عشرة وهي درجة أفضل من 

درجتنا. 
والذي أشير إليه هي المنافسة التي قد تكون 
التنافس  أن  بعضهم،  وعقول  قلوب  في  غرست 
ليس بهدف التطوير بل حتى ال نشعر بالهزيمة، 
أو أن كون أحد آخر أفضل منا، وأن يكون تطوير 
أنفسنا ليس لنصبح أفضل بل لنتجاوز شخصاً 

ما.
 والمشكلة أن هذه الفكرة التي تبدأ خاطئة منذ 
الطفولة، تستمر وتنمو للتمحور على شخصياتنا، 
التي  الجوانب  في  حتى  للتنافس  نتوجه  فنصير 
السعي  يصبح  وعندما  منها!.  عائد  وال  طائل  ال 
رغبة  على  قائمين  الفشل  من  والخوف  للنجاح 
يبدأ  أن  يجب  وهزيمته،  آخر  شخص  تجاوز 
اإلنسان عندها بمراجعة ذاته وأهدافه في الحياة، 
أن  أبداً  أعتقد  ال  ألنني  ومبادئه،  قيمه  حتى  بل 

إنساناً واثقاً من قدراته ومن نفسه ولديه أهداف 
عالية، يمكن أن يعتبر تجاوز زميل له عبارة عن 

إنجاز.
 وعلى النقيض، أؤمن أنه يجب أن تسود روح 
وال  لآلخرين،  الخير  وتمني  والمؤاخاة  المودة 
عبدالله  بن  محمد  الكريم  الرسول  قول  ننسى 
حتى  أحدكم  يؤمن  وسلك(:»ال  عليه  الله  )صلى 

يحب ألخيه ما يحب لنفسه«.
المقارنات  وضع  عن  نتوقف  أن  يجب  لذا 
بالتركيز  نبدأ  وأن  اآلخرون،  يملكه  بما  والتفكير 
على أنفسنا وتقدمنا. في هذا السياق أتذكر كلمة 
كتابه  في  الله(  )رحمه  القصيبي  غازي  للدكتور 
»حياة في اإلدارة«: كنت، وما أزال، أرى أن هذا 
العالم يتسع لكل الناجحين بالغاً ما بلغ عددهم. 
وكنت، وما أزال أرى أن أي نجاح ال يتحقق إال 
ترتدي  هزيمة  حقيقته،  في  هو،  اآلخرين  بفشل 

ثياب النصر«.
 لذا، يجب أن تكون أهدافنا أكثر سمواً ونقاًء 
فنجاح  بإنجازاتنا،  الحقيقي  بالفخر  نشعر  حتى 
بينما  عنك،  حقيقة  أي  يغير  لن  آخر  شخص 
حياة  يغير  نجاحك  تجعل  أن  دوماً  بإمكانك 
اآلخرين، لذلك يجب أن نتذكر دوماً أن هذا العالم 

يتسع لنا جميعاً، فلنعمل وكأنه كذلك.
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقاالت متخ�ص�صة اإ�صهامًا منه يف ن�صر الثقافة 

القانونية والثقافة العامة بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد الأحمدي

م�ست�سارة حقوقية

نظريات  يوم  بعد  يوماً  العلمية  األبحاث  تثبت 
العالم  أن هذا  فيزيائية عميقة، تؤكد في مجملها 
بين  الطاقي  والتبادل  الطاقة  فكرة  على  يقوم 
أجزائه الكبرى والصغرى، فكل جزء من محيطنا 
تتحرك  وموجات  ذبذبات  إلى  أصله  في  يرجع 
في حركة مستمرة وتواصل ال ينقطع مع الحقل 

المحيط بها.

دراسات علمية 
ففي علم »فيزياء الكم« الذي يبحث في أصل 
بحث  يسيره،  الذي  الدقيق  والنظام  الكون  نشأة 
التجارب  من  سنوات  وعبر  العلماء  من  الكثير 
هذا  تأثير  ومدى  المادة  أصل  في  المتواصلة 
األصل الدقيق على حياة اإلنسان. وتساءل هؤالء 
واقعه  على  اإلنسان  تأثير  إمكان  عن  الباحثون 
عبر  يبثها  التي  الطاقة  قوة  بواسطة  به  المحيط 

أفكاره ومشاعره.
في  العلمية  األوساط  صدمت  التي  والمسألة 
القرن الماضي هي قدرة الفكر الواضح والمركز 
والموجه نحو هدف محدد على التأثير على هذا 

األمر. 
المفكرين والباحثين في  وقد استفاد عدد من 
مجال علم النفس والتنمية الذاتية من نتائج هذه 
على  نتائجها  إسقاط  من خالل  العلمية  التجارب 

المجال االجتماعي والنفسي لألفراد.
من  العديد  األخيرة،اجتهد  السنوات  وخالل 
اإلنساني  المجال  في  والناشطين  الباحثين 
نظريات  إلى  وتحويلها  النتائج  هذه  الستثمار 
النظام  برمجة  اعادة  إلى  تسعى  ملموسة،  علمية 
الفكري لإلنسان والخروج من النمط القديم القائم 
قدرته  وعدم  اإلنسان  قدرات  ضعف  فكرة  على 

يرغب  الذي  واقعه  أو صناعة  حياته،  على رسم 
بعيشه.

مشيئة فردية
وبالرجوع إلى أحكام ديننا اإلسالمي الحنيف 
تحمل  في  كبيرة  مسؤولية  اإلنسان  حمل  الذي 
وصريحة  واضحة  نصوصاً  نجد  أفعاله،  نتيجة 
تمنح اإلنسان ما أسماه العلماء بالمشيئة الفردية 
التي تنبع من المشيئة اإللهية في منح الفرد بعضاً 
من القدرات التي تمكنه من اختيار مسار الحياة 
التي يريد أن يعيشها، ليتحمل في النهاية تبعات 
وعال  جال  الله  خلق  فقد  الواعي،  االختيار  هذا 
التي  واالحتماالت  الخيارات  بماليين  الكون  هذا 
تتراوح بين السلبية واإليجابية، ثم منح اإلنسان 
الختيار  والنفسية  والفكرية  العقلية  القدرات 
تحقيقه  إلى  السعي  عبر  له  األفضل  االحتمال 
ويقين  عميق  ايمان  إلى  مستنداً  متوازن،  بشكل 
الله سبحانه وتعالى منح الجميع حق  ثابت بأن 
حقيقة  اإلنسان  يعي  أن  بشرط  الكريم،  العيش 
مشيئته الفردية الصغرى التي تمنحه دافعاً قوياً 

الختيار الشكل األفضل لحياته.

تأثر وتأثير
الطاقي من  التأثر والتأثير  لقد أصبحت فكرة 
المسلمات في علم التنمية الذاتية، فكل ما في هذا 
متواصل  بشكل  ويستقبلها  الطاقة  يرسل  الكون 
وغير منقطع. وبكلمات أخرى، نحن نعتبر أجهزة 
بث وإرسال نرسل الطاقة ونستقبلها من اآلخرين 
سواء بشكل واٍع أو غير واٍع، وتتم هذه العملية من 
الذي  والمشاعر  واألفكار  المعتقدات  نظام  خالل 
التي  الثابتة  والفكرة  حياتنا.  سنوات  عبر  نتبناه 
يتبعها شعور متناغم معها تمتلك طاقة حيوية، أي 

أنها ترسل نوعاً معيناً من الذبذبات الطاقية التي 
ينتجها الدماغ لحظة إرسال الفكرة، فتنطلق هذه 
المحيط  الكهرومغناطيسي  المجال  إلى  الذبذبات 
بالهالة، ثم  المادية أو ما يعرف علمياً  بأجسادنا 
الجذب  بقانون  المعروف  الكوني  القانون  يتفعل 
والذي يعني أن ما ينتجه اإلنسان في نطاق حقله 

الطاقي يجذب إليه ما يشبهه من ذبذبات.
واإلنسان الذي يمتلك حقالً طاقياً غنياً بذبذبات 
مرتفعة تنتج عن مشاعر الحب والسالم والبهجة، 
من  الماليين  يوازي  رأسماالً  يمتلك  كمن  هو 
عبر  سيجذب  النتيجة  في  ألنه  النقدية،  العمالت 
ذبذباته كل معاني الوفرة المادية والمعنوية. أما 
من يرسل عبر هالته ذبذبات الفقر والندرة، فيعتقد 
ويشعر أنه يفتقر إلى الحب والمال والنجاح، وهو 

حتماً سيجذب طاقة مشابهة لما هو عليه.
علينا  جوهري  أمر  هو  هاالتنا  تتظيف  إن 
اتقان ممارسته عبر تحويل تفكيرنا إلى الوجهة 
مراقبة  عبر  هذا  ويكون  واٍع،  بشكل  اإليجابية 
خالل  نتبناه  الذي  النمط  ومتابعة  أفكارنا  سير 
تبني  من  يمنعنا  داخلياً  مراقباً  فنشكل  يومنا، 
أو  اآلخرين  عن  أو  ذواتنا  عن  سلبي  معتقد  أي 
شعور  دون  من  فنعيش  عام،  بشكل  الحياة  عن 
هوية الضحية التي تشعر بأن الحياة مليئة بالظلم 
والمصاعب التي ال تنتهي، ونمنع أنفسنا من عيش 
احتمالنا األفضل الذي يعيش الوفرة والنجاح في 
الواعية،  البرمجة  جانب  وإلى  والعالقات.  العمل 
لهاالتنا،  الالواعي  التنظيف  من  آخر  نوع  هناك 
والترددات  التحولية  الموسيقى  يستخدم  والذي 
على  تعمل  والتي  علمياً،  المدروسة  الموسيقية 
تنظيف حقلنا الطاقي بشكل ال واٍع من كل ما علق 

به من شوائب طاقية.

التاأثري الطاقي 
على الفرد واملجتمع

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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قد تكون تساءلت بعد ذكرنا للتركيب الجزيئي 
 DNAاألوكسجين منقوص  النووي  للحمض 
والحمض النووي الرايبوزي RNA، كيف يسهم 
البروتينات؟، وما عالقة  إنتاج  التركيب في  هذا 

البروتينات باألحماض األمينية ؟
التعبير  عملية  وخالل  الحية  الخلية  في 
النووي  الحمض  نسخ  مرحلة  تحُدث  الجيني، 
منقوص األوكسجينDNA إلى الحمض النووي 
من  الجينية  المعلومات  ونقل   ،RNA الرايبوزي 
منقوص  النووي  الحمض  نوكليوتيدات  تسلل 
بالشفرة  ُتسمى  كما  أو   -  DNAاألوكسجين
الحمض  نوكليوتيدات  تسلسل  إلى  الجينية- 
تحمل  سلسلة  ُتنتَج   ،RNA الرايبوزي  النووي 
النووي  بالحمض  خاصة  نوكليوتيدية  وحدات 

ة
وي

حي
ت 

يا
قن

ت

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �ِصل�صلة من املقاالت املُتعِلقة بالتقنيات احليوية التي ت�صتخدم خالل التحقيقات ال�صرطية اجلنائية 

لل�صحايا واملجرمني يف عدد من اجلرائم، وذلك ال�صتخدامها كدليل قاطع يف  الوراثي  النووي  يف اال�صتعراف عن احلم�س 

املحاكم ي�صهم يف الو�صول اإىل احلقيقة وحتقيق العدالة.

�سارة الكعبي وفاطمة البلو�سي 

خبريتان يف التقنيات احليوية-جامعة ال�سارقة

                ال�سفرة اجلينية والتعبري اجليني  ) 3-2( 
                            الأحما�س الأمينية و�سل�سلة البويبتيدات

الرايبوزي RNA: وهي
لنوكليوتيدات  ُمكملة  ولكنها   ،»A-U-C-G«
 :DNA األوكسجين  منقوص  النووي  الحمض 

وهي 
قطعة  نسخ  يتم  أي   ،)  )A-T-C-G(
النوكليوتيدية  الوحدات  تسلسل  من  محددة 
 DNA األوكسجين  منقوص  النووي  للحمض 
للحمض  النوكليوتيدية  الوحدات  تسلسل  إلى 
الحمض  وإنتاج   ،RNA الرايبوزي  النووي 
النووي الرايبوزي الُمرسال mRNA الذي ينقل 
إنتاج  لبدء  الخاليا  نواة  خارج  السلسلة  هذه 
النسخ  بتقنية  التقنية  هذه  وُتسمى  البروتينات، 

وهي أولى مراحل عملية التعبير الجيني. 
عملية  مراحل  من  الثانية  المرحلة  وخالل 

تتم  بالترجمة،  ُتسمى  والتي  الجيني  التعبير 
الرايبوزي  النووي  الحمض  معلومات  ترجمة 
RNA إلى أحماض أمينية، وهي البُنية الُجزيئية 
األساسية للبروتينات، وهي عبارة عن جزيئات 
نوع  على  تحتوي  صغيرة  عضوية  كيميائية 
بالكربون  يسمى  الكربون  مركب  من  مختص 

ألفا، وحمض كربوكسيلي.
بعضاً  بعضها  األمينية  األحماض  وترتبط 
سلسلة  لتكون  ببتيدية  روابط  بواسطة 
البوليببتيدات، وهي عبارة عن سلسلة مترابطة 
من األحماض األمينية وهي نفسها البروتينات، 
اآلخر  مع  يرتبط  أميني  حمض  كل  أن  حيث 
األمينية  األحماض  من  سلسلة  تكوين  ليتم 
وبالتالي  البروتينات.  بسلسلة  أيضاً  ُتعرف 
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البروتينات هي عبارة عن سلسلة من األحماض 
والتي  بعضاً،  بعضها  مع  المرتبطة  األمينية 
تحدد بواسطة الشفرة الجينية للحمض النووي 
الرايبوزي RNA. والحمض األميني الواحد يمثل 
نوعاً   20 البشري  الكائن  ولدى  واحداً.  بروتيناً 
البروتينات.  في  يتواجد  األمينية  األحماض  من 
وكيميائياً، كل حمض يتميز عن اآلخر باالختالف 
بمركب  متصل  فقط  واحد  جانبي  جزء  في 

الكربون ألفا. 
الحمض  نسخ  عملية  ُيميز  الذي  ما  ولكن 
النووي منقوص األوكسجينDNA إلى الحمض 
ترجمة  عملية  عن   RNAالرايبوزي النووي 

الحمض النووي الرايبوزي إلى البروتينات؟.
النووي  الحمض  معلومات  نقل  عند 
النووي  للحمض   DNAاألوكسجين منقوص 
النسخ،  عملية  طريق  عن   RNA الرايبوزي 
منقوص  النووي  الحمض  نوكليوتيدات  تتغير 
النووي  الحمض  نوكليوتيدات  إلى  األوكسجين 
النووي  الحمض  تركيب  وألن  الرايبوزي. 
تركيب  يشبه   DNA األوكسجين  منقوص 
عملية  فإن   ،RNA الرايبوزي  النووي  الحمض 
تشفير هذه المعلومات ونسخها في مرحلة نسخ 
الحمض النووي منقوص األوكسجين DNA إلى 
تكون  تكاد   RNA الرايبوزي  النووي  الحمض 
رسالة  بمثابة  فهي  والتفسير،  الفهم  بسيطة 
مكتوبة يدوياً، ثم يتم نسخها إلى رسالة مكتوبة 
آلياً، فاللغة هي نفسها وشكل الرسالة لم يتغير 
والرموز الُمستخدمة ُمرتبطة بشكل كبير وتكاد 

تكون ُمتشابهة. 
من  المعلومات  نقل  فإن  المقابل،  وفي 
الرايبوزي  النووي  الحمض  نوكليوتيدات 
RNA وترجمتها للبروتينات، هو بمثابة ترجمة 
رموزاً  تستخدم  أُخرى  لغة  إلى  المعلومات 
مختلفة، ألن التركيب الجزيئي للحمض النووي 
البروتينات،  عن  يختلف   RNA الرايبوزي 
الرايبوزي  النووي  الحمض  في  يوجد  حيث 
من  ُمختلفاً  نوعاً   20 ويوجد  نوكليوتيدات،   4

األحماض األمينية الموجودة في البروتينات.
لذلك، فإن ترجمة الحمض النووي الرايبوزي 
الُمباشر  بالتوافق  تفسيرها  ُيمكن  ال   RNA
الرايبوزي  النووي  الحمض  نوكليوتيدات  بين 
حيث  البروتينات،  في  األمينية  واألحماض 
تسلسل  من  المعلومات  ترجمة  قاعدة  ُتسمى 
 RNA الرايبوزي  النووي  الحمض  نوكليوتيدات 
للبروتينات  األمينية  األحماض  تسلسل  إلى 
والتي   ،Genetic code الجيني  التشفير  بقاعدة 
الحمض  نوكليوتيدات  تسلسل  قراءة  فيها  تتم 
النووي الرايبوزي RNA بشكل مجموعة ثالثية، 
الحمض  من  متتالية  نوكليوتيدات   3 كل  حيث 
بالكودون  ُتسمى  والتي  الرايبوزي  النووي 
Codon، ُتمثل حمضاً أمينياً واحداً موجوداً في 
الحمض  يمثل   UAC الكودون  فمثاً  البروتين، 

 .Tyrosine األميني تايروسين
وقد نجد أيضاً في تسلسل الحمض النووي 

ُيَمثاِلن  الكودونات  من  RNAنوعين  الرايبوزي 
الحمض األميني نفسه الموجود في البروتين.

التعبير الجيني
هل تساءلت يوماً عن كيفية تكون البروتينات 

في أجسامنا؟ وما عالقتها بالمادة الوراثية؟ 
الخلية،  نواة  في  الوراثية  المادة  تتواجد 
وهي المادة التي تحتوي على جيناتنا، وتتحكم 
الجينات بالوظائف واألنشطة الخلوية عن طريق 
توجيه انتاج البروتينات، وهذا يعني أن الخاليا 

ال تستطيع العمل من دون وجود البروتينات.
منقوص  النووي  الحمض  يقوم  كيف 

األُوكسجين DNA بإنتاج البروتينات؟
ال يقوم الحمض النووي منقوص األُوكسجين 
بل  مباشر،  بشكل  البروتينات  بإنتاج   DNA
 Gene الجيني  التعبير  عليها  يطلق  بعملية  يمر 
المرحلة  بمرحلتين:  تمر  والتي   ،Expression
tran� النسخ مرحلة  اسم  عليها  يطلق   األولى 

اسم  عليها  يطلق  الثانية  والمرحلة   ،scription
مرحلة الترجمة translation. ولتتدفق المعلومات 
الجينية في الخاليا، يتم نسخ الحمض النووي 
منقوص األُوكسجين DNA إلى الحمض النووي 
النووي  الحمض  يوجه  ثم   ،RNA الرايبوزي 
خالل  من  البروتينات  بإنتاج   RNA الرايبوزي 
الترجمة. وتتحكم الجينات عن طريق البروتينات 
بالخصائص األيضية والفيزيائية للكائن الحي أو 

حتى ِسماته. 
البروتينات،  إنتاج  من  الخلية  تتمكن  وحتى 
يتم نسخ الجينات في البداية إلى جزيئات يطلق 
عليها اسم الحمض النووي الرايبوزي المرسال 

.mRNA ويرمز لها بالرمز
ومرحلة النسخ من عملية التعبير الجيني هي 
نفسها مرحلة إنتاج الحمض النووي الرايبوزي 
الجينات  نسخ  يتم  المرحلة،  هذه  وفي   .RNA
منقوص  النووي  الحمض  شيفرة  من  حرفياً 
األُوكسجين DNA إلى شيفرة الحمض النووي 

.RNA الرايبوزي
الرايبوزي  النووي  الحمض  جزيئات  وتقوم 

المرسال mRNA التي تعتبر نسخة طبق األصل 
عن الجينات ِبفك شيفرة المعلومات التي تحتويها 
إلى تعليمات ُتّوِجه إنتاج البروتينات أثناء مرحلة 
ويمكننا  الجيني.  التعبير  عملية  من  الترجمة 
تشبيه مرحلة الترجمة بعملية ترجمة من لُغة إلى 
لُغة أُخرى، والمقصود من هذا ترجمة الحمض 

النووي الرايبوزي RNA إلى البروتينات.
منقوص  النووي  الحمض  ويتشابه 
النووي  الحمض  مع   DNA األوكسجين 
الرايبوزي RNA في التركيبة الكيميائية فكالهما 
الحمض  أن  إاِل  النيكليوتيدات،  من  يتكونان 
سلسلة  من  يتكون   RNA الرايبوزي  النووي 
النووي  والحمض  النيكليوتيدات،  من  واحدة 
منقوص األوكسجين DNA يتكون من سلسلتين 
الوحدات  والنكليوتيدات هي  النيكليوتيدات.  من 
األدينين  الحمضين،  لِِكال  األساس  الكيميائية 
»A«، الثايمين »T«، غوانين »G«، والسايتوسين 
»C«، وكلها عبارة عن القواعد المكونة لسلسلتي 
 ،DNA األوكسجين  منقوص  النووي  الحمض 
الرايبوزي  النووي  الحمض  سلسلة  وأيضاً 
نفسها  القواعد  هذه  على  تحتوي  التي   RNA
ماعدا القاعدة ثايمين »T« التي ُتستبدل بالقاعدة 

 .»U« يوراسيل
منقوص  النووي  الحمض  أن  تعلم  وهل 
األُوكسجين DNA ُيعتبر القالب الذي عن طريقه 

يتم إنتاج الحمض النووي الرايبوزي RNA؟ 
األُوكسجين  منقوص  النووي  الحمض  يقع 
DNA في نواة الخلية. وتتم مرحلة النسخ في 
أجزاء الكروموسومات التي تحتوي على الجينات. 
وبالقرب من الجينات، تتواجد مناطق يطلق عليها 
عبارة  وهي   ،promoter المحفزة  المناطق  اسم 
ترتبط  النيكليوتيدات  من  معينة  تسلسالت  عن 
الرايبوزي النووي  الحمض  َبلمرة  بأنزيم 

أنزيم  عن  عبارة  هو  الذي   RNApolymerase
متعدد البروتينات، وعن طريقه تتم عملية تفكيك 
تربط  التي  الهيدروجينية  الروابط  تكسير  أو 
سلسلتّي الحمض النووي منقوص األُوكسجين 

DNA ببعضهما بعضاً.

فاطمة البلوشي  سارة الكعبي 
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           التخطيط بال�سيناريوهات كاأداة
            ل�ست�سراف امل�ستقبل )2-2(

النقيب علي خليفة المهيري 
مدير فرع شؤون الموظفين 
     بالعمليات الشرطية في شرطة الشارقة

المرحلة الثانية - تحديد المحركات والتوجهات 
الرئيسة:

سيتم في هذه المرحلة استخدام تقنية مسح األفق 
سواء  المستقبلية  والتوجهات  المحركات  عن  بحثاً 
وما  المحتمل  وأثرها  عالمية،  أو  إقليمية  أو  محلية 
يمكن أن تؤثر فيه على موضوع الدراسة، مستعينين 

 pestel وبأسلوب التحليل steep بأسلوب التحليل
الشكل رقم ) 2 (

المرحلة الثالثة
قائمة  لدينا  سيصبح  البحث،  عملية  إجراء  بعد 
الصلة.  ذات  المستقبلية  والتوجهات  بالمحركات 
المحركات  أهم  هي  ما  تحديد  سيتم  خاللها  ومن 
المعني  المستقبل  على  ستؤثر  التي  والتوجهات 
الغموض  مصفوفة  خالل  من  وتفريغها  بالدراسة، 

واألثر، من حيث درجة تأثيرها ودرجة غموضها .
 الشكل رقم ) 3 ( 

يف  املجاالت  بكل  و�صهرة  ا�صتخدامًا  واأكرثها  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  اأدوات  اأهم  اأحد  بال�صيناريوهات  التخطيط  يعترب 

العامل، واأي�صًا يف جمال العمل االأمني وال�صرطي.

 ( 2الشكل رقم ) 
 
 

 

 
 

 ( 3الشكل رقم ) 
 

 

 

 

 

         النقيب علي المهيري 
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المحددة في  الغموض  أهم عناصر  إلى  واستناداً 
تحديد  سيتم  المستقبلية،  المحركات  تحليل  أنموذج 
على  األكبر  األثر  لهما  سيكون  أساسيين  بعدين 
المبادرة في المستقبل. ويمكن أن تضم هذه األبعاد 
مجموعه  أو  الغموض  عناصر  من  واحداً  عنصراً 
مترابطة من هذه العناصر، ولكن مع األخذ في عين 
االعتبار أنه ال بد من أن تكون األبعاد مستقلة بعضها 
عن بعض، بمعنى أن التغيير في قيمة أحدهما ال يؤثر 

على قيمة اآلخر .
وكمثال مبسط على دمج مجموعة من العناصر : 

عنصر الغموض )2 ( = اللغة .
عنصر الغموض )5 ( = العادات والتقاليد. 

وبإمكاننا ربط هذين العنصرين بتوجه واحد هو 
)ثقافة المجتمع(، ومن ثم تحديد هذا التوجه كبعد من 

أبعاد السيناريو .
شكل رقم ) 4 (

المرحلة الرابعة 
إلى األبعاد المحورية الناتجة عن تجميع  استناداً 
أهم عناصر الغموض، يتم وضع أربعة سيناريوهات 
للبعدين  المختلفة  النتائج  تعكس  مختلفة،  مستقبلية 

األساسيين .
 شكل رقم ) 5 ( 

المرحلة الخامسة - توصيف السيناريوهات  
سرد  توصيف  على  العمل  المرحلة  هذه  في  يتم 
وتحديد  المستقبل،  سيكون  وكيف  السيناريوهات، 
وما  المستقبلية،  االستباقية  واإلجراءات  التداعيات 
هي اإلجراءات ذات األولوية التي سيتستخدم، متبعين 

الخطوة نفسها لكل سيناريو .
 شكل رقم ) 6 ( 

المرحلة السادسة واألخيرة: بعد عملية توصيف 
تبدأ  والتدابير،  التداعيات  وتحليل  السيناريوهات 
فريق  يقوم  حيث  واألخيرة،  السادسة  المرحلة 
ومشاريع  مبادرات  بتحديد  االستراتيجي  التخطيط 
تتالءم مع السيناريو المحدد، كما يقوم الفريق بعد 
لألفق  مستمره  مسح  بعملية  المبادرات  هذه  وضع 
بحثاً عما يسمى المؤشرات المتقدمة، وهي مؤشرات 
في  وتساعدنا  السيناريو،  وضع  عملية  بعد  تظهر 

تحديد أي سيناريو هو أقرب للحدوث .

 ( 2الشكل رقم ) 
 
 

 

 
 

 ( 3الشكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 ( 4الشكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 5الشكل رقم ) 

 

 

 ( 4الشكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 5الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 ( 6الشكل رقم ) 
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�سكراً خلط الدفاع الأول

آالء برهم
عضو في فريق طموح  التطوعي-  اإلمارات

30

التابعة  في إحدى زياراتي إلى كلية الشرطة 
تطوعية،  مهمة  في  اإلماراتية  الداخلية  لوزارة 
وجدت لوحة كبيرة مكتوب عليها مقولة لصاحب 
نائب   آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« جاء فيها:»ال أحب أن أرى أحداً ليس 
له هواية أو رياضة أو شغف في الحياة، البطالة 
ليست فقط في الوظيفة البطالة تبدأ من الفكر«.

حزني  رهينة  أزال  ما  الفترة  تلك  في  وكنت 
النتقالي من وظيفة إلى أخرى بسبب الظروف  
دولة  في  »كورونا«  وباء  انتشار  فرضها  التي 
والعالم  خصوصاً  المتحدة  العربية   اإلمارات 

عموماً.
وظيفتي  في  الجدد  زمالئي  أناقش  وصرت 
منهم   واحد  كل  بمقولة سموه، وصار  الجديدة 
يتحدث عن مواهبه ورياضاته المفضلة مثل كرة 

القدم وركوب الخيل وفنون الكتابة وغيرها..
وهي  وهوايتي  موهبتي  مشاركة  وأحببت 
علّي  اقترح  بعدما  الجدد  زمالئي  مع  الرسم 

أحدهم أن أرسمه بقلم رصاص.
موهبتي  ممارسة  إلى  جديد  من  وعدت 
من  لفترة  تركتها  بعدما  الرسم   في  وهوايتي 

الزمن.
ستبقى  التي  الرسومات  هذه  خالل  ومن 
ذكرى لنا جميعاً في الرحلة التطوعية لمحاربة  

دولة  في  »كورونا«  وباء  العالمي  الوباء  هذا 
اإلمارات، نظرت إلى إيجابيات هذه التجربة 

أولوياتنا،  لترتيب  أنفسنا،  إلى  أعادتنا  التي 
ال  جزء  هو  الذي  بالحياة  شغفنا  إلى  والنظر 
يتجزأ من شخصيتنا التي تميزنا على اختالف 
هوياتنا، والتي هي تعمل على الجانبين الروحي 
والنفسي اللذين يسندان أجسادنا لمحاربة وباء 
»كورونا« بطريقة أقوى، ونقوم أيضاً بملء وقت 
الفراغ فقد نسينا لوهلة من الزمن ممارسة ما 
نحب. وعلى خالف ذلك، مارسنا أشغالنا  فقط، 
والتي هي مصدر رزقنا  ولكن بأرواح مثقلة من  
دون تعويد أنفسنا على كسر الروتين عبر فعل 

ما نحب .
وقد يكون لما قاسيناه في ظل انتشار وباء 
»كورونا« وقعٌ علينا  نحو التغير اإليجابي عبر 
الحياة والتعامل مع األزمات  إلى  تغيير نظرتنا 
أزمة  من  األقوى  أو  المشابهة  المستقبلية 

»كورونا« بحرفية أكثر .
قد ال استطيع تغيير كل وجهات النظر السلبية 
أتقنه  بما  القيام  اخترت  ولكني  فقط،  بالكتابة 
لفعل ذلك ولتقديم كل الشكر والدعم ألصدقائي 
وزمالئي  في خط الدفاع األول بدولة اإلمارات 

في مواجهة وباء »كورونا«.
قادران  والشغف  الهواية  أن  دوماً  ولنتذكر 

على جعلنا أشخاصاً أكثر إيجابية.
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فعاليات ريا�سية �سرطية

دبي،  في  للمالكمة  الرمضانية  البطولة  اختتمت 
اإلمارات  اتحاد  روزنامة  ضمن  أقيمت  والتي 
العربية المتحدة للمالكمة، وبمشاركة جميع األندية 
الدولة. وفاز فريق شرطة  الرياضية في  والمراكز 

أبوظبي بالمركز األول في هذه البطولة .
الذهبية  والميدالية  األول  المركز  على  وحصل 
 69 »وزن  الجالف  هزاع  الالعبان  البطولة  في 
56 كيلوجراماً«.  كيلوجراماً«، وصعب ميزر »وزن 
الالعب  الفضية  والميدالية  الثاني  بالمركز  وفاز 
في  وجاء  69كيلوجراماً«.  »وزن  مبارك  عبدالله 
المركز الثالث والميدالية البرونزية محمد المصعبي 
سالم  اللواء  سعادة  وأكد  كيلوجراماً.«   81 »وزن 
في  البشرية  الموارد  قطاع  مدير  النعيمي  شاهين 
شرطة أبوظبي دعم القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
لألنشطة والبطوالت الرياضية وتشجيع المنتسبين 
الرشيدة  القيادة  لرؤية  تطبيقاً  طاقاتهم  واستثمار 
حياة  أسلوب  لتصبح  الرياضة  ثقافة  نشر  في 
صحياً السيما في الظروف الحالية لمواجهة وباء« 
وفرق  أبوظبي  شرطة  بجهود  وأشاد  كورونا». 
هذا  في  المالكمة  وممارسي  الرياضة  وعناصر 
اإليجابية  والنتائج  وبالمؤشرات  المستحق،  الفوز 

والمبهرة في المنافسات. 
لشرطة  العامة  القيادة  اختتمت  ثانية،  جهة  من 
رياضياً«  »كن  الرياضي  المهرجان  فعاليات  دبي 
بين  تنقلت  والتي  اإليجابية،  الروح  مبادرة  ضمن 

مناطق عدة في إمارة دبي. 
وأوضح العميد خالد شهيل مدير اإلدارة العامة 
إلسعاد المجتمع في شرطة دبي أن هذا المهرجان 
الله  عبد  الفريق  معالي  من  برعاية  جاء  الرياضي 
خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وتحقيقاً ألهداف 
مبادرة »الروح اإليجابية« التي نظمتها شرطة دبي 
حكومة  من  االستراتيجيين  الشركاء  مع  بالتعاون 
والحوار  والتعايش  التسامح  قيم  يرسخ  بما  دبي، 

بين أفراد المجتمع واحترام اآلخرين وتقبلهم.
منح  الرياضي  المهرجان  هذا  أن  وأضاف: 
فئاته  بمختلف  المجتمع  أفراد  لجميع  الفرصة 

للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة .
ورأى العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير 
دبي  شرطة  في  المجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة 
منذ  انطلقت  التي  اإليجابية«  »الروح  مبادرة  أن 
عبر  بنجاح  أهدافها  تحقيق  في  تستمر   ،2017 عام 
الكثير من األنشطة والفعاليات الرياضية والبرامج 

التوعوية الهادفة إلى بناء مجتمع آمن.
األنشطة  منسقة  حجير  بو  فاطمة  وأشارت 
إلى  اإليجابية«  »الروح  مبادرة  في  والفعاليات 

كبيرين  واقباالً  ترحيباً  القى  المهرجان  هذا  أن 
الشركاء  إلى  شكرها  موجهة  المجتمع،  أفراد  من 
االستراتيجيين والجهات الداعمة. إلى ذلك، اختتمت 
القيادة العامة لشرطة عجمان فعالياتها الرمضانية 
المبادرات  سلسلة  ضمن  تندرج  التي  الرياضية 
لتحقيق  سعيها  إطار  في  و  والصحية،  المجتمعية 
والمتمثل  الداخلية  لوزارة  االستراتيجي  الهدف 

بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة. 
فيروز مدير فرع  ثاني  النقيب خميس  وأوضح 
األنشطة الرياضية والثقافية في شرطة عجمان أن 
باستمرار  تحرص  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة 
على المحافظة على تعزيز اللياقة البدنية لمنتسبيها 
وذكر  مختلفة،  رياضية  فعاليات  تنظيم  خالل  من 
»صحتي  مبادرة  شملت  الرياضية  الفعاليات  أن 

اللياقة  تعزيز  إلى  هدفت  والتي  صيامي«،  في 
فعاليات  تنظيم  خالل  من  للمنتسبين  البدنية 
أيام  متنوعة تضمنت تمارين رياضية يومية طيلة 
)القفز  تحدي«  و»فعالية  المبارك،  رمضان  شهر 
إلى  باإلضافة  والبطن(،  الضغط  وتمارين  بالحبل، 
تنظيم فعاليات عن بعد منها فعالية »أفضل مهارة 
ُبعد،  كروية«، وبطولة »كرة قدم باليستيشن« عن 
للبلياردو«،  الرمضانية  عجمان  »شرطة  وبطولة 
وفعالية األلعاب الجماعية والفردية الرياضية لنزالء 
المؤسسة العقابية واإلصالحية في عجمان، والتي 
الطائرة، ودومنة، وكيرم،  القدم، وكرة  شملت كرة 
المسؤولية  تحقيق  على  حرصاً  وذلك  والشطرنج، 
صحتهم  على  بالحفاظ  النزالء  تجاه  المجتمعية 

وتعزيز لياقتهم الرياضية والبدنية.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة االإمارات العربية املتحدة عددًا من الفعاليات الريا�صية خالل ال�صهر املا�صي.

من مهرجان »كن رياضياً« في دبي

من الفعاليات الرياضية في عجمان
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المرور  مديرية  مدير  الحميري  ضاحي  محمد  العميد  كرم 
يوم  بمناسبة  العمال  من  عدداً  أبوظبي  في شرطة  والدوريات 

زايد للعمل اإلنساني، وبالتعاون مع مستشفيات »ميدكلينيك«. 

كرم سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي مدير اإلدارة العامة ألمن 
الخدمة  مجندي  دبي،  شرطة  في  والطوارئ  والمنشآت  الهيئات 
الوطنية الُمشاركين في تأمين معرض إكسبو لمناسبة تخرجهم من 

البرنامج التدريبي التخصصي.

كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، 
الفائزين في جائزة القائد العام للتميز 2020 على مستوى الضباط 
ومراكز  العامة  واإلدارات  والمدنيين  واألفراد  الضباط  وصف 

الشرطة، ومنحهم أوسمة التميز.

في  الخارجية  المناطق  شرطة  مديرية  من  وفد  زار 
شرطة أبوظبي قرية الجابر العمالية في المفرق، لتكريم 
العمال  يوم  بمناسبة  عليهم  الهدايا  وتوزيع  العمال 

العالمي .

كّرم العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة 
منتسبي  من  عدداً  الشارقة،  شرطة  في  الشرقية  المنطقة 
اإلدارة ومراكز الشرطة الشاملة في المنطقة الشرقية، تقديراً 

لمواقفهم في خدمة المجتمع.
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خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

في إطار مشاركتي في مبادرة »المشاؤون« التي أطلقتها جمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية لتعزيز التفكير 
تعود  التي  المشائية  المدرسة  ما درسته وقرأته عن  ذاكرتي  استعدت في  المشي،  اإلبداعي من خالل رياضة 
إلى اليونان القديمة، وأسسها أرسطو في أثينا عام 334 ق.م، حيث استمرت نحو ألف عام حتى 529م، حين أمر 
اإلمبراطور جستنيان بإقفالها وحظر تدريسها، وحمل لواء هذه المدرسة عدد من أتباع أرسطو وتالمذته ومناصريه.

»المشائية« نشأت عندما َسئَِم أرسطو من خالفة أفالطون في رئاسة األكاديمية، حيث استأجر مكاناً في منطقة 
تقع خارج مدينة »أبولو لوقيوس«، ولماذا استأجرها فقط ولم يملكها، ألنه كان أجنبياً عن دولة أثينا، وتقول المصادر 
القديم قد أوصى جميع عماله وبساتينه أن  إنه سجلها باسم أحد تالميذه »ثيوفراسطس«. وكان اإلسكندر تلميذه 
يقدموا ألرسطو جميع العينات الحية التي يعثرون عليها في األراضي التي يغزونها، فتوفرت لدى أرسطو أعداد هائلة 
من األنواع النباتية والحيوانية، حينها تولدت لدى أرسطو فكرة أن يضعها على اليمين واليسار كما يعلق بعضها، ولكثرة 
العينات، أخذ أرسطو يعيد هذه العملية ويترك بين هذه الكائنات ممرات صغيرة استغلها للسير، فصارت عادة لديه ووسيلة 

»بيداغوجية« يشرح لطالبه صفات هذه الكائنات وهو يمشي، فسميت مدرسة أرسطو )اللوقيون( بالمشائية.
ثم انتقلت هذه المدرسة إلى العلماء العرب والمسلمين على يد أبي علي بن سينا، الملّقب بالشيخ الرئيس، وتبعه أبو نصر 
الفارابي الملّقب بالمعلّم الثاني، وهما اللذان رّشدا هذه المدرسة لتتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، مروراً بعلماء آخرين 

مثل: يعقوب بن إسحاق الكندّي، والخواجة نصير الدين الطوسي، والميرداماد، وابن رشد األندلسي، وابن باجة األندلسي.
اتبع أرسطو في تبنّيه لهذه المدرسة أسساً عقلية ومنطقية، انتقلت بالفكر البشري إلى حيّز التّقنين والتقعيد، لتشكل علماً 
مستقالً، وقواعد ُيرجع إليها في فصل الخصومات، وُيبنى على أساسها الفكر الصحيح واالستدالل القويم. كما إن للمشائية 
مدارس عدة، لكل واحدة خصائصها التي تختلف عن الثانية، من حيث المنهج العقلي والمسائل الفلسفيّة، وكذلك في المسائل 
المتعلّقة باألخالق والسياسة. وقد طبّق العرب والمسلمون المنهج العقلي واالستداللي على »المشائية«، لكنهم واجهوا بعض 

المشكالت في مدى قدرة هذه المدرسة على المطابقة ما بين العقل والشريعة.
وعلى طريق الفالسفة القدماء، ظهرت فكرة "المشاؤون" في الفجيرة التي ترتكز على العالقة الملهمة بين المشي والتفكير 
والكتابة، ذلك أن األفكار العظيمة تولد أثناء المشي، حسب الفيلسوف األلماني نيتشه. وتهدف المبادرة إلى التحفيز على التفكير 
اإلبداعي والترويح عن النفس، وتخفيف التوتر الذهني، وزيادة التأمل والتفكير بحرية، كما إنها تساعد من خالل ممارسة المشي على 
الخروج بأفكار خالقة تسهم في إثراء الحراك الفكري والثقافي واالجتماعي والرياضي في المجتمع، فضالً عن كونها تسهم في خلق 
بيئة صحية ومعرفية تحفز على التفكير بطرق جديدة ومبدعة ومبتكرة بعيداً عن النمطية والتقليدية للتوصل إلى حلول ألهم التحديات 
التي تواجه األفراد بمختلف المجاالت، كما تدعم وتحفز الكتّاب والمبدعين على زيادة إنتاجهم الفكري واالهتمام برفع مستوى جودته.

على طريق فال�صفة اليونان 

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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