
ملحق �صهري ي�صدر عن جملة�لعدد /165/ �أغ�سط�س 2020

اإدارة النقل وامل�شاغل ..
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•الوسائل المطبوعة       •التصميم االحترافي
•تجهيز المعارض             •االأفالم الوثائقية

•الحمالت اإلعالنية

خدماتنا



ت�صكل جميع الإدارات يف وزارة الداخلية فريق عمل واحدًا، بحيث تكمل كل 

اإدارة عمل الإدارة الأخرى اأو ت�صاندها.

وهذا ما ينطبق على اإدارة النقل وامل�صاغل يف وزارة الداخلية، والتي تندرج 

حتت الإدارة العامة للمالية واخلدمات امل�صاندة يف قطاع وكيل وزارة الداخلية 

النقل وامل�صاغل  اإدارة  امل�صاندة، وي�صرف على عمل  للموارد واخلدمات  امل�صاعد 

مدير عام التن�صيق املروري الحتادي، حيث تقدم هذه الإدارة خدمات متعددة 

املركبات  �صراء  جم��الت  يف  الداخلية  وزارة  وف��روع  واأق�صام  اإدارات  ملختلف 

والآليات واملعدات، و�صيانتها، والتاأمني عليها، وتوفري املحروقات لها.

وتوفري  املجالت،  هذه  يف  الإداري��ة  الوحدات  احتياجات  ر�صد  �صنويًا  ويتم 

الأموال الالزمة لها يف املوازنة العامة لوزارة الداخلية، لأن املركبات والآليات 

والأمنية  ال�صرطية  باملهمات  للقيام  الأ�صا�صية  العنا�صر  من  تعترب  واملعدات 

للجمهور  �صواء  وال�صعادة  والر�صا  وال�صالمة  والأم��ان  الأم��ن  م�صرية  خدمة  يف 

اأو  ومدنيني،  واأف��راد  �صباط  و�صف  �صباط  من  ال��وزارة  منت�صبي  من  الداخلي 

للجمهور اخلارجي من اأفراد املجتمع مواطنني ومقيمني.

وت�صعى الإدارة بالتعاون مع مكتب اإدارة امل�صاريع واخلدمات امل�صرتكة يف وزارة 

الداخلية اإىل تطوير خدماتها املتعددة، مبا يحقق ال�صتخدام الأمثل للموارد 

الب�صرية واملادية، و يواكب التقنيات احلديثة، ويحافظ على التميز واجلودة يف 

العمل وفق اأف�صل املعايري العاملية.

ويتم حاليًا تقدمي طلبات اخلدمات من اإدارة النقل وامل�صاغل من خالل نظام 

الر�صائل الإلكرتونية لوزارة الداخلية وال�صتف�صار الهاتفي والتوا�صل املبا�صر، 

وتتطلع الإدارة م�صتقباًل اإىل اأن يتم تنظيم هذه الطلبات واإدراجها �صمن نظام 

)MOI( لتكون متاحة جلميع اإدارات واأق�صام وفروع الوزارة ب�صكل اأ�صهل واأ�صرع.

خدمات متعددة
•الوسائل المطبوعة       •التصميم االحترافي

•تجهيز المعارض             •االأفالم الوثائقية
•الحمالت اإلعالنية

خدماتنا
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هذا   في  الشرطة«   »مجتمع  يتناول 
في  واملشاغل  النقل  إدارة   العدد 
وزارة الداخلية، واخلدمات األساسية 
في  الــوزارة  إلدارات  تقدمها  التي 
واآلليات  املركبات  شــراء  مجاالت 
واملعدات، وصيانتها، والتأمني عليها، 

وتوفير احملروقات لها.
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اإدارة النقل وامل�شاغل ..

خدمات اأ�شا�شية لإدارات »الداخلية«
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امل��رور  ق�صم  ال�����ص��رط��ة«  »جمتمع  زار 

ع��ج��م��ان  ����ص���رط���ة  يف  وال������دوري������ات 

امليدانية  املهمات  على  ال�صوء  لإلقاء 

ب��ه��ا �صرطة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  وال��ت��وع��وي��ة 

عجمان والق�صم بهدف احلد من انت�صار 

وباء »كورونا«.

لقاء: عبدالوهاب فرج اهلل المرور  قسم  رئيس  الخاجة  فؤاد  الرائد  أكد 
الدائم  نجاحنا  أن  عجمان  شرطة  في  والدوريات 
الكبير  الدعم  بفضل  هو  األزمات  على  وتغلبنا 
من  الذي تتلقاه شرطة عجمان عموماً  والالمحدود 
سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
وفي  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الدعم  يقدم  وباء »كورونا« خصوصاً، فسموه  ظل 
على  للشرطة  العامة  القيادات  لتطوير  الالمحدود 
مستوى الدولة ومراكز الخدمة التابعة لها، ويتابعها 
من خالل االجتماعات الدورية والزيارات الميدانية، 
والبرامج  للمبادرات  المحفزين  أكبر  من  وسموه 
الموجهة لخدمة المجتمع، ويشرف ويتابع القيادات 

العامة للشرطة لتنفيذ مبادرات شرطة المستقبل.
وأضاف: أنه في ظل انتشار وباء »كورونا« جاءت 
التوجيهات من سموه لالجتماعات الدورية للقيادات 
لحماية  الجهود  أقصى  بذل  بضرورة  الشرطية 
اإلمكانات  جميع  تسخير  على  والعمل  المجتمع، 
أرواح  على  للحفاظ  واإلدارية  الميدانية  الموجودة 
وسالمة السكان من مواطنين ومقيمين، ولحفظ أمن 
وسالمة المجتمع، وتقديم الدعم الالمحدود لجميع 

القطاعات الحيوية في كل إمارة من إمارات الدولة.

جهود
وأشار الرائد الخاجة إلى أن شرطة عجمان تسهم 
وباء  أزمة  مع  التعامل  في  ومسؤولية  وعي  بكل 
اإلنسان  صحة  لحفظ  جهد  كل  وتبذل  »كورونا«، 
أوالً وأخيراً، ولتكون السند والحصن اآلمن ضد هذا 
واألزمات  الطوارئ  إدارة  فريق  يقوم  حيث  الوباء، 
والكوارث في شرطة عجمان برئاسة سعادة اللواء 
الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة 
االتحادية  الحكومية  الجهات  ممثلو  ومعه  عجمان، 
الجهود  أقصى  ببذل  عجمان،  إمارة  في  والمحلية 

للتصدي لوباء »كورونا«، وتحقيق أعلى مستويات 
من  والحد  األزمة  إلدارة  والجاهزية  االستعداد 

انتشاره.
يخص  بما  إجراءات  اتخاذ  تم  أنه  وأضاف: 
ووضع  معهم،  التعامل  وكيفية  اإلقامة،  مخالفي 
انتشار  دون  من  والحيلولة  لهم،  الناجحة  الحلول 
وباء »كورونا« بينهم، باإلضافة إلى تقديم الدعم من 
الجهات المحلية بخصوص مراكز الحجر الصحي، 
وآلية تقديم الدعم اللوجستي للعاملين مع الجمعيات 

الخيرية. 
تجهزت  عجمان  في  الطبية  المنطقة  أن  وذكر 
جميع  وتوفير  الميدانية،  المستشفيات  إلنشاء 
االحتياجات والمستلزمات الطبية الالزمة الستقبال 
والعيادات،  المستشفيات  مع  والتنسيق  الحاالت، 
وتوفير وتجهيز الكوادر الطبية الكافية للتعامل مع 

أي ازدياد في عدد الحاالت المصابة بهذا المرض.
بتشديد  قامت  عجمان  شرطة  أن  وأوضح 

المنتسبين  بين  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات 
لضمان صحتهم وسالمتهم، وذلك من خالل المراقبة 
والقفازات  الكمامات  وتوفير  الحرارية،  بالكاميرات 
وأدوات التعقيم، وتعقيم المباني والمركبات، ووضع 
بوابات التعقيم، وإنشاء غرف الفحص اآلمنة لتقديم 
العقابية  المؤسسة  لنزالء  »كورونا«  فحوصات 
واإلصالحية، وتطبيق نظام العمل  عن ُبعد من خالل 
للفئات  والسماح  مجموعات  إلى  المنتسبين  تقسيم 
المستثناة مثل الحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم 
من  ُبعد  عن  بالعمل   المزمنة  األمراض  وأصحاب 
تعمل  للضرورة، بحيث  إال  الخروج  منازلهم وعدم 
نسبة 30% من الكوادر اإلدارية في شرطة عجمان 
لضمان  ُبعد  عن    %70 ونسبة  مباشرة،  بصورة 

استمرارية جميع الخدمات المقدمة للجمهور.

التزام 
وأشار إلى أن قسم المرور والدوريات في شرطة 
عجمان شارك في توجيه السكان في إمارة عجمان 
من مواطنين ومقيمين بااللتزام بالبقاء في منازلهم 
بث  خالل  من  وذلك  للضرورة،  إال  الخروج  وعدم 
والتواصل  اإلعالم  وسائل  عبر  توعوية  رسائل 
االجتماعي. وتوجه الرائد الخاجة بالشكر والتقدير 
مواطنين  من  عجمان  إمارة  لسكان  واالمتنان 
على  حفاظاً  المنازل  في  بقائهم  على  ومقيمين 
سالمتهم وصحتهم، ودعماً لجهود الحماية والوقاية 
بتكاتفهم  انتشار وباء »كورونا«، ومشيداً  لمكافحة 
والوعي  الخالصة  والوطنية  الوالء  جسد  الذي 
بالمسؤولية وبأهمية االلتزام بالتعليمات واالجراءات 

االحترازية من أجل سالمة الجميع.

الرائد فؤاد الخاجة

                   »املرور والدوريات« يف �شرطة عجمان

                  اخلاجة: ن�شارك يف احلد من انت�شار  »كورونا« 
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الخاصة لصاحب السمو رئيس  الطائرة  علم 
الدولة: رفع علم الدولة أو علم الملك أو الرئيس 
على الطائرة الخاصة هو تقليد دولي مطبق في 
جميع أنحاء العالم، وهو مطبق في دولة اإلمارات 
الخاصة  الطائرة  وجود  فعند  المتحدة،  العربية 
لصاحب السمو رئيس الدولة على أرض المطار 
يرفع  الخارج،  إلى  عند سفر سموه  الدولة  في 
عند أعلى مقدمة الطائرة العلم الخاص لصاحب 
السمو رئيس الدولة، ويرفع هذا العلم من داخل 
يثبت  العلم صاري  ولهذا  الطائرة،  قيادة  غرفة 
في مكان خاص على الجانب األيسر من جسم 

الطائرة، وهو الجانب الذي به باب الطائرة.
ويثبت هذا العلم أثناء وجود الطائرة الخاصة 
لصاحب السمو رئيس الدولة على أرض المطار 
قبل اإلقالع، ويستمر مرفوعاً أثناء سير الطائرة 
على الممر أي مدرج الطائرات حتى نهايته، ثم 
قيادة  داخل غرفة  إلى  والعلم  الصاري  يسحب 

الطائرة قبل اقالعها مباشرة.
وعند هبوط الطائرة الخاصة لصاحب السمو 
الوصول أي في مطار  الدولة في مطار  رئيس 
المدينة أو الدولة التي يزورها، يرفع العلم نفسه 

على  الهبوط  بمجرد  أخرى  مرة  الصاري  على 
مدرج المطار.

وعند هبوط الطائرة الخاصة لصاحب السمو 
رئيس الدولة إلى أرض المطار في الدولة قادمة 
هبوط  بمجرد  نفسه  العلم  يرفع  الخارج،  من 
العلم  ويستمر  المطار،  مدرج  على  الطائرة 
مرفوعاً أعلى مقدمة الطائرة حتى نزول سموه 
ثم  المطار،  مبنى  ومغادرته  المطار  أرض  إلى 
يسحب الصاري وعليه العلم إلى داخل الطائرة.

والجانب األيسر من جسم الطائرة هو الجانب 
منه  ينزل  الذي  الرئيس  الطائرة  باب  به  الذي 
الرسمي  والوفد  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

المرافق له.
الدولة  علم  يصنع  هل  سؤال  يطرح  وقد   •
رئيس  السمو  لصاحب  الخاص  العلم  بمقاس 
الدولة الذي يرفع على الطائرة الخاصة بسموه؟

والجواب: ال يصنع علم الدولة بمقاس العلم 
الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يرفع 
على الطائرة الخاصة بسموه أصالً، حيث إنه ال 
العلم  غير  لسموه  الخاصة  الطائرة  على  يرفع 
أن  كما  فقط.  الدولة  شعار  عليه  الذي  الخاص 

أي تغيير في شكل العلم )تصميمه أو ألوانه أو 
حجمه( يجب أن يصدر مرسوم بهذا التعديل من 

صاحب السمو رئيس الدولة.
وقد يطرح سؤال آخر هل ترفع أعالم الدول 

على على الطائرات المدنية والعسكرية؟ 
التي  المدنية  للطائرات  بالنسبة  أنه  والجواب 
رفع  يمكن  ال  دولية  خطوط  على  ركاباً  تنقل 
اتجهت  لذا  إليها،  ينتمون  التي  الدول  أعالم 
الدول  أعالم  إلى رسم  المدنية  الطائرات  معظم 
أو  الطائرة  جسم  على  أما  إليها  تنتمي  التي 
الطائرة حيث  لتعرف جنسية  وذلك  الذيل  على 
تتحرك في مطارات دولية خارجية، وهذا مطبق 
على الطائرات المدنية العائدة لشركات الطيران 

الوطنية في دولة اإلمارات. 
جانب  فإلى  العسكرية  للطائرات  وبالنسبة 
جسم  على  المرسوم  الجوية  القوات  شعار 
لتعرف  الدولة  لعلم  رسم  يوجد  الطائرة، 
للقيام بمناورات مشتركة مع  جنسيتها تحسباً 
دول أخرى واالشتراك في معارض دولية حربية 
أو عند تعرضها لحادث جوي، وهذا مطبق على 

الطائرات العسكرية في اإلمارات.
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مرا�شم العلم- 3

النقيب علي خليفة المهيري
مدير فرع شؤون الموظفين 

بالعمليات الشرطية في شرطة  الشارقة

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« عددًا من املقالت التي ت�صرح مرا�صم رفع علم دولة 

الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املنا�صبات، لي�صتفيد منها منت�صبو وزارة 

الداخلية وال�صرطة وبقية اأفراد املجتمع.



Y E A R S
O F  E X C E L L E N C E www.megroup.ae

TRADING

HOSPITALITY

TECHNOLOGY

MANUFACTURING

MAIN BRANCH
HEAD OFFICE/SHOWROOM

Musaffah Industrial, Sector M - 36, 
Plot 160, P.O. Box: 548, Abu Dhabi,  U A E

Tel.: +971 2 499 1500 / 555 9921   |   Fax: +971 2 555 9931

DUBAI BRANCH – Shk. Zayed Road, Dubai
P.O. Box: 117819 Dubai, U A E 

Tel : +971 4 380 7878   |   Fax : +971 4 380 5828

Metallic Equipment

>  Retail, Projects and Export   
 activities  for ME Group

>  ME Group imports  products  
 from Europe, America & Asia.

> Innovative line of electronic 
hotel locks — including 
the top-end luxury, upper 
upscale  and limited-service 
segments.

>  METECH ensures that only 
high quality services with 
most effective solutions are 
available to our customers.

> ME group’s manufacturing 
plant in Sharjah is an ISO 
9001:2008 Certified Company. 

PROVIDERS OF QUALITY 
ARCHITECTURAL HARDWARE 

SINCE 1969

Metallic Equipment



العدد 165 أغسطس 2020 10

يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على الإدارات ال�صرطية يف وزارة الداخلية. 

وزار يف هذا العدد اإدارة النقل وامل�صاغل يف وزارة الداخلية للتعريف باخلدمات التي تقدمها ملختلف الإدارات والأق�صام 

والفروع يف »الداخلية« مبجالت �صراء املركبات والآليات واملعدات، و�صيانتها، والتاأمني عليها، وتوفري املحروقات لها. 

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

وزارة  في  والمشاغل  النقل  إدارة  تندرج 
الداخلية  وزارة  وكيل  قطاع  تحت  الداخلية 
بإدارة  المساندة،  والخدمات  للموارد  المساعد 
سعادة اللواء سالم علي الشامسي وكيل وزارة 
المساندة،  والخدمات  للموارد  المساعد  الداخلية 
والذي يقدم لإلدارة الدعم والمساندة للتغلب على 

التحديات، ما يحقق االستخدام األمثل للموارد.
هامل  جمعة  العميد  اإلدارة  على  ويشرف 
للتنسيق  عاماً  مديراً  لعمله  باإلضافة  القبيسي 
دراسة  لجنة  ورئيس  االتحادي  المروري 

من  الداخلية  وزارة  أجهزة  جميع  احتياجات 
المركبات والمعدات المختلفة.

خدمات 
عبدالله  الرحمن  عبد  عادل  العميد  وأوضح 
المساندة  والخدمات  المالية  عام  مدير  الحمادي 
النقل  إدارة  تقع  والتي  الداخلية،  وزارة  في 
ومسؤولياتها،  اشرافها  تحت  هيكلياً  والمشاغل 
الموازنة  من  احتياجاتها  رصد  سنوياً  يتم  أنه 
العامة لتوفير متطلبات الوزارة لشراء المركبات 

ت
ءا

شا
�

اإ

والتأمين  صيانتها  وشؤون  والمعدات،  واآلليات 
عليها، وتوفير المحروقات لها.

وأضاف: أن اإلدارة تقدم العديد من الخدمات 
احتياجات  جميع  تلبية  أهمها:  ومن  المركزية، 
وتشكيالتها  الداخلية  وزارة  وحدات  أجهزة 
واآلليات  المركبات  من  الدولة  مستوى  على 
المهم  العنصر  باعتبارها  المختلفة  والمعدات 
والفعال للوزارة للقيام بدورها الرئيس، والمتمثل 
ومسؤولياتها  والوطني،  األمني  الواجب  في 
السامية في استمرار الحفاظ على استقرار أمن 

         اإدارة النقل وامل�شاغل يف وزارة الداخلية 

                   احلمادي: نلبي جميع االحتياجات 

                  من املركبات واالآليات واملعدات
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المجتمع ومؤسساته. وذلك استرشاداً  وسالمة 
باستراتيجية وزارة الداخلية.

لجنة 
وأشار العقيد أحمد سعيد بن يعروف النقبي 
نائب مدير إدارة النقل والمشاغل في »الداخلية« 
األساسية  التعزيزات  تقدم  اإلدارة  أن  إلى 
والخدمات المساندة، بما يسهم بشكل مباشر في 
تسهيل جميع المهمات التي تسند لجميع أجهزة 

الوزارة.
الخدمات  توفير جميع هذه  يتم  أنه  وأضاف: 
عن طريق األقسام والفروع في اإلدارة وفقاً لدليل 
اإلجراءات المعتمد، فضالً عن التطور المستمر من 
خالل المبادرات بمشاركة مكتب إدارة المشاريع 
النقل  بإدارة  للنهوض  المشتركة  والخدمات 
التكنولوجيا  يواكب  بما  وبخدماتها،  والمشاغل 
وبما  الخدمة،  مستويات  أعلى  لتقديم  الحديثة 
يحقق االستخدام األمثل للموارد، فخدمات اإلدارة 
مساندة مهمة وأساسية لجميع وحدات الوزارة 
وتشكيالتها، وبما يحقق االستمرار والحفاظ على 
اإلمكانات  جميع  وتوفير  الشرطي  العمل  تميز 
المتاحة للنهوض إلى أعلى مستويات األداء وفق 

أفضل المعايير والممارسات العالمية.
العميد  النقبي وبالتنسيق مع  العقيد  أن  يذكر 
أجهزة  احتياجات جميع  دراسة  يتولى  القبيسي 
وزارة الداخلية من المركبات والمعدات المختلفة، 
وفق  لها  المطلوبة  الفنية  المواصفات  وإعداد 
الوزارة  المعايير، وتوزيعها على وحدات  أفضل 
المركبات  شطب  على  واإلشراف  وتشكيالتها، 
قيام  في  ويساعد  يعزز  بما  عنها،  واالستغناء 
المركبات  أسطول  إدارة  في  بدورها  اإلدارة 
الوزارة،  لموارد  األمثل  االستخدام  وضمان 
اختصاصاتها  في جميع  اإلدارة  نشاط  وتسيير 
خدماتها  ضمن  من  أنه  السيما  وأنشطتها 
الجوهرية في شؤون المركبات )شراء مركبات، 
توفير  وإصالح،  صيانة  تأمين،  ترخيص، 

المحروقات والوقود(.

شؤون المركبات 
وتحدث المقدم سعيد مبارك األحبابي رئيس 
مهمات  عن  اإلدارة  في  المركبات  شؤون  قسم 
طلبات  جميع  يتلقى  القسم  أن  فأوضح  القسم،، 
احتياجات وحدات الوزارة من المركبات واآلليات 
مع  بالتنسيق  السنوية  العامة  للموازنة  وفقاً 
اللجنة المختصة، وذلك إلمدادها بمركبات الخدمة 
على  للمهمات  الخاصة  الطبيعة  ذات  والمركبات 
سبيل المثال ال الحصر: اإلطفاء واإلنقاذ، المهام 
األمنية والحراسات، الدوريات والمرور، مكافحة 
الموقوفين،  نقل  العمليات،  والمصفحات،  الشغب 
واألجهزة  المواد  نقل  والجماعي  الفردي  النقل 
هذا  ويتم  والذخائر(.  األسلحة  نقل  والمعدات، 
العمل من خالل اآللية المعتمدة إلجراءات الشراء 
والتوريد والتوزيع والصرف، فضالً على تسجيل 
إلى  وإضافتها  واآلليات  المركبات  جميع  بيانات 
أمالك الوزارة، ويعتبر هذا الفرع المرجع الرئيس 
ألرصدة الجرد السنوي لتشكيالت الوزارة على 
مستوى الدولة. وأضاف أن فرع الترخيص في 
جميع  وترخيص  تسجيل  بخدمات  يقوم  القسم 
واستالم  إعداد  خالل  من  الوزارة  مركبات 
نماذج الفحص الفني السنوي وإصدار الملكيات 
جميع  في  الترخيص  سلطات  مع  بالتنسيق 
إمارات الدولة من خالل نظام المرور االتحادي 
اإللكتروني، وبما يؤدي لسرعة إنجاز المعامالت 
ومتابعة تسوية المخالفات المرورية المترتبة على 
المركبات وتجديد ترخيصها، فضالً على خدمات 

بوابات التعرفة المرورية في دبي وأبوظبي.
القسم  في  والحوادث  التأمين  فرع  أن  وتابع 
واآلليات  المركبات  جميع  على  بالتأمين  يقوم 
الشروط  وإعداد  الداخلية،  لوزارة  المملوكة 
لعقد  البيانات  قوائم  وإعداد  والخاصة،  العامة 
والمتابعة،  التأمين،  وثيقة  واستصدار  التأمين، 
وإدارة العقد، واستصدار مالحق طلبات التأمين 
للمركبات  التأمين  وإلغاء  الجديدة،  للمركبات 

المشطوبة والمتنازل عنها من أمالك الوزارة.
ولفت إلى أن فرع الحوادث في القسم يتولى 

متابعة جميع الحوادث التي تتعرض لها مركبات 
الدولة،  مستوى  على  الداخلية  وزارة  وآليات 
ألي  التأمينية  والتغطية  إصالحها  على  والعمل 
ادعاءات من جراء الحادث بما في ذلك األضرار 
التي تصيب ممتلكات الدولة أو الحكومات المحلية 
التي  اإلصابات  عن  التعويض  وتغطية  والغير، 
والتعويض  الغير،  أو  الركاب  أو  بالسائق  تلحق 

عن حاالت الوفاة والعجز الجسماني.
المتعاملين  لجميع  األحبابي  المقدم  ونوه 
في  الطلبات  بتوجيه  والمشاغل  النقل  إدارة  مع 

الخدمات التالية:
- طلب احتياجات المركبات واآلليات السنوية.

- طلب مركبة جديدة.
- طلب ارتجاع مركبة أو شطبها واالستغناء 

عنها.
- طلب ترخيص مركبة أو نقل ملكية والتنازل 

عنها واستصدار شهادة حيازة.
لوحة  وتغيير  مركبة  ترخيص  تغيير  طلب   -

أرقام وجهة الترخيص.
- طلب تفعيل بطاقة التعرفة المرورية في دبي 

)سالك(.
- طلب التعرفة للبوابة المرورية )أبوظبي(.

- طلب التأمين على مركبة جديدة أو إضافتها 
على أمالك الوزارة.

- طلب إلغاء التأمين على مركبة.
- طلب التأمين على معدات أو وسائل بحرية.

- اإلبالغ عن حادث مركبة.
نظام  خالل  من  الطلبات  هذه  تقديم  ويتم 

الرسائل اإللكترونية لوزارة الداخلية.
 وللتواصل واالستفسار: هاتف رئيس القسم 

والقائمين على العمل 024020325.
هاتف شؤون المركبات 024020302 

هاتف التأمين وحوادث المركبات 024021305.
هاتف ترخيص المركبات 024021331.

الطلبات  هذه  تنظيم  يتم  أن  اإلدارة  وتتطلع 
متاحة  لتكون   )moi( نظام  ضمن  وإدراجها 

للجميع ولسرعة االستجابة.

العقيد أحمد النقبي المقدم سعيد األحبابي العميد عادل الحمادي
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والإدارات  واملديريات  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  يف  القطاعات  خمتلف  على  اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يوا�صل 

والأق�صام والفروع التابعة لها.

املجتمع يف  اأمن  لقطاع  التابعة  الدعم الجتماعي  باإدارة مراكز  اأبوظبي  الدعم الجتماعي يف  العدد مركز  وزار يف هذا 

�صرطة اأبوظبي، حيث التقى املقدم الدكتور �صلطان اليحيائي مدير مركز الدعم الجتماعي يف اأبوظبي، والذي حتدث عن 

املهمات التي يقوم بها املركز وامل�صكالت الجتماعية التي ي�صهم يف حلها بالتعاون مع عدد من اجلهات املعنية الأخرى، مقدمًا 

ن�صائح عملية مهمة لالأفراد والأ�صر واملجتمع لتجنب حدوث هذه امل�صكالت الجتماعية. 

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

في  االجتماعي  الدعم  مركز  تأسس  متى   <
أبوظبي، وما المهمات الموكلة إليه؟ 

- تأسست إدارة مراكز الدعم االجتماعي ضمن 
العديد  بعد حضور  أبوظبي  العامة لشرطة  القيادة 
تعالج  التي  الدولية  والفعاليات  المؤتمرات  من 
وتبعاً  الشرطية،  والخدمات  االجتماعية  القضايا 
لالستراتيجية التي وضعت عام 2008، والتي تدعم 
والمشكالت  المرورية  والحوادث  الجريمة  ضحايا 

االجتماعية األخرى.
التشريعي  المرسوم  صدور  مع  البداية  وكانت 
جديدة  خدمات  تأسيس  يتيح  والذي   ،2003 لعام 

لتقديم الدعم لضحايا الجريمة وتلبية احتياجاتهم. 
وتم افتتاح مركز الدعم االجتماعي األول التابع 
للقيادة العامة لشرطة أبوظبي عام 2004 في منطقة 
أبوظبي  مدينة  في  الثاني  المركز  افتتح  ثم  العين، 
عام 2005، وبعدها افتتح المركز الثالث في منطقة 

الظفرة عام 2007. 
الدعم  مراكز  افتتاح  في  التوسع  عملية  وجاءت 
أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة  التابعة  االجتماعي 
وتأسيس إدارة الدعم االجتماعي فيها تبعاً لنتيجة 
التقييم اإليجابية واستطالعات رأي المتعاملين التي 
عكست مدى الرضا حول الخدمات المقدمة من قبل 

ت
ءا

شا
�

اإ

المراكز. 
وفي عام 2008 افتتح مركز اإليواء لتأمين اإلقامة 
اآلمنة لضحايا العنف األسري والخالفات األسرية.

وتقدم إدارة الدعم االجتماعي التابعة لقطاع أمن 
المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خدماتها 
حالياً من ثالثة مواقع منفصلة في أبوظبي والعين 

والظفرة ومركز إيواء آمن للضحايا.
لإلدارة عمليات  الحالية  االستراتيجية  وتتضمن 
تقييم ومراجعة مستمرة، بما في ذلك استطالعات 
الشاملة  التطوير  وخطط  المتعاملين،  رضا 
إلى  الهادفة  واإلرشادات  واإلجراءات  للسياسات 

                   مركز الدعم االجتماعي يف اأبوظبي 

     اليحيائي: التزام كامل باخل�شو�شية وال�شرية للحاالت 
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تحسين الخدمات وتطويرها.
> ما الفروع الموجودة في المركز، ومهمات كل 

منها؟
- يوجد في مركز الدعم االجتماعي في أبوظبي 

6 فروع هي التالية: 
فرع المشكالت االجتماعية: ويعنى بالتعامل مع 
المشكالت االجتماعية، وتقديم الحلول المناسبة لها.
مع  بالتعامل  وُيعنى  األسرية:  الخالفات  فرع 
المشكالت األسرية وحاالت العنف األسري، وتقديم 

الحلول المناسبة لها.
مع  بالتعامل  وُيعنى  واألحداث:  األطفال  فرع 
حاالت األطفال واألحداث، وتقديم الحلول المناسبة 

لها.
فرع دعم الضحايا: وُيعنى بتقديم خدمات الدعم 
والخالفات  الجريمة  لضحايا  والنفسي  االجتماعي 

األسرية والعنف بمختلف أنواعه.
فرع شؤون المجتمع: وُيعنى بتنفيذ المحاضرات 
والمجالس  المدارس  في  التوعوية  والنشاطات 

المحلية وغيرها..
فرع الخدمات المساندة: وُيعنى هذا الفرع بتقديم 
الخدمات الخاصة بالمركز والمنتسبين العاملين فيه 

من ضباط وصف ضباط وأفراد ومدنيين.

فريق عمل 
في  للعاملين  المطلوبة  االختصاصات  ما   <

المركز؟
- ال بد من أن يكون جميع موظفي مركز الدعم 
االجتماعي في أبوظبي من حملة المؤهالت العلمية 
بالعلوم  والمتعلقة  االجتماعي،  للعمل  المناسبة 

االجتماعية والنفسية. 
لها  يخضع  التي  التخصصية  الدورات  ما   <

العاملون في المركز؟
في  االجتماعي  الدعم  مركز  موظفو  يخضع   -
أبوظبي إلى دورات تخصصية مستمرة في جميع 
أهم هذه  المركز، ومن  التي تخص عمل  المجاالت 

الدورات التخصصية:
• دورات التحقيق في قضايا األطفال.

• دورات تحقيق أفضل األدلة أثناء إجراء مقابالت 
األطفال.

األطفال  على  االعتداءات  تمييز  دورات   •
واالستجابة لها.

العنف  بحاالت  المتعلقة  األخرى  الدورات   •
التعامل  وكيفية  االجتماعية  والمشكالت  األسري 

معها.

مشكالت اجتماعية 
يسهم  التي  االجتماعية  المشكالت  أبرز  ما   <

المركز في حلها وكيف؟
- أبرز المشكالت االجتماعية التي ترد إلى مركز 

الدعم االجتماعي في شرطة أبوظبي هي التالية:
• التغيب عن المنزل.

• المعاكسات والتهديد واالبتزاز.
• االعتداء على األطفال.
• الشروع في االنتحار.

• العنف المنزلي.
• قضايا جنوح األحداث البسيطة.

• الخالفات بين الجيران.
• الخالفات األسرية.

ويعمل مركز الدعم االجتماعي في أبوظبي على 
خالل  من  االجتماعية  المشكالت  هذه  مع  التعامل 
والنفسيين  االجتماعيين  األخصائيين  من  مجموعة 
الحاالت  هذه  بمقابلة  يقومون  والذين  المؤهلين، 
المناسبة  الحلول  بأفضل  والخروج  ودراستها 
بمبادئ  الكامل  االلتزام  مع  األطراف،  لجميع 
ولجميع  للحاالت  التامة  والسرية  الخصوصية 

سكان إمارة أبوظبي من دون استثناء. 
> ما آلية استقبال هذه المشكالت في المركز؟

االجتماعية  المشكالت  حاالت  استقبال  يتم   -
أبوظبي من خالل  الدعم االجتماعي في  في مركز 

مجموعة من القنوات:
• الحضور الشخصي إلى المركز. 

• الحاالت التي يتم تحويلها من مراكز الشرطة 
مدينة  في  أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة  التابعة 

أبوظبي والمناطق التابعة لها.
العمليات  بغرفة  الهاتفي  االتصال   •

المركزية»999«.
أو  الهاتف  عبر  »أمان«  خدمة  مع  التواصل   •

الرسائل النصية القصيرة أو البريد اإللكتروني.
• دوريات الشرطة. 

الدعم  بمركز  المباشر  الهاتفي  االتصال   •
االجتماعي في أبوظبي.

المجتمع  في  أو  الشرطة  داخل  الجهات  ما   <
لهذه  حلول  إيجاد  في  المركز  معها  يتعاون  التي 

المشكالت االجتماعية؟ 
في  االجتماعي  الدعم  مراكز  إدارة  تعمل   -
من  مجموعة  مع  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
مع  للتعامل  والخارجيين  الداخليين  الشركاء 
منها،  والوقاية  االجتماعية  والظواهر  المشكالت 
الشرطة  مراكز  الداخليين:  الشركاء  أهم  ومن 
العامة  القيادة  الشرطية في  والمديريات واإلدارات 
لشرطة أبوظبي. وعلى صعيد الشركاء الخارجيين 
تتعاون اإلدارة ومراكزها مع المدارس والجامعات 
ذات  المحلية  والمجالس  االجتماعية  والمؤسسات 

االهتمام المشترك. 

نصائح 
لألفراد  تقدمونها  التي  العامة  النصائح  ما   <
مشكالت  حدوث  لتجنب  والمجتمع  واألسر 

اجتماعية؟
والمجتمعات  واألسر  األفراد  حياة  تخلو  ال   -
بد  ال  ولكن  االجتماعية  والمشكالت  التحديات  من 
من تبني طرق وأساليب مناسبة للحد منها حتى ال 

تشكل آثاراً سلبية على الفرد واألسرة والمجتمع. 
ومن أهم عوامل االستقرار في األسرة والمجتمع: 
األسرة،  أفراد  بين  األسري  والترابط  التماسك 
االجتماعية  والسلوكيات  العادات  على  والمحافظة 
اإليجابية وتعزيزها لدى األطفال والشباب، وتعزيز 
الكامل  بدورها  لتقوم  االجتماعية  المؤسسات  دور 
في التوعية والتثقيف لجميع أفراد وفئات المجتمع، 
األسرة  أفراد  بين  البناء  الحوار  أساليب  وتبني 
والمجتمع، وتعزيز قيم االحترام المتبادل والتآخي 

بين جميع أفراد المجتمع.

المقدم د. سلطان اليحيائي
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زار »جمتمع ال�صرطة« غرفة العمليات املركزية )999( يف �صرطة راأ�س اخليمة للتعريف باخلدمات التي تقدمها لأفراد 

املجتمع يف اإمارة راأ�س اخليمة من مواطنني ومقيمني وزائرين، با�صتخدام التقنيات احلديثة والذكية.

لقاء: اأماين اليافعي  

ت
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شا
�

اإ

عايشة المراشدة

                  غرفة العمليات يف �شرطة راأ�س اخليمة 

                   املرا�شدة: نعمل باأحدث التقنيات الذكية 

أوضحت المدني مهندس عايشة عبدالله المراشدة 
مسؤولة األنظمة في غرفة العمليات المركزية )999( 
في شرطة رأس الخيمة أن أهم المهمات الموكلة لها 
هي اإلشراف على األنظمة التي تستحدث في غرفة 
العمليات وتفعيلها وتوفير المتطلبات لتجهيزها في 
عليها  البشرية  العناصر  وتدريب  المحدد،  الوقت 
بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن التفعيل والتدريب، 
ومراقبة األنظمة وفعالية عملها وحل األعطال بسرعة 
وعلى رأسها األعطال المهمة لنظام »999« بالتنسيق 
مع الجهات الداخلية والخارجية إن تطلب حضورهم 
إلى غرفة العمليات، وأن طبيعة العمل تتطلب التواجد 
على مدار 24 ساعة سواء بالحضور أو هاتفياً لحل 

أي أعطال في النظام.

تخصصات
غرفة  في  للعاملين  المطلوبة  التخصصات  وعن 
يخضعون  التي  التدريبية  والدورات  العمليات 
مأمور  هي  التخصصات  أن  المراشدة  ذكرت  لها، 
أنظمة  ومسؤول  مناوب،  عمليات  وضابط  عمليات، 
غرفة  موظف  وأن  ومترجم،  تقني،  وفني  وبرامج، 
التدريبية  الدورات  من  بعدد  يلتحق  العمليات 
التخصصية التي تعد األساس للتعامل مع األنظمة 
الموجودة في الغرفة، ومنها: دورة غرفة العمليات 
التأسيسية، ودورة إدارة البالغات األمنية، والدورات 
المتخصصة لكل نظام في غرفة العمليات مثل نظام 

الطوارئ »999« ونظام اإلنذار المرئي.

أنظمة 
وأشارت إلى أن غرفة العمليات في شرطة رأس 
الذكية،  والتقنيات  الحديثة  باألجهزة  تجهز  الخيمة 
وهي تدار بنظام حوكمة، وتحتوي على 24 منصة 
ومنها:  وذكياً،  إلكترونياً  نظاماً   30 من  وأكثر  ذكية 
اإللكترونية،  المراقبة  ونظام  المرئي،  اإلنذار  نظام 
وحمايتي،  االستدعاء،  وأنظمة  جاهز«،  »أنا  ونظام 
ونظام الطوارئ »999«، وغرفة أزمات ذكية لإلدارة 

األزمة، وغيرها من األنظمة.
النظام  هو   ،»999« الطوارئ  نظام  أن  وأضافت 
 999 الطوارئ  مكالمات  استقبال  عن  المسؤول 
والحاالت  الجسيمة  الحوادث  مثل  المهمة  للبالغات 
البسيطة،  الحوادث  مثل  العادية  والبالغات  الحرجة 
ويتم التعامل مع قرابة 1000 بالغ شهرياً على الرقم 
المكالمات(  الذي يتكون من نظام الستقبال   )999(

)iccc( من حيث  الحدث  لإلدارة  )ونظام  كورتكس 
موقع المتصل وبياناته لسرعة االستجابة والوصول 

إليه وضمان األمن والسالمة للجمهور.
وتابعت أنه يتم تفعيل رقم »901« الستفسارات 
التواصل  طريق  عن  النشر  وكذلك  الجمهور، 
وعيه،  وزيادة  الجمهور  لتثقيف  االجتماعي 
واإلجراءات  البالغات  بعدد  التقارير  واستخراج 

وتصنيفها.
قد  التي  األعطال  إلى  بالنسبة  أنه  وأوضحت 
العمليات،  غرفة  في  الموجودة  األنظمة  في  تحدث 
وأعطال  األجهزة  في  وأعطال  شبكية  أعطال  فمنها 
في خطوط الطوارئ 999، وجميع هذه األعطال يتم 

حلها في أقل من 24 ساعة، واألعطال الرئيسة التي 
األهم  األعطال  تشكل   999 الطوارئ  تخص خطوط 
الخطوط  لحظي ووضع  بشكل  معها  التعامل  ويتم 
مدار  على  واستمراريته  العمل  ليتم ضمان  البديلة 
24 ساعة، كما يتم تجهيز غرفة عمليات بديلة مماثلة 
لغرفة العمليات الرئيسة وتجهيزها بجميع األنظمة 

والبرامج.

استراتيجية
ولفتت المراشدة إلى أن غرفة العمليات في شرطة 
وزارة  استراتيجية  تحقيق  في  الخيمة تسهم  رأس 
االستراتيجي  الهدف  تحقيق  حيث  من  الداخلية، 
المهمة،  للبالغات  االستجابة  زمن  ومؤشر 

والمؤشرات التشغيلية ومنها عدد المكالمات. 
لتطوير  المستقبلية  الخطط  أن  وأضافت: 
واستراتيجية  خطط  على  تعتمد  العمليات  غرفة 
الداخلية  ووزارة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
تعتمد  أن  الخطط  هذه  ومن  العالمية،  والمتغيرات 
وتأهيل  االصطناعي  الذكاء  على  العمليات  غرفة 
الذكاء  وتطوير  معه،  للتعامل  البشري  الكادر 
وإدارتها  »كورونا«  أزمة  مع  للتعامل  االصطناعي 
من غرفة العمليات من دون الحاجة للموارد البشرية 
للحفاظ على سالمتها، وتشغيل نظام الطوارئ لغرفة 
للوظائف  الروبوت  واستخدام  ُبعد  عن  العمليات 

الحساسة وغيرها من الخطط. 
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فعاليات متنوعة يف وزارة الداخلية 

بمكتب  ممثلة  الداخلية  وزارة  نظمت 
المفتش العام للوزارة 3 مسابقات توعوية 
...ألمن  الحياة  »جودة  مبادرة  ضمن 
الجوائز  المجتمع«، وقدمت فيها  وسالمة 
للعاملين  التكافل  »صندوق  برعاية 
وشركة   »فزعة«  الداخلية  وزارة  في 
المسابقات   هذه  وشملت  »هواوي«، 
وممارسة  والرياضية  الثقافية  المجاالت 
األلعاب اإللكترونية عن ُبعد، وهدفت إلى  
الممارسات والسلوكيات اإليجابية  تعزيز 
للوقت  األمثل  االستخدام  وتعزيز 
والتثقيفية  الصحية  الحياة  وممارسة 
يعزز  وبشكل  وسليمة  آمنة  بصورة 

الممارسات الصحية والعادات السليمة.
طرح  الثقافية  المسابقة  وتضمنت 
مبادرات  عن  أسبوعياً  ثقافي  سؤال 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وجهود 
وزارة  وتلقت  الحياة،  جودة  تعزيز  في 
الجمهور  من  المشاركات  الداخلية 
الداخلية  وزارة  حسابات  على  مباشرة 
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي.

الرياضية  األلعاب  مسابقة  وأتاحت 
تمارينهم  مشاركة  الجمهور  ألفراد 
حساباتهم  من  ُبعد  عن  الرياضية 
التواصل  مواقع  على  الشخصية 
حساب  ذكر  ضرورة  مع  االجتماعي، 
وزارة الداخلية الرسمي على هذا الموقع 
في الفيديو المنشور ليتم رصده وادخاله 

المنافسات. سلم 
اإللكترونية  األلعاب  مسابقة  وفي 
من  الجمهور  أفراد  شارك  ُبعد«،  »عن 
على  رابط  على  التلعيب  منصة  خالل 
حيث  اإللكتروني،  الداخلية  وزارة  موقع 
مارسوا تحدي مكافح الحرائق المحترف، 
وهي لعبة توعوية تهدف لتعزيز السالمة 

والوقاية.
الخدمات  مجلس  عقد  ثانية،  جهة  من 
وزارة  في  االصطناعي  والذكاء  الذكية 
تقنية  عبر  ُبعد  عن  اجتماع  في  الداخلية 
العميد مهندس  برئاسة  المرئي،  االتصال 
حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات 
الذكية واألمن الرقمي في وزارة الداخلية 
من  عدد  وبحضور  المجلس،  رئيس 
اإلدارات  ومديري  العامين  المديرين 
االصطناعي  الذكاء  إدارات  عن  وممثلين 
الرقمي  واألمن  الذكية  والخدمات 

بالقيادات العامة للشرطة في الدولة.

والتقنيات  الممارسات  االجتماع  وبحث 
طبقت  والتي  المتخذة،  الفاعلة  والخطوات 
وباء  مع  التعامل  فترة  خالل  تطبيقها 
استمرارية  في  أسهمت  والتي  »كورونا«، 
األعمال بسالسة، وتقديم الخدمات للمتعاملين 
الجاهزية من خالل  تأخير، وضمان  دون  من 
في  المستخدمة  الحديثة  والتطبيقات  التقنيات 

وزارة الداخلية.
التقنية  المشاريع  االجتماع  بحث  كما 
المنجزة وتلك التي هي قيد اإلنجاز، واألعمال 
الذكاء  أدوات  بتوظيف  تمت  التي  والمهمات 

الحديثة. الذكية  االصطناعي والتقنيات 
بشأن  تنفيذه  تم  ما  االجتماع  بحث  وكذلك 
توحيد إجراءات بعض الخدمات على المستوى 
المتعلقة  الموضوعات  من  وعدد  االتحادي، 
باألداء  لالرتقاء  المؤسسي  العمل  بتعزيز 
عمل  بيئة  وتوفير  اإلنجاز  وتسريع  الحكومي 
من  وذلك  عالية،  إنتاجية  ذات  ومبتكرة  مبدعة 
الذكاء  وأدوات  تقنيات  أحدث  استثمار  خالل 
مجاالت  مختلف  في  وتطبيقها  االصطناعي 

العمل األمني والشرطي.
دورة  الداخلية  وزارة  نظمت  ذلك،  إلى 
اإلسعاف  هيئة  قدمتها  متخصصة  تدريبية 
الدفاع  خط  في  األطباء  استهدفت  الوطني 
والقيادة  التشغيل  مجال  في  وذلك  األول، 
والمعتمدة  الطارئة،  االستجابة  لمركبة  اآلمنة 
طب  لفنيي  الوطني  االتحاد  قبل  من  عالمياً 

القيادة  في  مهاراتهم  يعزز  ما  الطوارئ، 
اآلمنة لمركباتهم الخاصة أثناء االستجابة 

الطارئة.
من  مجموعة  الدورة  وتضمنت 
االفتراضية،  النظرية  المحاضرات 
الجوانب  على  العملية  والتدريبات 
واآلمنة  الوقائية  بالقيادة  المتعلقة 
المرورية  السالمة  وأسس  للمركبات، 
في  الطارئة  للحاالت  االستجابة  أثناء 
والجوانب  العيادات،  أو  المستشفيات 
االستجابة  مركبة  لتشغيل  القانونية 
والبدني  الذهني  واالستعداد  الطارئة، 

للقيادة. والنفسي 
في  التدريبية  الدورة  هذه  وجاءت 
تعزيز  على  الداخلية  وزارة  حرص  إطار 
الطبية  القطاعات  في  العاملين  استجابة 
بأعلى  وااللتزام  الحيوي،  عملهم  ألداء 
الطارئة  االستجابة  أثناء  السالمة  معايير 

ألماكن عملهم.
كما جاءت في إطار التحضيرات لخدمة 
قريباً،  لألطباء  الداخلية  وزارة  تطلقها 
ضمن خطط ومبادرات متواصلة للوزارة، 
ووفق استراتيجيتها في تعزيز االستعداد 
للمجتمع  اآلمنة  البيئة  والجاهزية وتعزيز 

اإلماراتي، والسالمة والوقاية العامة.
إلى ذلك، عقدت إدارة إسعاد المتعاملين 
في وزارة الداخلية جلسات عصف ذهني 
مع المتعاملين بمشاركة ممثلين عن مالك 
الوزارة،  قطاعات  جميع  في  الخدمات 
وذلك عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد. 
لمبادرة  استكماالً  الجلسات  وأتت هذه 
وزارة  أطلقتها  التي  خدمتك«  »صمم 
الماضي  فبراير  شهر  في  الداخلية 
المتعاملين  فئات  جميع  إشراك  بهدف 
وتهدف  خدماتها،  وتطوير  تصميم  في 
المتعاملين في عملية تصميم  إلى إشراك 
مبنية  مترابطة  استباقية  خدمات  وتقديم 

احتياجاتهم. على متطلباتهم وتلبي 
اإليجابي  األثر  الجلسات  هذه  وحققت 
الذين  الخدمات  ومالك  المتعاملين  لدى 
فيها،  المتميزة  المشاركة  على  أثنوا 
تحقيق  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  والتي 
الداخلية  لوزارة  االستراتيجية  األهداف 
في  اإلمارات  دولة  حكومة  رؤية  ودعم 
مبنية  متكاملة  استباقية  خدمات  تقديم 
من  واالستفادة  المتعاملين  مشاركة  على 

وتطلعاتهم. آرائهم 

           العميد حسين الحارثي
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ن�شاطات �شرطية يف اأبوظبي 

خلف  فارس  طيار  ركن  اللواء  معالي  ثمن 
المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي الثقة الغالية 
صاحب  بقيادة  الرشيدة  القيادة  أولتها  التي 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الوطن  فخر  مكتب  بإنشاء  الله«  »حفظه  الدولة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 

المسلحة.  للقوات 
في  المزروعي  ركن  اللواء  معالي  وأوضح 
الغالية  الثقة  هذه  أن  المناسبة  بهذه  له   كلمة 
تقدموا  بمن  الرشيدة  قيادتنا  اهتمام  تجسد 
لمواجهة  عالية  ومسؤولية  إرادة  بكل  الصفوف 
وأن   ، العالم  اجتاح  الذي   »19 »كوفيد-  وباء 
لتحفيز  جاء  الوطن«  »فخر  مكتب  إنشاء 
لكل  الجميل  لرد  اإلمكانات  وتسخير  الطاقات 
الذين  األول  الدفاع  خطوط  وقطاعات  فئات 
وتقديم  األمامية،  الصفوف  في  بعملهم  تفانوا 
بالجميل  لهم  والعرفان  التقدير  أشكال  مختلف 
المتواصل  والسعي  الغالي،  وطننا  خدمة  في 
ظل  في  والمستقبل  الحاضر  إمارات  أجل  من 
قيادة حكيمة تضع في مقدمة أولوياتها اإلنسان 

والتطوير بما يخدم اإلنسان.
تقدمت  الرشيدة  قيادتنا  إن  إلى  وأشار  
الصفوف منذ اللحظات األولى في متابعة وتنفيذ 
اإلجراءات والمبادرات الخالقة واالبتكارية كافة،  
وتسخيرها من أجل تجاوز األزمة بأمان، والتي 
وأسهمت  أجمع،  العالم  يواجه  تحد  أكبر  تعد 
على  التغلب  ما من شأنه  كل  وتوفير  إعداد  في 
التحديات كافة، وإلى إن قيادة إدارة األزمة بكل 
بكفاءة  مهماتها  أدت  صادقة  وإرادة  موضوعية 
العالم  حول  األمم  طليعة  في  لنكون  وإخالص 
في برامجنا وخططنا لمواجهة األزمة والحد من 

انتشارها.

ونّوه معاليه باالهتمام بالجانب اإلنساني في 
األزمة  إدارة  خالل  المبادرات  من  الكثير  تنفيذ 
العالم تأكيداً   لتقديم يد المساعدة لمختلف دول 
تميز  متأصلة  ثقافة  أصبح  الذي  التسامح  لنهج 

المجتمع اإلماراتي األصيل.
للدفاع  العامة  اإلدارة  دعت  ثانية،  جهة  من 
المباني  مالك  جميع  أبوظبي  في  المدني 
وتركيب  صيانة  عقود  لتوفير  والمنشآت 
الوقاية  إجراءات  برنامج  من  واعتمادها 
والسالمة وإبالغ الدفاع المدني عند حدوث أي 
تجاوزات، مع ضرورة تركيب نظام »حصنتك« 
لمراقبة عمل أنظمة االنذار واإلطفاء في المباني 

على مدار الساعة.
مدير  الكتبي  معيوف  محمد  العميد  وأوضح 
المختصين  بأن  أبوظبي  في  المدني  الدفاع  عام 
أبوظبي  في  المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  في 
لمنتجات  شاملة  بدراسة  القيام  صدد  في  هم 
األسعار  تشمل  المعتمدة،  والوقاية  السالمة 
إمارة  في  المقبولة  والمعايير  والمواصفات 
أبوظبي للتأكد من توافرها في األسواق المحلية 

تنافسية.  وبأسعار 
كما تفقد العميد الكتبي عمليات فرق التفتيش 
والمنشآت  المباني  من  عدد  على  الميداني 
وجاهزية أنظمة الحماية المدنية والسالمة فيها، 
أداء  اختبار  آلية  عن  مفصل  إلى شرح  واستمع 
وكيفية  والمنشآت  المباني  في  األنظمة  هذه 

فحصها.
قيام شركات  من  التأكد  على ضرورة  وحث 
»الدفاع  لدى  المرخصة  والتركيب  الصيانة 
من  الدورية  الصيانة  عمليات  من  المدني« 
هذه  لدى  المقيدين  والمهندسين  الفنيين  قبل 
االختبارات  اجتياز  بعد  المعتمدة،  الشركات 
في  والكهربائية  الميكانيكية  لألنظمة  المطلوبة 

المباني وفقاً لدليل كود اإلمارات لحماية األرواح 
المعتمدة. العالمية  والمعايير  والممتلكات 

في  األنظمة  هذه  جاهزية  أن  إلى  وأشار 
للقاطنين  السالمة  مستوى  من  ترفع  المباني 
فيها عن طريق قيامها باإلنذار المبكر والسيطرة 
على الحوادث العارضة في حالة حدوثها ال قدر 

الله. 
إلى ذلك، دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن 
االستعداد  أهمية  إلى  السالمة«  »درب  حملة 
الطوارئ  لمركبات  الطريق  إلفساح  الدائم 
بالسلوكيات  وااللتزام  والشرطة،  واإلسعاف 
المرورية الصحيحة عند مرورها، وذلك لضمان 
من  الحوادث  مواقع  إلى  وصولها  تأخير  عدم 
لها  األولوية  واعطاء  لها  الطريق  إفساح  خالل 

وعدم عرقلتها أو تأخيرها.
لمركبات  الطريق  إفساح  أن  وأوضحت 
منع  في  يسهم  والشرطة  واإلسعاف  الطوارئ 
لتقديم  الحوادث  مواقع  إلى  وصولها  تأخير 
عمل  وتسهيل  للمصابين،  اإلسعاف  خدمات 
واسعاف  عالج  في  يسهم  نحو  على  طواقمها 

المصابين في الزمن المحدد. 
أفضلية  إعطاء  ثقافة  نشر  ضرورة  وأكدت  
الطريق انطالقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم 
حضارية  صوراً  تعد  والتي  الوطنية  والهوية 
التعاون  ضرورة  الجمهور  وناشدت  للوطن. 
التجمهر  بعدم  الحوادث  عند وقوع  الشرطة  مع 
خدماتها  تقديم  من  اإلسعاف  طواقم  لتتمكن 

اإلنسانية حفاظاً على سالمة الجميع.
أفضلية  إعطاء  عدم  مخالفة  أن  وذكرت 
وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو اإلسعاف 
قيمتها  تبلغ  الرسمية  المواكب  أو  الشرطة  أو 
3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط 

مرورية.

اللواء الركن فارس المزروعي

      العميد  الكتبي  خالل جولته التفقدية  
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�شاحي خلفان يح�شر احتفال جائزة »العلماء ال�شباب«

خليفة  عبدالله  الفريق  معالي  اعتمد 
نظاماً  دبي  لشرطة  العام  القائد  المري 
نوعه  من  األول  يعد  تفاعلياً  جديداً 
المتحدة  العربية    اإلمارات  دولة  في 
والمعطيات  والمعلومات  البيانات  لتحليل 
العامة،  باإلدارات  الخاصة  والمؤشرات 
وذلك بهدف استشراف المستقبل وتطوير 
الخروج  خالل  من  األمني  العمل  منظومة 
بالحلول والقرارات الصحيحة والمناسبة.

دبي،  شرطة  أن  معاليه  وأوضح 
وضمن استراتيجيتها المحدثة، تركز على 
المشاريع  وتبني  المستقبل،  استشراف 
على  وتعمل  الُمستدامة،  االستراتيجية 
لمجتمع  الحياة  وجودة  السعادة  تحقيق 
التوجهات  خالل  من  دبي  إمارة  وزوار 
إسعاد  وهي:  دبي،  لشرطة  االستراتيجية 

الحمادي  إبراهيم  حسين  معالي  حضر 
الفريق  ومعالي  والتعليم،  التربية  وزير 
الشرطة  رئيس  نائب  تميم  خلفان  ضاحي 
إدارة  مجلس  رئيس  دبي  في  العام  واألمن 
جمعية اإلمارات لرعاية الموهوبين االحتفال 
من  وطالبة  طالباً   41 لتكريم  االفتراضي 
الشباب  للعلماء  اإلمارات  بجائزة  الفائزين 

في دورتها الحادية عشرة، 
أن  إلى  الحمادي  الوزير  معالي  وأشار 
بتوجيهات  تحرص  والتعليم  التربية  وزارة 
امكاناتها  تسخير  على  الرشيدة  القيادة  من 
جائزة  خدمة  في  التعليمية  ومواردها 
وأن  خصوصاً  الشباب  للعلماء  اإلمارات 
المستهدفين هم النخبة من الطلبة، وفي هذا 
كانت  الفئة،  هذه  أهمية  من  وانطالقاً  اإلطار 
الوزارة قد ضمنت خططها التربوية ورؤيتها 
تعليمي  مسار  بفتح  للتعلم  المستقبلية 
مسار  وهو  الطلبة،  من  الفئة  هذه  يستهدف 
الطلبة  من  اآلالف  يستقطب  الذي  النخبة 
يتماشى  تعليم  على  ويحصلون  الموهوبين، 

مع قدراتهم ومهاراتهم وميولهم.
اليوم  أننا  تميم  الفريق  معالي  وأوضح 
رسمناه  الذي  الصحيح  الطريق  في  نسير 
الزمان،  من  العقدين  يقارب  ما  منذ 
لرعاية  اإلمارات  جمعية  في  أطلقنا  عندما 
عن  »البحث  بعنوان:  مبادرة  الموهوبين، 
الموهوبين  واكتشاف  الشباب«،  العلماء 

الوطني  الدولة، ثم تالها المشروع  على مستوى 
على  الحاصلين  على  يركز  الذي  القدرات  لقياس 
أثمرت  وقد  العلمية،  المواد  في  عالية  درجات 
ووجهنا  اإليجابية،  النتائج  من  الكثير  جهودنا 
األنظار نحو شريحة مهمة من مجتمعنا أال وهي 

الشباب.
وأضاف أن  تلك الجهود  توجت باالستراتيجية 
الشيخ محمد  السمو  أطلقها سيدي صاحب  التي 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
حول  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
شاملة  رؤية  تتضمن  والتي  للمستقبل«،  »تعليم 
وتهدف  عقود،  خمسة  إلى  تمتد  األمد  وطويلة 

إلى االستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم 
بالمهارات والمعارف، وتكوين عقول منفتحة 
آليات  ووضع  المتقدمة،  الدول  تجارب  على 
منذ  للطلبة  الفردية  المواهب  الستكشاف 
على  والتركيز  األولى،  الدراسية  المراحل 
حاضنة  بيئة  تكون  أن  من  المدارس  تمكين 
في مجال ريادة األعمال واالبتكار، وتحويل 
مراكز  إلى  الدولة  في  التعليمية  المؤسسات 
دولة  تكون  كي  والعمل  عالمية،  بحثية 
في  دولة  أفضل  المتحدة  العربية  اإلمارات 
عام  لقيامها  المئوية  الذكرى  بحلول  العالم 

.2071

املري يعتمد نظاماً تفاعلياً للبيانات 

القدرات  في  االبتكار  آمنة،  مدينة  المجتمع، 
المؤسسية.

يقوم  التفاعلي  الجديد  النظام  أن  وأضاف 
على استشراف المستقبل عبر إدخال البيانات 
والمعلومات والمعطيات واإلحصاءات الخاصة 
بكل إدارة، ليتم التنبؤ بها لألشهر المقبلة كل 

اتخاذ  عملية  ولدعم  تخصصه،  حسب 
مواطن  وإظهار  إدارة،  كل  في  القرار 
العمل، وتطوير  آليات  الضعف والقوة في 
مع  والتعامل  األمني،  العمل  منظومة 
باستخدام  وذلك  األمني  العمل  معوقات 

نظام الذكاء االصطناعي.
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فعاليات �شرطية يف »ال�شارقة« و»ال�شمالية«

سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  تفقد   >
شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد  بن 
ومركز  المخدرات  مكافحة  إدارة  عجمان 
جولة  عبر  الشامل  الحميدية  شرطة 
االتصال  بنظام  افتراضية  تفتيشية 

المرئي.
إدارة  في  العمل  سير  على  واطلع 
مع  المتبعة  واإلجراءات  المخدرات 
المخدرات،  قضايا  في  المتورطين 
هذه  نسبة  لخفض  المبذولة  والجهود 
جميع  ورصد  متابعة  وكيفية  الجريمة، 
خطراً  تشكل  أن  يمكن  التي  الفئات 
من  التوعوي  والدور  المجتمع،  على 
وذلك  المستهدفة،  الفئات  تثقيف  خالل 
الشركاء  مع  التنسيقي  البرنامج  ضمن 
السبل  بتسخير  المجتمعية  والجهات 

الحديثة لمكافحة هذه اآلفة.
شرطة  مركز  إنجازات  على  اطلع  كما 
استقبال  وإجراءات  الشامل،  الحميدية 
اإلحصائيات  وأبرز  ومتابعتها،  البالغات 
والبرامـج  األداء،  ونتائج  والمؤشرات 
واآلليـات التي استحدثها المركز للتطوير 

والتحديث.
االستمرار  بضرورة  سعادته  ووجه 
المختلفة،  العمل  إجراءات  تطوير  في 
وبذل  للمتعاملين،  المقدمة  والخدمات 
األرواح  لحماية  الممكنة  الجهود  كل 

والممتلكات، وحفظ األمن واالستقرار.
< زار العميد عبدالله مبارك بن عامر 
نائب قائد عام شرطة الشارقة مقر حملة 
الفحص الطبي المجاني الخاص بفيروس 
مركز  بجوار  التعاون  بمنطقة  كورونا، 
تنظيمها  جرى  والتي  الشارقة،  إكسبو 
ووقاية  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 
والسالمة  الوقاية  لضمان  المجتمع 

إمارة  في  والمقيمين  المواطنين  لجميع 
الشارقة.

وأشاد باالستجابة الكبيرة واإلقبال المتزايد 
وتجاوبهم  الفحص،  على  الجمهور  أفراد  من 
في  السكنية  للمناطق  خطوة  كأول  الحملة  مع 
اإلمارة، على أن يتم استكمال إجراء الفحوص 
محدد  جدول  وفق  اإلمارة  مناطق  بقية  في 
واشتراطات وضعت لضمان الوقاية والسالمة.

هو  الحملة  من  الهدف  أن  إلى  وأشار 
من  وخلوهم  الصحية،  حالتهم  على  االطمئنان 
رسمية  نتيجة  على  الحصول  عبر  الفيروس 
منهم  الكثيرين  على  تعذر  بعدما  مجانية 

الحصول عليها في ظل الظروف االستثنائية.
الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  دشنت   >
في  واإلصالحية  العقابية  بالمؤسسة  متمثلة 
الوطني  الفجيرة  بنك  مع  وبالتعاون  الفجيرة 
عن  للنزالء  المالي  اإليداع  »خدمة  مشروع 
ُبعد«، وذلك ضمن إطار دعم التوجه الحكومي 
ُبعد  عن  الخدمات  لتقديم  الذكي  التحول  في 
المجتمع،  أفراد  وحماية  سالمة  لضمان 
والمتعاملين  الموظفين  سالمة  على  وحفاظاً 
من ذوي النزالء، وسعياً لتقديم خدمات مميزة 
للنزالء والمتعاملين بما يسهم في توفير الوقت 
والجهد على المتعاملين في عناء الوصول إلى 
جميع  تقديم  ولضمان  الخدمة،   تقديم  مركز 
الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة 

والشفافية. 
وأوضح العميد أحمد حمدان الزيودي مدير 
في  واإلصالحية  العقابية  المؤسسة  إدارة 
المالية  المبالغ  إيداع  نظام  تطبيق  أن  الفجيرة 
اإلجراءات  سلسلة  ضمن  جاء  ُبعد  عن  لنزالء 
انتشار  من  للحد  واالحترازية  الوقائية 
فيروس كورونا، وذلك للحد من حضور ذوي 
النقدية،  المبالغ  لتسليم  للمؤسسة  النزالء 
حساب  في  لهم  إيداعها  بخدمة  واالستعاضة 

الصحة  على  حفاظاً  البنك  في  مخصص 
العامة. والسالمة 

رأس  لشرطة  العامة  القيادة  نفذت   >
والعالقات  اإلعالم  بإدارة  ممثلة  الخيمة 
الشرطة  قسم  مع  وبالتعاون  العامة، 
المجتمعية،  الشرطة  بإدارة  المجتمعية 
والتي  بكمامك«،  نفسك  »احم  حملة 
ومرتادي  المركبات  سائقي  استهدفت 
توزيع  الحملة،  وتضمنت  الطرق. 
لاللتزام  تدعوهم  توعوية  ملصقات 
واتباع  االحترازية  باإلجراءات  والتقيد 
التوجيهات الوقائية الصادرة من الجهات 
الدولة لمحاصرة  المختصة في  الرسمية 

مرض كورونا ومنع انتشاره.
محمد  راشد  الدكتور  العقيد  وأكد 
السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية 
لمحاربة  جهدها  بكل  تعمل  اإلدارة  أن 
الطرق  شتى  وتوظف  كورونا،  فيروس 
التوعوية  والوسائل  التقنيات  وأحدث 
منها  إسهاماً  للجميع،  رسائلها  إليصال 
في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، 
واإلبقاء عليه في أمان، وتحقيق السعادة 
وذلك  للجمهور،  المقدمة  الخدمات  نحو 
المجتمعية  المبادرات  إطالق  خالل  من 
والحفاظ  بحمايته  تقضي  التي  الوطنية 
على سالمته خالل أزمة انتشار كورونا..
أم  لشرطة  العامة  القيادة  فعلت   >
السرعة  لضبط  جديدة  أجهزة  القيوين 
في  والخارجية  الداخلية  الشوارع  على 
القيوين، ودعت  أم  إمارة  مناطق  مختلف 
بالتعليمات  االلتزام  إلى  كافة  السائقين 
اإلرشادية  اللوحات  على  الموضحة 
والتقيد  الطرق،  على  والموجودة 
سالمة  على  حفاظاً  المحددة  بالسرعات 

الجميع من الحوادث المرورية.

                       بن عامر خالل زيارة مقر احلملة الصحية                    النعيمي خالل اجلولة التفتيشية االفتراضية
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اأكدت االهتمام بتوفري اأف�شل اخلدمات ال�شحيةاأكدت االهتمام بتوفري اأف�شل اخلدمات ال�شحية

الها�شمي: اأجرينا فح�س »كورونا« لـ الها�شمي: اأجرينا فح�س »كورونا« لـ %85%85  

 من منت�شبي �شرطة اأبوظبي من منت�شبي �شرطة اأبوظبي

اأبوظبي،  الها�صمي مديرة مديرية اخلدمات الطبية يف �صرطة  التقى »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد املقدم ثريا 

والتي اأكدت اأن املديرية ت�صع جل اهتمامها يف توفري اأف�صل اخلدمات ال�صحية، م�صرية اإىل اأنه ومنذ الإعالن عن انت�صار 

فريو�س »كورونا« عملت املديرية على ال�صتجابة الفورية لإجراءات ال�صالمة العامة لكوادرها ومراجعيها ومرافقها 

بالتن�صيق مع دائرة ال�صحة -اأبوظبي، كا�صفة عن اإجراء فح�س »كورونا« ل� 85% من منت�صبي �صرطة اأبوظبي.

الطبية  الخدمات  مديرية  إنجازات  أبرز  ما   <
خالل الفترة األخيرة؟

- تضع مديرية الخدمات الطبية جل اهتمامها في 
منتسبيها،  لجميع  الصحية  الخدمات  أفضل  توفير 
بمستوى  االرتقاء  سبيل  في  جهداً  تدخر  ال  وهي 
هذه الخدمات بما فيها الخدمات التخصصية انطالقاً 
اهتماماً  تولي  التي  الرشيدة  القيادة  توجيهات  من 

بالخدمات الصحية.
ومن أبرز إنجازات الربع األخير من عام 2019، 
تغيير نطاق اختصاصات المديرية ليقتصر العالج 
واإلصالحية،  العقابية  المؤسسات  نزالء  على 
الخاصة  الطبي  الفحص  خدمات  إلى  باإلضافة 
وفحص  البدنية  اللياقة  ودورات  الترقية  بدورات 

التعيين وخدمات العالج الطبيعي وخدمات تصحيح 
إلى  المرضى  من  المراجعين  تحويل  مع  البصر، 

مراكز ومنشآت شركة »صحة أبوظبي«.

جديد 
> ما جديد المديرية في مجال التزود باألجهزة 

الطبية الحديثة؟
احتياجات  على  للوقوف  دراسة  عمل  يتم   -
التوصيات  ووضع  الطبية،  لألجهزة  المديرية 
واألجهزة  التقنيات  أحدث  لمواكبة  بذلك  الخاصة 

الطبية التي تستخدم في أرقى المستشفيات.   
طبية  تخصصات  إلضافة  توجه  من  هل   <

جديدة في المديرية؟

لشرطة  العامة  القيادة  في  توجه حالياً  هناك   -
والذي  المهنية،  الصحة  تخصص  إلدخال  أبوظبي 
يعتبر من التخصصات األساسية في الوقت الحالي. 
الكوادر  من  عدد  تأهيل  على  حالياً  جاٍر  والعمل 
بعض  بإنشاء  والبدء  االختصاص،  لهذا  الطبية 
السياسات والبرامج التدريبية بالتنسيق مع الجهات 

المعنية في الدولة. 
> وما الجديد بالنسبة لمراكز تقديم الخدمات 

الطبية في أبوظبي والعين والظفرة؟
لتطوير وتقديم أفضل الخدمات  - نسعى دائماً 
لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي في جميع 
مراكز تقديم الخدمة في المناطق الجغرافية في كل 
من مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة إلجراء 

لقاء: خالد الظنحاين- ت�صوير- حممد علي
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المقدم ثريا الهاشمي 

فحص فيروس »كورونا« منذ بداية هذا الوباء.

مواجهة »كورونا«
مون التعاون مع الجهات الحكومية  > كيف تقيِّ
والخاصة بشأن األمور المتعلقة بالصحة العامة؟
الجهة  هي  -أبوظبي  الصحة  دائرة  أن  بما   -
المرجعية للقطاع الصحي لجميع المنشآت الحكومية 
التنسيق  يتم  فإنه  أبوظبي،  إمارة  في  والخاصة 
المرحلة  في  خصوصاً  معها  المستمر  والتعاون 
الحالية للتعامل مع وباء »كورونا«، مع الحرص على 
بناء الشراكات االستراتيجية على المستوى المحلي 
وتعزيز العالقة مع القطاع الصحي لضمان سالمة 
المجتمع ومواكبة التطورات السريعة. ونسعى دائماً 
للتعاون والعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص 
األدوار  تكامل  منطلق  من  الخاصة  كالمستشفيات 

وتبادل الخبرات العملية.
وباء  مواجهة  في  المديرية  جهود  أبرز  ما   <

»كورونا«؟
انتشار  عن  اإلعالن  ومنذ  المديرية  عملت   -
فيروس » كورونا« على االستجابة الفورية إلجراءات 
السالمة العامة لجميع كوادرها ومراجعيها وجميع 
دائرة  مع  وبالتنسيق  مرافقها  وجميع  المنتسبين 
أبوظبي. واشتملت اإلجراءات على حملة  الصحة- 
توعية عن سبل الوقاية من الفيروس للكادر الطبي 
دائرة  مع  بالتنسيق  عقدت  عمل  ورش  متضمنة 
تثقيفية  66 محاضرة  الصحة-أبوظبي، وإلقاء عدد 
للمنتسبين في مختلف اإلدارات الشرطية في كل من 
أبوظبي والعين والظفرة وأخرى لنزالء المؤسسات 
الوباء  انتشار  بداية  ومنذ  واإلصالحية.  العقابية 
وقبل الدخول في مرحلة التباعد الجسدي، تم عقد 
في  االختصاص  ذات  للجهات  مماثلة  عمل  ورش 
المنافذ البرية والجوية بأبوظبي عن كيفية التعامل 
مع الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس »كورونا«، 
الشخصية  الحماية  معدات  استخدام  وكيفية 

للمنتسبين. 
وضع  الجسدي،  التباعد  إجراءات  فرض  وبعد 
عدد  وصل  إلكتروني  صحي  تثقيف  برنامج 
مستخدميه إلى ما يقارب 1900 من منتسبي شرطة 
عن  التثقيفية  النشرات  من  عدد  وتوزيع  أبوظبي، 
وإنتاج  الوقائية،  واإلجراءات  »كورونا«  فيروس 
وتوزيع  منه،  الوقاية  كيفية  عن  توعوي  فيديو 
ملصقات وبوسترات على جميع اإلدارات والمراكز 
الوقائية  الطبية  المستلزمات  وتوزيع  الشرطية، 
وبحسب  المديرية  في  الطبية  الكوادر  لجميع 
المواصفات الدولية للوقاية والحماية، كما تم توزيع 
والقفازات  الكمامات  مثل  الوقائية  السالمة  معدات 
ومواد التعقيم على جميع اإلدارات والمراكز التابعة 

للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. 
ومن منطلق االهتمام بصحة المنتسبين، تم إجراء 
اختبارات الكشف عن فيروس »كورونا« للمنتسبين 
متنقلة  ميدانية  فرق  وتجهيز  المديرية،  مباني  في 
والمراكز  اإلدارات  من  عدد  في  الفحص  إلجراء 
رسائل  عبر  وإرسالها  النتائج  ومتابعة  الشرطية، 
نصية قصيرة للمنتسبين. وفي شهر فبراير الماضي، 

قامت المديرية بوضع خطة شاملة ومدروسة لمنع 
دخول الفيروس للمؤسسات العقابية واإلصالحية 
خالل  ومن  –أبوظبي  الصحة  دائرة  مع  بالتنسيق 
التواصل المباشر مع غرفة العمليات المشكلة إلدارة 
الفيروس. وفتحت ثالث  واحتواء  للسيطرة  األزمة 
والعين  أبوظبي  الجغرافية،  المناطق  في  عيادات 
منتسبي  لكل  »كورونا«  فحص  إلجراء  والظفرة 
أبوظبي، وأجرينا حتى اآلن  العامة لشرطة  القيادة 
كما  المنتسبين.  من   %85 يقارب  لما  فحوصات 
فتحت عيادات في المحاجر الفندقية تعمل على مدار 

24 ساعة وتديرها المديرية.
وضمن إسهاماتنا تجاه المجتمع المحلي وضمن 
الشرطة  مع  بالتنسيق  آمن«  »تسوق  مبادرة 
تعزيز  على  عملنا  أبوظبي،  شرطة  في  السياحية 
ودعم  التجارية  المراكز  مرتادي  وسالمة  صحة 
الجهات  إليها  دعت  التي  االحترازية  اإلجراءات 

الرسمية للتصدي لهذا الوباء.
وبالنسبة للشركاء الخارجيين، قمنا بتقديم الدعم 
صحة  وشركة  الصحة-أبوظبي  لدائرة  الصحي 
البحث  فريق  مثل  الطبية  الفرق  أبوظبي من خالل 
مركز  خالل  من  اإليجابية  الحاالت  عن  والتقصي 
مع  بالتعاون  بكورونا،  الخاص  المتنقل  الفحص 
دائرة الصحة -أبوظبي ممثلة بإدارة الصحة العامة 

فيها، وذلك بهدف الحد من انتشار هذا الوباء.

خطط 
> ما هي خططكم المستقبلية على الصعيدين 
على  للحصول  السعي  أو  والتقني  البشري 

شهادات دولية جديدة؟
- نحن بصدد التجهيز للحصول على االعتمادات 
العقابية واإلصالحية،  الدولية لعيادات المؤسسات 
على  حصلنا  حيث  لها،  بالتحضير  حالياً  ونقوم 
الموافقة المبدئية من الجهة المعنية. كما بدأنا العمل 
الطبية في  للمختبرات  المبدئي  التدقيق  في مرحلة 
المديرية للحصول على شهادة »األيزو«، حيث من 
المتوقع أن يتم التدقيق في غضون األشهر المقبلة 
للحصول على االعتماد من مجلس أبوظبي للجودة 

والمطابقة ثم االعتماد النهائي.
لعام  الصحي  التثقيف  خطة  بنود  أبرز  ما   <

2020؟
 2020 لعام  الصحي  التثقيف  خطة  بنود  في   -
مبادرات وبرامج متنوعة تماشياً مع أهداف القيادة 
مفاهيم  ترسيخ  بهدف  أبوظبي  لشرطة  العامة 
المنتسبين  جميع  لدى  السليمة  الصحية  األنماط 
حياة  توفير  إلى  وصوالً  العامة  الصحة  وتحسين 

أفضل تضمن صحة وسالمة وسعادة المنتسبين.
ومن أبرز هذه المبادرات والبرامج 2020 استكمال 
المثالي،  الوزن  على  المحافظة  برنامج  في  العمل 
البدنية،  اللياقة  نحو  للمنتسبين  التوعية  وبرنامج 
العامة لشرطة أبوظبي على  القيادة  وتعزيز جهود 
صعيد التوعية والتثقيف وسبل الوقاية من مختلف 
اتباع  على  المجتمع  أفراد  وتشجيع  األمراض، 
السليمة  العادات  وممارسة  الصحية  الحياة  أنماط 
وصياغة   ، وسالمتهم  صحتهم  على  تحافظ  التي 
إلى  بالبرامج  للوصول  جديدة  توعوية  أساليب 
جميع المنتسبين ومراكز عملهم ولتصل إلى جميع 
وذلك  العمرية،  الفئات  وجميع  المجتمع  شرائح 
والتابعة  االختصاص  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق 
من  العديد  تنظيم  تتضمن  بحيث  أبوظبي  لشرطة 
األنشطة الميدانية وتعزيز المشاركة في المعارض 
والمهرجانات والفعاليات الكبرى في كل من أبوظبي 

والعين والظفرة.
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

القيادة أمر حيوي ومهم لإلنسان، رافقته منذ 
القدم، واستعصت على التعريف، وهي متداخلة 
في كل جزئية من حياتنا االجتماعية على مختلف 
من  قادة  نصبح  األحيان،  بعض  وفي  أنواعها. 
بعفوية  القائد  دور  نمارس  أو  نعلم،  أن  دون 
مثل رب األسرة الذي يجد نفسه أمام تحديات 
الحياة وتقع على كاهله مسؤوليات مهمة تتعلق 
والصحة  والتعليم  لألمن  فيسعى  بأطفاله، 
ونحوها من المتطلبات ليحقق الرفاه واالستقرار 
لتحقيق  متعددة  بمهمات  ويقوم  األسرة،  لهذه 
هذه الغاية، وكل ما يصدر عنه ومنه يصب في 
هذه الغايات السعيدة ألسرته، فهو القائد بشكل 

عفوي.
ونجد وظيفة القائد ماثلة في كل جزئية، وكأنها 
تبدأ معنا منذ الطفولة، حيث نلمسها عندما يقوم 
أحدنا بتولي زمام األمور مع أنه لم يطلب منه 
القيام بدور القائد، ألن المجموعة وبشكل فطري 
ال يمكن أن تنتظم مسيرتها وتتفق مهمات عملها 
من دون وجود من يتولى زمام األمور، وينسق 
جميع اآلراء، ويعمل على توحيد كل التباين في 
وجهات النظر، ويكون هو المتخذ للقرار النهائي. 
ضارب  القيادة  مفهوم  بأن  العلماء  ويعتقد 
المهمات  من  وأنه  البشرية،  تاريخ  في  العمق 
عفوي  بشكل  وتطورت  نمت  التي  والوظائف 
يكتشف  لم  أنه  بمعنى  إليها،  اإلنسان  لحاجة 
القادة  مفهوم  على  اليد  توضع  أو  القيادة  علم 
وصناعتهم في زمن ما بواسطة باحث أو عالم 
من هنا أو هناك، بل هو نتاج حاجة قديمة ودائمة 

القيادة واأهميتها للإن�شان 

ومستمرة لكل مجموعة بشرية.
وحتى في الحكايات عن اإلنسان القديم الذي 
من وجود  بد  ال  كان  الصيد،  نحو  يتوجه  كان 
تحركاتهم،  ينسق  الصيادين  لمجموعة  قائد 
يتمكنوا  المواقع حتى  المهمات، ويحدد  ويوزع 

من ايقاع الفرائس وصيدها. 
بدائية  الصيد  أدوات  الحقب، كانت  تلك  وفي 
جداً، وكان الصيد يتطلب جهداً بدنياً من الركض 
واالختباء ونحوها من المهمات. وكان ال بد من 
المجموعة  لهذه  القيادة  بمهمة  يقوم  وجود من 
لبعضهم  ومكمالً  منسقاً  عملهم  يكون  حتى 
بعضاً، وليس فوضوياً، فيضيع الجهد، وتهرب 
الفريسة المنتظرة. وعندما استقر اإلنسان وبدأ 
في عمليات الزراعة والبناء وتكوين المجتمعات، 
ويحل  االشتباكات  يفض  قائد  من  بد  ال  كان 
المتنوعة  التخصصات  ظهرت  ثم  الخالفات، 
وتعود  تمرس  من  فهناك  القيادة،  مجاالت  في 
وظيفة  مثل  والحرب  الغارات  عند  القيادة  على 
وهناك  الحاضر،  عصرنا  في  العسكري  القائد 
من تمرس على القيادة خالل االستيطان داخل 
أنواع  وظهرت  نمت  وهكذا  السكاني..  التجمع 

متعددة من متطلبات القيادة. 
التنوع  هذا  فإن  والتأمل،  النظر  أمعنا  وإن 
لذا  وحاجته،  اإلنسان  تطور  من  جاء  والتعدد 
أصبح  وقد  عصرنا  في  الموضوع  هذا  نشاهد 
علماً قائماً وعريقاً له تفرعات وأنواع ونظريات 
هذا  في  الغريبة  والمفارقة  ونحوها..  وحقائق 
ومع  للقيادة  الملحة  الحاجة  مع  أنه  السياق، 

التاريخي  وتطورها  الزمن  في  الضارب  عمقها 
اختالف  محل  وتعريفها  معناها  بقي  الطويل، 
وتباين وعدم اتفاق حتى عصرنا الراهن، فمثالً 
جاء في كتاب »القيادة« لمؤلفه األستاذ الجامعي 
مما  »بالرغم  التالي:  جرينت  كيث  البروفيسور 
يقرب من ثالثة آالف عام من التأمل، وما يزيد 
على القرن من البحث األكاديمي في القيادة، يبدو 
أننا لم نقترب من اتفاق على المعنى األساسي 
لها، فضالً عن إمكانية تعلمها أو قياس تأثيراتها 
أو التنبؤ بها. وال يمكن أن يرجع ذلك إلى قلة 
االهتمام بهذا الموضوع أو قلة المواد المتعلقة 
كتاباً   53121 هناك  كان   2009 عام  فحتى  به، 
على  للبيع  معروضة  القيادة  موضوع  تتناول 
العذر  لك  ونلتمس  اإللكتروني،  أمازون  موقع 
تقود  المعلومات  في  الزيادة  أن  اعتقدت  ما  إذا 
إلى فهم أفضل، فمع األسف، يبدو أننا نتسبب 
في إضفاء تباين أكبر بكثير على مفاهيمنا حول 
الحقيقة  من  أبعد  أننا  وكذلك  القيادة،  تعريف 
المتعلقة بهذا التعريف عما كنا عليه قبل الشروع 

في نشر هذه األفكار الكثيرة«. 
ومع كل هذا، فإن صفات القادة وتنمية الحس 
القيادة  مهارات  وصقل  النشء  لدى  القيادي 
تتطور،  السياق  هذا  في  المفاهيم  من  ونحوها 

وهو ما يدل على حيوية وأهمية هذا العلم.
والمطلوب منا في هذا السياق، التنبه للمواهب 
وتنميتها،  أطفالنا  على  تظهر  قد  التي  القيادية 
فاعلين ومنتجين في  قادة  ليكونوا  وتشجيعهم 

مجتمعهم.



For futher advertisment, marketing and other inquiries,
Please Contact Us:

Al Shaibani Building, Mezzanine # 4
Near Mamzar Centre, Abu Hail
Hor Al Anz East Deira, Dubai - U.A.E

P.O. Box No.:125717
Tel. No: 04-235-5554
Email:info@khyberme.tv
Website: www.khyberme.tv

Khyber Middle East TV
Shamla Da Musafaro – (Pride of the Expatriates).

Like its parent Channel, AVT Khyber, which is the first complete Pashto language TV Channel to be launched from 
Pakistan in 2004, Khyber Middle East is also the first Pashto language TV Channel launched from Dubai….

The idea behind launching Khyber Middle East TV is to provide quality entertainments to the Pakhtoon expatriates 
living in this region and other parts of the world. 

Khyber Middle East (KME), reaching out to its millions of dedicated viewers worldwide & almost a million viewers Khyber Middle East (KME), reaching out to its millions of dedicated viewers worldwide & almost a million viewers 
in U.A.E alone, can be a very profitable media tool to market your products/services effectively.
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقالت متخ�ص�صة اإ�صهاماً منه يف ن�صر الثقافة القانونية 

بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.
مرمي حممد االأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

دائماً  نستحضر  الحق،  عن  نتحدث  عندما 
المفهوم،  لهذا  والقانوني  الحقوقي  الجانب 
القانون  رجال  مبادئ  أذهاننا  إلى  وتحضر 
والحقوقيين في تعريف الحق والواجب وتحديد 

العالقة بينهما.
الحق  المقال مفهوم  ولكني سأتناول في هذا 
وإنسانية. فقد تعلمنا  من وجهة نظر أكثر عمقاً 
نحن الحقوقيين كيف ندافع عن حقوق اآلخرين، 
ونحفظ عن ظهر قلب جميع الحقوق التي شرعتها 
المواثيق الدولية وجميع الحريات التي تضمنتها 
الدساتير العالمية في الدول التي تصون حقوق 
اإلنسان وتحترم مبادئ منظمة األمم المتحدة في 
الحقوق  إلى  يوماً  نلتفت  لم  ولكننا  المجال،  هذا 

اإلنسانية اللصيقة بالذات.
أي  نفسه،  تجاه  اإلنسان  حقوق  عن  اتحدث 
والعاطفية  والنفسية  والثقافية  الفكرية  حقوقه 
والروحانية، وهي الحقوق التي تجعل النفس تنمو 
وتزدهر باالهتمام وبالعطاء داخلياً لتصبح قادرة 
االرتباط بعالقات  ثم  العطاء خارجياً، ومن  على 
ما حولها من أشخاص  متوازنة مع كل  صحية 

ومفاهيم معنوية.

برمجيات اجتماعية
نولد ونبدأ رحلتنا في هذه الحياة باستحقاق 
عاٍل لكل ما يجعل حياتنا أجمل أو أكثر سهولة 
تبدأ  التي  االجتماعية  البرمجيات  أن  إال  ووفرة، 
من  والحرمان  والدونية  النقص  مفاهيم  بزرع 
والمعنوية،  المادية  اإلنسانية  الحقوق  معظم 
منذ  عقولنا  داخل  نفسها  غرس  في  أيضاً  تبدأ 
مراحل الطفولة المبكرة عبر المعتقدات واألفكار 

والمفاهيم التي تلقن لنا في األسرة أوالً، ثم في 
إلى البرمجة  المؤسسات التربوية ثانياً، وصوالً 
المختلفة،  بأشكاله  اإلعالم  يمثلها  التي  الجمعية 
بشكل  مبرمجين  الزمن  وعبر  أنفسنا  فنجد 
سلبي تجاه ذواتنا وقدراتنا واستحقاقنا لمختلف 

حقوقنا في هذه الحياة. 
الحقوقية  الرحلة  أن  شخصياً  تعلمت  وقد 
األولى لكل إنسان هي رحلته في استعادة حقوقه 
دون  من  بها  يولد  التي  الفطرية  أو  اإلنسانية 
السلبية  البرمجة  أو ينتقص منها عبر  أن تشوه 
التي  األولية  الفكرة  إنها  االجتماعي،  للمحيط 
ننظر بها إلى أنفسنا نظرة إنسانية يملؤها الحب 
والتقدير الالمشروط واالستحقاق العالي لكل ما 
نريده ونتمناه في هذه الحياة، إنها رحلة الوعي 
إنسان ينظر لنفسه  التي يجب أن يخوضها كل 

نظرة سمو واحترام وتقدير إنساني.
إن فاقد الشيء ال يعطيه، ومن ال يؤمن بحقوقه 
قادراً  يصبح  لن  والعليا،  األساسية  اإلنسانية 
يوماً على الدفاع عن حقوق اآلخرين أو التحدث 

باسمهم على المنصات الحقوقية العالمية.
للعيش  الالمشروط  باستحقاقه  يؤمن  ال  من 
بكرامة وحرية ورفاهية نفسية وفكرية ومادية، 
سيبقى حبيساً لمعتقدات العبودية التي لم يتحرر 
منها الكثيرون حتى في المجتمعات األكثر انفتاحاً 

وحرية.

مستويات ثالثة
إن اإلنسان الذي يمنح ذاته حقوقها األساسية 
ليؤدي  عمله  وآلية  وصحته  بالجسد  تهتم  التي 
وظائفه بفاعلية، ثم يتجاوز هذا المستوى لينتقل 

الكريم  العيش  في  المادية  الرغبات  اشباع  إلى 
تعيشها  التي  المتوسطة  الحياة  سبل  وتأمين 
األغلبية من الناس، لن ينتقل يوماً إلى المستوى 
والفكرية،  العقلية  احتياجاته  تأمين  في  األعلى 
المعرفة  بزاد  العقل  تغذية  حول  تتمحور  والتي 
والتي  المختلفة  العلوم  على  واالطالع  والثقافة 
يتجاوز  ال  ومن  بالعلم.  شغوف  كل  نهم  تشبه 
هذا المستوى أو ذاك، لن يدرك يوماً معنى حق 
الروح اإلنساني، إنه الحق اإلنساني السامي في 
والتواصل  الروحي  والرفاه  والسالم  الطمأنينة 
الروحاني مع خالق هذا الكون ومع كل ما في هذا 
الكون من مخلوقات نعيش معها بمحبة متبادلة. 

للوجود  العميق  المعنى  الجميع  يدرك  ال 
السامية  المعاني  إلى  يلتفتون  وال  اإلنساني، 
خلف تجارب الحياة التي نعيشها، ولكننا ال نأت 
ورسالته  دوره  منا  ولكل  عبثاً،  الحياة  هذه  إلى 
الروحية التي عليه السعي لمعرفتها ثم ممارستها 

بشغف.
ولن نتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة إذا لم 
ننظر إلى هذا األمر من منظور حقوقي، فالجسد 
له حق يجب أن يشبع، والعقل له حق يحب أن 
يلبى، والروح لها حقوق علينا أن نحترمها وندرك 

عمق وضرورة إشباعها.
الحياة،  هذه  في  العطاء  إلى  ننطلق  هنا  ومن 
وتلبية  النفس  إشباع  وفرة  من  النابع  العطاء 
احتياجاتها واالهتمام بمستوياتها الثالثة لنعيش 
على  المبني  العطاء  ال  حقيقية،  إنسانية  سعادة 
أجل  الذات من  والحرمان وإحراق  النقص  فكرة 
اآلخرين، ففي هذا الكون وفرة في الحب والمال 

والخير والنجاح تكفي الجميع. 

حقوق الذات االإن�شانية 
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At the Core is Steel
Supplied with the pride of 50 years by DBMSC

UAE OMAN QATARBAHRAIN INDIA

TUBULARS
 � Seamless Pipes
 � ERW Pipes
 � Hollow Sections (Circular, Rectangular & Square)

VALUE ADDED STEEL PRODUCTS
 � Profiled Roofing Sheets
 � Sandwich Panels
 � Z&C Purlins
 � Perforated Sheets
 � Decking Sheets

LONGS
 � Wide Flange Beams & Columns

 (UB, UC, HEA, HEB, IPE, W, JIS)
 � Channels (Taper & Parallel)
 � Angles (Equal, Unequal & Inverted)
 � Flat, Square & Round Bars
 � Bulb Flats
 � Sheet Piles
 � Reinforcement Bars and Wire Rods
 � G.I. & Self Colour Gratings
 � Mild Steel and Stainless

FLATS
 � Mild & High Tensile Plates
 � High Strength & Low Alloy Steel (HSLA)
 � Structural Offshore Qualities
 � Shipbuilding Grades
 � Abrasion Resistant/Armor Ballistic Plates
 � Galvanized, Alu Zinc and Stainless Sheets & Coils
 � Pre-Painted G.I. / A.Z. / AL. Coils
 � Cold Rolled Coils & Sheets
 � Aluminium & Stainless Steel
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KEY SECTORS
CONSTRUCTION & ONSHORE

 � Petrochemical Complexes
 � Steel, Power & Aluminium Plants
 � Oil Refineries
 � Airport Terminals & Hangars
 � Kitchen Equipment  

      Manufacturing Industries
 � Railway/Metro Stations
 � Bridges & Tunnels
 � High Rise Towers

OFFSHORE

 � Fixed Platforms
 � Jack Up Rigs
 � Tension Leg Platforms
 � Semi-Submersibles

MARINE

 � Shipbuilding & Repairs
 � FPSO Conversion

OIL & GAS

 � Exploration & Production of Oil & Gas
 (Oil Wells, Gas Wells & Pipelines)
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الدكتورة مرمي �صن�صول - م�صت�صارة ومدربة اأدلة جنائية

أنواع الفحص المجهري
المجهر المركب الضوئي: ويتم من خالله 
ويتم  األلياف،  سطح  من  الضوء  انعكاس 
من  مجموعة  بواسطة  إليه  والنظر  تكبيره 

المكبرات.
المجهر المقارن: وهو عبارة عن مجهرين 

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

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

كالجسر  بينهما  االتصال  يتم  مركبين  ضوئيين 
عينتين  على  النظر  خالله  من  يتم  الذي  المرئي 

مختلفتين.
مجهر التباين المرحلي: وهو عرض بعض من 

هيكل األلياف.
خالل  حزماً  يمرر  وهو  اإللكتروني:  المجهر 

اإللكترون  النعكاس  أو  الصورة  لتوضيح  العينة 
الذي على سطحها.

يحول  وهو  اإللكتروني:  المسح  مجهر 
اإللكترونات المنبعثة إلى صورة واضحة للعرض، 

حيث يتميز بدقة وعمق عالي الجودة جداً.
اإلضاءة والتكبير
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لتكون المقارنة عادلة والحكم على الدليل عادالً، 
يجب أن تكون المقارنة تحت التأثير الضوئي نفسه 
مثالً  نفسها،  المجهرية  والحالة  نفسها  والزاوية 
المجهر  باستخدام  األلياف  بمقارنة  تقوم  عندما 
من  المجهر  ألوان  توازن  توفير  عليك  الضوئي، 
مصدر الضوء فيه لكل عينة للقياس ذاته بدرجة 
اللون، وأيضاً الخلفية اللونية ذاتها من دون تغيير 

في الدرجات والزوايا ليتم الحكم بشكل متساو.

مقارنات جانبية
إذا كانت الخصائص هي نفسها تحت المجهر، 
فإن الخطوة التالية هي فحص األلياف مع المجهر 
المقارن، حيث يتم ذلك عن طريق فحص العينتين 
بخاصية ذاتها واحداثي ذاته للعينتين المختلفتين، 
التطابق  ليتم  األصلية  العينة  مع  المقارنة  وتتم 
بينها وبين عينة المشتبه به، ثم يتم التقاط الصور 

ألوجه االختالف بين العينتين.

اختبار األلياف
تفاعل  كيفية  إلى  ينظر  وهو  الحرق:  اختبار 

األلياف مع الحرق من ناحية الرائحة والشكل.
اختبار التعفن الحراري: وهو ينظر إلى كيفية 
تكسير األلياف عند تعرضها للحرارة، حيث أنها 
األلياف  بناء  )مادة  المونيمر  أحادي  إلى  تعود 
األسيتات  يتحول  عندما  ومثالً  األساسية(، 
بالحرارة إلى األسيتك أسيد، فان باختبار الالتمس 
اللون  إلى  األزرق  اللون  ذات  الورقة  ستتحول 

األحمر.
الذوبانية  يختبر  وهو  الكيميائي:  االختبار 
القوي  للحمض  تعرضها  عند  لأللياف  والتعفن 
مثل حمض الهيدروكلوريك أو حمض السلفيريك 
والصوديوم  األسيتون  مثل  القوي  القاعدي  أو 

كلورايد الذي يبين بوليمرات االلياف.
m/v اختبار الكثافة/الكتلة 

وليف  لتر،  غرام/ملي   1.00 الماء  كثافة  تبلغ 
األولفين هو الليف الوحيد الذي يطفو فوق سطح 

الماء.
تنبعث  األلياف  بعض  الفسفوري:  االختبار 
ما  للضوء  تعرضها  عند  فسفورية  ألوان  منها 
المالبس  غسيل  ومسحوق  البنفسجي.  فوق 
المبيض،  العنصر  على  تحتوي  التي  والمبيضات 
يتسببان بتغيير لون الضوء األزرق المسلط عليها 

باألبيض المنعكس منها.

اختبار اللون 
كل خامة من األلياف لها قدرة على امتصاص 
بتسليط  الخبراء  يقوم  لذا  به،  واالحتفاظ  اللون 
ألوان معينة لخامات عدة لمعرفة الخامة االساسية 

المجهولة.

الفائدة الجنائية لأللياف
- األلياف مثل عينات الشعر تتواجد بكثرة في 

مسرح الجريمة.
- أغلب األلياف ال تتكسر مع مرور الوقت.

- األلياف سريعة النقل من شخص آلخر ومن 
مكان آلخر.

- األلياف تدعم العالقة بين المشتبه به ومسرح 
الجريمة.

من  السجاد  ألياف  يلتقط  قد  المجرم  حذاء   -
وإلى مسرح الجريمة.

-الخبير قد يلتقط عدداً قليالً جداً من األلياف 
ليتعامل معها، وفي بعض األحيان ليف واحد فقط، 
وبغض النظر عما تم تجميعه من مسرح الجريمة، 
فإنه يقارن مع ألياف المشتبه به سواء من مالبسه 
المجهر  تحت  توضع  ثم  سيارته،  أو  منزله  أو 

للفحص والمقارنة.
- اختالف واحد فقط ما بين الليف المتواجد في 
مسرح الجريمة مع المشتبه به هو كفيل ببراءته.

- عدد األلياف على مالبس الضحية إن تطابق 
مع مالبس المشتبه به، فإنه يبين حقيقة االتصال 
ما بين الطرفين، والعدد األكثر من األلياف يثبت 

بان هناك اتصاالً حقيقياً كان ما بين الطرفين.
انتقال األلياف

الذي  المباشر  االتصال  هو  األولي:  االنتقال 
يكون عندما تنتقل األلياف من خامة المجرم إلى 

خامة الضحية.
الذي  المجهول  االتصال  هو  الثانوي:  االنتقال 
على  باألصل  منتقلة  األلياف  تكون  عندما  يحدث 
خامة المجرم، ثم تنتقل ثانية إلى خامة الضحية، 
أي بأنها ال تعود باألصل إلى المجرم ثم انتقلت 
بناء  إعادة  في  مهم  النوعين  وكال  الضحية،  إلى 

سيناريو مسرح الجريمة.
انتقال األلياف  انتقال األلياف وثباتها: سهولة 

ومناطق  أماكن  بحسب  يتأثران  وثباتها 
اآلخر،  وإلى  من  للطرفين  الجسدي  االتصال 
الطرفين  من  بها  المعمول  الضغط  وكمية 
إلى  جنباً  االحتكاك  وكمية  بعضاً،  لبعضهما 
جانب، وعدد مرات االتصال، ونوعية المالبس 
األلياف  ونوع  لأللياف،  والمستقبل  للمرسل 
وطولها وملمسها، وسيناريو القضية. وثبات 
اآلخر  الشخص  على  واستقرارها  األلياف 
المالبس  الرتداء  العام  الوقت  على  يعتمدان 
التي استقبلت ليف الشخص اآلخر، ثم الحركة 
ثم  االنتقال،  بعد  المستقبل  للطرف  ونوعها 
يرتديها  كان  التي  السترة  أو  الغطاء  نوعية 
فوق القميص الذي استقبل ليف الطرف اآلخر 
ترتديها  كانت  التي  العباءة  نوعية  مثالً  أو 
فوق المالبس التي استقبلت الليف، ثم نوعية 

النشاط بعد االستقبال، ثم طبيعة الجو.

هوامش جانبية
- يقل ثبات األلياف بعد انتقالها كلما زاد 

ارتداء المالبس المستقبلة لهذا الليف.
- مكان التصاق األلياف على جسم الطرف 
اآلخر يلعب دوراً في ثباتها، ويعطي لمحة عما 

كان يدور في مسرح الجريمة.
-كلما زاد عدد األلياف المتنوعة والمختلفة 
كان  كلما  الجريمة،  مسرح  في  المتواجدة 
إلى شخص واحد  انتماء إحداها  من الصعب 

متورط في القضية )االغتصاب الجماعي(.
- حجم األلياف المنتقل عبر العالم سنوياً 

صغير جداً ألي نوع من االلياف.
- قد تجد مصانع تقلد الماركات األصلية 
بدقة عالية للمالبس، ولكن من النادر جداً أن 
يكون القماش االصلي هو نفسه الذي يتعامل 

به المصنع المقلد.
ثابتة وغير متحركة،  الضحية  إذا كانت   -
أطول،  لمدة  المجرم  بألياف  ستحتفظ  فإنها 
بينما سيفقد المجرم ألياف الضحية من عليه 
بسهوله جداً بعد هربه وركوضه مع الجو ذي 

الريح العالية لوقت طويل.
تحمل  قد  مسجلة  ماركة  او  مصنع  -كل 
طبعة خاصة أو ختماً غير مرئي على الحياكة 

الداخلية ألقمشتها.
- عندما تأتي الضحية لفتح بالغ مثالً هتك 
أن  يجب  ما  فأهم  جسدي،  اعتداء  أو  عرض 
كرتونياً  ورقاً  تحتها  بأن تضع  هو  به  تقوم 
تنفض  ثم  مباشر  بشكل  عليه  تقف  وهي 
مالبسها التي كانت ترتديها أثناء الحادث ليتم 
الساقطة منها ومقارنتها  األلياف  أخذ عينات 
مسرح  في  يرتديه  كان  وما  به  المشتبه  مع 

الجريمة. 
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االأمن املجتمعي ال�شرطي 

الدكتور خلفان سلطان الكندي
      نائب مدير قطاع املوارد البشرية في شرطة أبوظبي

     ومتخصص في تحليل السياسات العامة واألمن الوطني

العدد 165 أغسطس 282020

خالل  من  يتحقق  ال  المجتمعات  أمن  إن 
الشرطة  قوات  عليها  تقوم  التي  القانون  سلطة 
القيم  فقط، وإنما ال بد من توافر مجموعة من 
االجتماعية والثقافية التي تتعلق بعالقات الناس 
ونظرتهم  بالحكم،  وعالقاتهم  بعضاً  ببعضهم 
فيه.  يعيشون  الذي  والمجتمع  القانون  إلى 
المجتمعي  القيم، يتحقق األمن  ومن خالل هذه 

بمفهومه الشامل.
على  أساسي  بشكل  تركز  مجتمعات  وهناك 
الناس  بخوف  أمنها  ويرتبط  الشرطي،  االمن 
القانون، فيطيعونه خوفاً ورهباً، وال  من سيف 
المخالفة  إلى  والنزوع  لديهم من تجاوزه  مانع 
أو  السيف  هذا  يهتز  أن  بمجرد  والفوضى 
في  مشكلة  من  تعاني  دول  ألنها  يضعف، 
المجتمع  استقرار  تضمن  التي  القيم  منظومة 
الظروف  كل  في  ووحدته  وتماسكه  وتضامنه 
واألوقات، لذلك يهتز أمنها عند أول اختبار وربما 
هشاشة  وتنكشف  واألسباب،  الحوادث  ألقل 

منظومتها األمنية.
بروابط  أهلها  يرتبط  التي  المجتمعات  إن 
التكافل والتضامن والتعايش المتوارثة جيالً بعد 
جيل، والتي تقوم العالقة بين الناس والحكم فيها 
على الثقة والحب والصدقية، ويعتبر كل فرد أن 
أمن جيرانه ومدينته ووطنه هو جزء من أمنه، 
وتتم إطاعة القانون من وحي االقتناع بأنه يحقق 
مصلحة الجميع وليس خوفا ً من العقاب فقط. 
هذه المجتمعات هي األكثر قوة وأمناً واستقراراً 

وقدرة على الصمود في مواجهة األزمات.
»كورونا«،  وباء  أزمة  عنه  كشفت  ما  وهذا 
وبعض األحداث التي تدور حول العالم في هذا 

الوقت.
هي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ولعل 
والذي  الشامل،  بمفهومه  لألمن  مثالي  أنموذج 
أساسياً  ركناً  والثقافية  االجتماعية  القيم  تمثل 
فيها. ولهذا يعيش فيها أكثر من مائتي جنسية 
في سالم وتسامح ومحبة، وتعد من أكثر الدول 
في العالم استقراراً وسعادة ألن الناس يقفون 
وتقديراً  الرشيدة ويطيعونها حباً  القيادة  خلف 
ووفاء، وتقوم عالقتهم مع أجهزة إنفاذ القانون 
وفي مقدمتها أجهزة الشرطة على الثقة والتقدير 
العامة  الممتلكات  على  ويحافظون  المتبادل، 
ويتضامنون  الخاصة،  ممتلكاتهم  على  حفاظاً 
بينهم  مكان  وال  المحن،  أوقات  في  ويتكاتفون 
أو  الدين  أو  اللون  بسبب  تمييز  أو  لعنصرية 

الجنس أو المعتقد. 
والقدوة  المثل  اإلمارات  مجتمع  ضرب  وقد 
»كورونا«،  وباء  بدء  منذ  بالقانون  االلتزام  في 
والتكافل  الرشيدة،  القيادة  حول  وااللتفاف 
جهود  ومساندة  والدعم  والمبادرة  االجتماعي 
الدولة في التصدي لها والتطوع لخدمة المجتمع 

بكل فئاته. 
أركان  على  قائم  مجتمعنا  ألن  كله  وهذا 
عالقاته  في  قوية  ودينية  وثقافية  اجتماعية 

وتفاعالته ونظرته لنفسه ولآلخر.
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�شكراً

جميلة محمد نضر
                  شاعرة إماراتية 
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تحية وتقدير أنثر حروفها بالقصيد
كلمة احترام لشخصك الكريم

ويدك البيضاء تداوي كبير وصغير
ومجهود بالله وضغطك وسع المحيط

إيش أكتبلك يا الطبيب وكوادر الممرضين
كلمة شكراً أجد معناها قليل

حفظكم الرحمن يا القلب الرحيم
مجهودك سيكتب بكتب التاريخ
والشكر موصول لشعب عظيم

يحترم الغني والفقير
ما همه جنسية

وال يسأل أنت مين
وهاد من األصل العريق

دولة محبة للجميع
وشيخ نهتف باسمه دوم وأكيد

ربي يحفظ الشيخ خليفه بن زايد
والشيخ محمد بن راشد
والشيخ محمد بن زايد 

وشيوخنا أجمعين
لهم نرفع الدعاء 

يحفظهم رب العباد
ولكل شرطي بالميدان 

ساهر على األمن واألمان
ربي يحفظكم 

وعساكم دوم ذخر للوطن
وللراية رافعين 

رب يحفظ اإلمارات
وكل شعوب أمة المسلمين

دامت اإلمارات
ودامت روح التعاون

وبالشدائد يظهر المعدن األصيل
فشكراً لكل مخلص أمين
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قوٌل وفعٌل .. م�شبار االأمل

ماذا تعرف عن المسبار؟ وما معنى مسبار؟ 
وهي  االختبار،  أو  للفحص  ُتتّخذ  أداة  المسبار 
الكشف  في  تستعمل  مختلفة  أشكال  على 
واختبار األشياء وتوجد في عدة مجاالت منها 
في  المياه  نسبة  لقياس  والجيولوجيا  الطب، 
جوف األرض والكشف عن المعادن، ما نسميه 

في بعض المجاالت باألشعة أو المنظار.
هذا هو الدور الريادي )لمسبار األمل( الذي 
والذي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تطلقه 
)المريخ(،  األحمر  الكوكب  باكتشاف  يقوم 
المناخية في  التغيرات  أعمق  كما سيكشف عن 
بيانات  من خالل جمع  للمريخ  الجوي  الغالف 
على مدار اليوم وباختالف المواسم ومقارنتها 
ببعضها، كما سيجري المسبار بعض القياسات 
األساسية التي تساعد البشرية على فهم كيفية 
الطقس  وطبيعة  للمريخ  الجوي  الغالف  دوران 

في كل من طبقتيه السفلى والوسطى.
كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
حكومة  إن  الله«:  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
االقتراحات  آالف  من  االسم  اختارت  اإلمارات 
في  الشباب  لماليين  تفاؤل  رسالة  إلرسال 
العالم، لتلعب الحضارة العربية أدوارها المثالية 
جسد  كما  العالم،  مستوى  على  أخرى  مره 
في  بعمق  المتجذرة  اإلمكانات  ثقافة  المسبار 
نهج اإلمارات وفلسفتها ورحلة تسريع التنمية .

فضائية  مهمة  أول  في  )زايد(  أبناء  انطلق 

تموز/  20 في  األحمر  الكوكب  إلى  عربية 
أحد  يسبقهم  لم  متميزة  رحلة  إطار  في  يوليو 
إليها، وهذه المهمة تحتاج إلى الجرأة والشجاعة 
واإلمكانات الجبارة والقرار الذي اتخذته القيادة 
حول  المتغيرات  ظل  في  الرشيدة  اإلماراتية 

العالم تحت شعار: )العرب إلى المريخ(. 
بناء  على  يقوم  األكبر  اإلمارات  طموح  إن 
السعادة  للبشر في العالم وعلى سطح المريخ 
 2117 سنة  بحلول  القادمة  عام  المئة  خالل 
متأملين الميراث الحّر والمأجور عن الله سبحانه 

وتعالى وتيمناً بقول الشاعر: 
ال دار للـمرء بعــد المـوت يسكنـها 

             إال التي كان قبل المـوت بانيـــها
فان بنـاها بخـير طـاب مسـكـنه 

          وإن بنـاهـا بشــــر خـــاب بانيـــــها
إال من عقول  يأتيان  التخطيط والقرار ال  إن 
باركها الله عّز وجّل في سبيل المستقبل وتقديم 
وشعبها  القيادة  لهذه  الثاقبة  والرؤية  الخير 
التميز  على  الحرص  كل  يحرص  الذي  الكريم 
في كل المجاالت، ومن هنا ينطلق أبناء )زايد( 
العالم  يشهده  وجهد  بفكر  القمة  نحو  للعلو 
بأسره، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم: )نقول ما نفعل ونفعل ما 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وباركها  نقول(، 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، حيث قال: )العرب إلى 

المريخ(.

د. عبدالله سعيد بن شماء
            رئيس مجلس إدارة مركز اإلمارات

           الستشارات الموارد البشرية والتطوير
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•الوسائل المطبوعة       •التصميم االحترافي
•تجهيز المعارض             •االأفالم الوثائقية

•الحمالت اإلعالنية

خدماتنا
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فعاليات ريا�شية �شرطية

فعاليتها  دبي  العامة لشرطة  القيادة  اختتمت 
التي حملت عنوان: »شارك  التوعوية  الرياضية 

مع فرق الدراجات الهوائية«.
المري  خليفة  الله  عبد  الفريق  معالي  وأكد 
القائد العام لشرطة دبي أن هذه الفعالية حققت 
أكثر عمقاً وشمولية، ما كنا نتصور، إلى  أبعاداً 
التطوع والمسؤولية  لمفهومي  جانب ترسيخها 
المجتمعية التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« عبر 
فقد  الجميع«،  عن  اليوم  »الجميع مسؤول  مبدأ 
حملت هذه الفعالية بين طياتها مضامين ملهمة 
الحكومة  باتحاد  َبُرَزت  التي  العالقات  بعمق 
أزمة  مكافحة  في  جنب  إلى  جنباً  والمجتمع 
عالمية طالتنا جميعاً، ولكنها لم تزعزع تالحمنا 
على  بقدرتنا  وثقة  يقيناً  زادتها  بل  وعزيمتنا، 
التكاتف والترابط والمشاركة بفعالية حفاظاً على 
أنموذج الوحدة اإلنسانية الذي طالما عهدناه في 

وطننا وإمارتنا الحبيبة دبي.
وأضاف معاليه: أن مسارعة مختلف شرائح 
لالنضمام  ونساء  رجاالً  دبي  في  المجتمع 
فيروس  لمكافحة  التوعوية  جهودنا  ودعم  إلينا 
ذاته  الوقت  في  ولكنه  توقعاتنا،  فاق  »كورونا« 
التي  واالنتماء  الوالء  لمشاعر  انعكاساً  شكل 
سواء  حد  على  والمقيمون  المواطنون  يحملها 
وإحساسهم  المتحدة،  العربية   اإلمارات  لدولة 
العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، ورغبتهم بأن 
يكونوا جزءاً من المنظومة الداعمة لجهود الدولة 
والمضي  االستثنائية،  األزمة  هذه  تجاوز  في 
قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً تملؤه 
دبي  شرطة  في  ونحن  واالستقرار،  الطمأنينة 
وبرامجنا  مبادراتنا  ربط  على  دوماً  حريصون 
بالتوجهات  والمستقبلية  الحالية  وخططنا 
االستراتيجية لشرطة دبي »مدينة آمنة.. إسعاد 
تدعم  والتي  القدرات«،  في  واالبتكار  المجتمع.. 
بدورها التوجهات االستراتيجية لحكومة دبي في 

تعزيز األمن واألمان.
اإلدارة  مدير  الجالف  جمال  العميد  وأوضح 
العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة 
دبي أن عدد المتطوعين الذين انضموا إلى هذه 

الفعالية بلغ 426 متطوعاً من 32 جنسية، نفذوا 
1248 جولة رياضية توعوية.

الرياضية  ثانية، نظم فرع األنشطة  من جهة 
البلياردو  بطولة  عجمان  شرطة  في  والثقافية 
للبلياردو،  شوترز  نادي  في  وذلك  للمنتسبين، 
لدى  الرياضي  النشاط  مستوى  تعزيز  وبهدف 

المنتسبين.
مدير  فيروز  ثاني  خميس  النقيب  وأوضح 
من منتسبي شرطة عجمان  أن 16 العباً  الفرع 
شاركوا في البطولة، وأن اللجنة المنظمة اتخذت 
من  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  جميع 
خالل االلتزام بالتباعد الجسدي، وتعقيم جميع 

الطاوالت والمعدات المستخدمة، ولبس الكمامات 
والقفازات. وعبر عن جزيل شكره إلدارة النادي 
ولخالد محمد الشامسي على جهودهم في إنجاح 
البطولة، مشيداً بالروح الرياضية التي تحلى بها 
عكست  التي  التنافسية  وباألجواء  المشاركون 
المزيد من  لهم  متمنياً  لديهم،  الرياضية  الثقافة 

التميز في مسيرتهم الرياضية.
وفي ختام البطولة، تم تكريم الفائزين بالمراكز 
األولى، حيث حصل على المركز األول المساعد 
أول سعود محمد شطاف، والمركز الثاني الرقيب 
الثالث  والمركز  المطروشي،  خلف  ناصر  أول 

العريف راشد محمد النعيمي.

إعداد: موزة الحمادي 

يف  ال�صرطية  الريا�صة  قطاع  �صهد 

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 

عددًا من الفعاليات الريا�صية خالل 

ال�صهر املا�صي.
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الطفل  إدارة حماية  التوعية األمنية بالتعاون مع  إدارة  لبت 
مقيمة  عربية  عائلة  به  تقدمت  طلباً  دبي  شرطة  في  والمرأة 
الشرطية عن  الحياة  لتمكين طفلها من االطالع على  في دبي 
ُقرب، وألبس الطفل زي الشرطة وقام بجولة في مركز الشرطة 

الذكي، ما ترك أثراً إيجابياً عليه.

كّرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي عدداً من 
إلى  للجنة »إسعاد«. وقدم معاليه شهادات شكر وتقدير  المميزين  الشركاء 
رضاء المنصوري مالك مركز »سوق الخضرة«، وخليل المنصوري المدير 

التنفيذي ومحمد المنصوري مدير العالقات العامة في المركز.

الوجه  كمامات  لتوزيع  بمبادرة  عجمان  شرطة  قامت   
الشواطئ  مرتادي  التوزيع  وشمل  »كورونا«،  من  للوقاية 
في  العمالي  والسكن  والشركات  الخدمة  ومراكز  والمشاة 

إمارة عجمان.

احتفل خليل دكاك وعقيلته نسرين بعيد الميالد التاسع 
لولديهما داني ودانا. مبارك، وعمر مديد وسعيد  بإذن الله 

سبحانه وتعالى، مع تهنئة خاصة من شقيقهما عدنان.

احتفل أحمد محمد اليافعي بتفوق طفلتيه روضة وميره 
أبوظبي،  في  اللولو  بمدرسة  االبتدائي  الثالث  الصف  في 

مبارك، وإلى مزيد من النجاح والتقدم. 

البنه  الثالث  الميالد  بعيد  الحمادي  إسماعيل  محمود  احتفل 
»صقر«. مبارك، وعمر مديد وسعيد  بإذن الله سبحانه وتعالى.



خالد الظنحاني
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يبدو أن طموح القطاع الثقافي في دولة اإلمارات بال حدود، وأحالمه ال سقف لها إال السماء.. كيف ال والثقافة هي 
السبيل األمثل لبناء اإلنسان وُرقي المجتمعات، إنها تمثل الهوية والتراث واالنتماء الذي يمنح طاقة لإلبداع في شتى 

حقول النشاط اإلنساني والمجتمعي.
لقد قدم هذا القطاع أنموذجاً إبداعياً أسهم في كسر القيود التي فرضها فيروس كورونا المستجد »كوفيد- 19«، واستفاد 
القطاع من تطور قطاع االتصاالت والخدمات الرقمية في تسخير »الواقع االفتراضي« للمحافظة على زخم المشهد الثقافي.

لم تتأثر الفعاليات الثقافية في أزمة كورونا، بل حرصت المؤسسات المعنية على بث رسائل التفاؤل واألمل واإليجابية 
بين مختلف فئات المجتمع في ظل الظروف الراهنة، من خالل تنظيم األنشطة الثقافية االفتراضية التي تعد تجربة رائعة 
وناجحة بكل المقاييس، أسهمت في إثراء الحوار بين أفراد المجتمع واستعراض القضايا المجتمعية والثقافية التي تهم الوطن 
والمواطنين، فضالً عن تعزيز اللحمة الوطنية واستنباط األفكار اإليجابية الرافدة لمسيرة التنمية الوطنية. كما عززت أشكال 

الفعل الثقافي واإلبداعي بين فئات المجتمع كافة.
ويمكننا القول: في زمن كورونا برزت أهمية دور الثقافة في مواجهة األزمات، من حيث إن الثقافة ترفع المعنويات، وتشحذ 
الهمم، وقد عملت المؤسسات الثقافية إليجاد وسائل تفاعلية بديلة لجمهورها بهدف تقديم خدماتها وفعالياتها بشكل مستدام، 
تحقيقاً لتوجهات حكومة اإلمارات الذكية وتجسيداً للكلمة الخالدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة »ال تشلون هم«.
نحن ندرك أن الجائحة التي اجتاحت العالم في طريقها إلى تغيير العديد من القطاعات واألنشطة حول العالم.. ولن يكون المشهد 
الثقافي بعيداً عن تلك التغييرات في ظل الفرص والمزايا التي تتيحها الحلول الذكية والرقمية، وهو ما قد يشكل نقلة جديدة في المشهد 
الثقافي الذي لم يكن قد حسم موقفه قبل الجائحة بين الوفاء ألنماط الثقافة التقليدية، وبين وسائط الحداثة ومتطلباتها. وتجاوب المشهد 
الثقافي في اإلمارات مع المتغيرات االستثنائية التي فرضتها الظروف الحالية بشكل مرن وسريع، دليل على وعي كبير بأهمية الثقافة، 
ومن ذلك أجرت العديد من الجهات المعنية توسعات متسارعة في جهود تعزيز المحتوى الثقافي الرقمي وتسهيل وصوله إلى أكبر شريحة 
ممكنة من الجمهور، من خالل المكتبات الرقمية والزيارات االفتراضية للمتاحف وصاالت العرض السينمائية، وصوالً إلى عقد ورش العمل 

وجلسات الحوار الثقافية والفنية عن ُبعد. 
عمار يا إماراتي

ثقافتنا بال حدود
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