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الر�صيدة،  االحتادية  واحلكومة  احلكيمة  البالد  قيادة  بتوجهات  التزامًا 

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

جمل�س الوزراء وزير الداخلية، حتر�س القيادة العامة للدفاع املدين يف وزارة 

الداخلية، على بذل اجلهود والت�صحيات، وت�صخري االإمكانات الب�صرية والتقنية، 

والبقاء يف جاهزية عالية ودائمة، وذلك يف �صبيل احلفاظ على اأرواح وممتلكات 

املواطنني واملقيمني يف دولة االإمارات العربية املتحدة يف حال وقوع حوادث اأو 

اأزمات اأو كوارث.

وتوا�صل القيادة العامة للدفاع املدين يف وزارة الداخلية تطوير هذا القطاع 

ب�صكل   يواكب التطور الكبري الذي ت�صهده الدولة، عرب تدريب وتاأهيل وحتفيز 

املنت�صبني من �صباط و�صف �صباط واأفراد ومدنيني، وتوفري التقنيات احلديثة 

يف املباين والتجهيزات واالآليات التابعة لها يف جميع اإمارات الدولة، وذلك بهدف 

االإ�صهام يف حتقيق روؤية وزارة الداخلية باأن تكون دولة االإمارات من اأف�صل دول 

العامل يف حتقيق االأمن واالأمان وال�صالمة العامة �صمن خطتها اال�صرتاتيجية 

.)2021 – 2017(

زمنية  فرتة  بني  الداخلية،  وزارة  يف  املدين  للدفاع  العامة  القيادة  وتطلق 

وح�صن  العامة  وال�صالمة  الوقاية  ثقافة  لتعزيز  توعوية  مبادرات  واأخ��رى، 

مواطنني  من  املجتمع  اأفراد  لدى  والكوارث  واالأزم��ات  احلوادث  حيال  الت�صرف 

ومقيمني، بحيث يتحول كل واحد منهم اإىل عن�صر فعال ومهم يف خط الدفاع 

اأو  اأي حادث  اأ�صرته وجمتمعه وممتلكاته يف مواجهة  واأفراد  نف�صه  االأول عن 

اأزمة اأو كارثة.

والتوعوية  امليدانية  مهماتهم  يف  املدين  الدفاع  منت�صبي  ووفق  اهلل  حفظ 

االإيجابي  للتفاعل  املجتمع  وموؤ�ص�صات  اأفراد  جلميع  متجددة  والدعوة  املهمة، 

الوقاية  باإجراءات  الدائم  وااللتزام  التوعوية،  املدين  الدفاع  مبادرات  مع 

وال�صالمة العامة حفاظًا على االأرواح واملمتلكات.

جاهزية دائمة
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•تجهيز المعارض             •االأفالم الوثائقية
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خدماتنا
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
والدائمة  العالية  اجلاهزية  العدد 
التي تتمتع بها القيادة العامة للدفاع  
املدني في وزارة الداخلية للتعامل مع 
على  واحلفاظ  ــات،  واألزم احلــوادث 
أرواح وممتلكات  املواطنني واملقيمني.
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اأكد اجلاهزية العالية لـ»الدفاع املدين« اأكد اجلاهزية العالية لـ»الدفاع املدين« 

املرزوقي: ن�سعى حلماية الأرواح واملمتلكاتاملرزوقي: ن�سعى حلماية الأرواح واملمتلكات

في  المدني  الدفاع  منتسبو  ُيدرب  كيف   <
مجال مكافحة الحرائق واإلنقاذ؟

- نعمل كفريق عمل واحد على إرساء نظام 
الكبير  التطور  ومتطلبات  يتماشى  مؤسسي، 
الذي تشهده الدولة في المجاالت كافة، من خالل 
المدني  الدفاع  قطاع  في  العمل  منظومة  تطوير 
والوصول  ومراكزه،  وأقسامه  إداراته  بجميع 
بجميع مكوناته من ضباط وصف ضباط وأفراد 
كفاءة  من  متميزة  درجات  إلى  ومعدات  وآليات 
الحثيثة والمتابعة  التوجيهات  األداء، وذلك وفق 
آل  للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد  الدؤوبة 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
سعينا  في  الوقائية  اإلجراءات  جميع  باتخاذ 
لحماية األرواح والممتلكات، ومن خالل التوظيف 
واآلليات  والتقنيات  اإلمكانات  لجميع  األمثل 
الحديثة، وتأهيل القوى البشرية وتدريبها وإيجاد 
وتمكينها  وتنميتها  لتحفيزها  الالزمة  المقومات 
الحيوي  القطاع  لهذا  التطوير  عملية  لمواصلة 

وضمان تميزه وفق أرقى المعايير العالمية. 
القيادة  وضعت  األهداف،  هذه  ولتحقيق 
العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية في أولوية 
بمستوى  النهوض  التطويرية  استراتيجيتها 
الكفاءات البشرية وتأهيلها وفقاً ألحدث البرامج 
التدريبية والممارسات العالمية. ولضمان جاهزية 
بالتدريب  االهتمام  علينا  لزاماً  كان  المنتسبين، 

حو�ر: �أحمد عادل

التي  التحديات  تعكس  وبصورة  لهم  المستمر 
عملية  تمارين  خالل  من  الواقع،  في  تواجههم 
ونيران حية تحاكي الواقع وتتعداه أحياناً لتأكيد 

الجاهزية لمواجهة التحديات.
تأثيرات »كورونا«

> هل أثرت أزمة وباء »كورونا« على نظم 
التدريب المتبعة؟

- قبل أزمة وباء »كورونا«، كنا حريصين على 
التزام الجميع بخطة التطوير والتدريب السنوية 
بداية  مع  ولكن  المدني،  الدفاع  أكاديمية  في 
انتشار هذا الوباء بدأنا باتخاذ إجراءات احترازية 
أكثر من خالل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات 
األزمة  موقف  تصاعد  ومع  المستمر،  والتعقيم 
التي أحدثها الوباء، تم إيقاف الدورات التدريبية 
القصيرة، واالكتفاء بالدورات التأسيسية الطويلة 
مع ضغطها زمنياً حتى نتمكن من تزويد خطوط 
الدفاع األولى بعناصر مدربة وجاهزة تساعدهم 
وقمنا  الحالية،  األزمة  تحدي  مواجهة  على 
بتحويل خطة التدريب في أكاديمية الدفاع المدني 
إلى التدريب عن ُبعد، وتم تحديد واختيار أنواع 
من الدورات تتناسب مع هذه اآللية. وفي سبيل 
التأقلم مع الظروف الطارئة نستعد اآلن للتعايش 
التدريب  إلى  العودة  األمر  تطلب  إذا  األزمة  مع 
الميداني في األكاديمية، مع اتخاذ أشد اإلجراءات 
من  نتمكن  حتى  التوعية  وزيادة  االحترازية، 

فرق  واستعداد  جاهزية  ونضمن  االستمرار، 
اإلطفاء واإلنقاذ.

مواجهة الحرائق 
> ما نوعية الخدمات الفنية واللوجستية 
المدني  الدفاع  مراكز  لتطوير  المقدمة 

لمواجهة الحرائق في المنازل والمنشآت؟
- لتحقيق رؤية وزارة الداخلية بأن تكون 
دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول 
العالم في تحقيق األمن والسالمة في خطتها 
على  لزاماً  كان   ،2021  -  2017 االستراتيجية 
مستوى  أعلى  على  يكون  أن  المدني،  الدفاع 
الحوادث  لمواجهة  واالستعداد  الجاهزية  من 
أحدث  اقتناء  خالل  من  والكوارث،  واألزمات 
اآلليات والمعدات من أفضل المصانع العالمية، 
دائم  بشكل  مواصفاتها  تطوير  على  والعمل 
وعلى  جاهزيتها.  مستوى  لرفع  ومستمر 
 55 بارتفاع  سلم  توفير  تم  المثال،  سبيل 
حرائق  مكافحة  في  كبير  بشكل  يسهم  متراً 
وفي  السكنية  والشقق  المرتفعة  المباني 
عمليات اإلنقاذ، وتوفير سيارات »يوني موك« 
الدفاع  رجال  تمكن  والتي  واإلنقاذ  لإلطفاء 
الجبلية  المناطق  إلى  الوصول  من  المدني 
والصحراوية الوعرة بسهولة ويسر لمواصلة 
عمليات اإلطفاء واإلنقاذ بسرعة فائقة. ويوجد 

اأكد �صعادة اللواء الدكتور جا�صم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع 

ال�صرطة«  »جمتمع  مع  خا�س  ح��وار  يف  الداخلية  وزارة  يف  امل��دين 

�صمو  للفريق  الدوؤوبة  واملتابعة  احلثيثة  التوجيهات  وفق  العمل 

وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ 

حلماية  ال�صعي  يف  الوقائية  االإج��راءات  جميع  باتخاذ  الداخلية 

العربية  االإم��ارات  دولة  يف  املدين  الدفاع  واأن  واملمتلكات،  االأرواح 

ملواجهة  واال�صتعداد  اجلاهزية  من  م�صتوى  اأعلى  على  هو  املتحدة 

التوظيف  على  الدائم  حر�صه  مع  وال��ك��وارث،  واالأزم���ات  احل��وادث 

االأمثل للتقنيات احلديثة وتدريب القوى الب�صرية.

     اللواء جاسم المرزوقي

ت
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دون  من  الطائرات  وتطوير  لتوفير  لدينا خطط 
الحرائق في  إطفاء  طيار »درونز« لألسهام في 
األماكن المرتفعة، ولدينا »روبوتات« إطفاء توفر 
اشتعال  مواقع  في  تعمل  لإلطفائيين  السالمة 
الماء  من  كبيرة  كميات  بضخ  وتقوم  النيران، 
سالمة  وضمان  الحريق  على  للسيطرة  والفوم 
اإلطفائيين، ولدينا أيضاً حافالت حديثة من بينها 
حافلة لقيادة الحدث ميدانياً للضباط المشرفين 
والكوارث،  األزمات  مع  وللتعامل  الحريق  على 
لتوفير  لإلطفائيين  كاستراحة  تستخدم  وحافلة 
الراحة لهم من جراء العمل الميداني المتواصل 
بجميع  اإلطفائيين  تزويد  تم  كما  الحوادث،  في 
والخوذ  البذات  مثل  الشخصية  الحماية  معدات 
وأجهزة التنفس والتي تمكنهم من أداء مهماتهم 
على أكمل وجه في مواقع الحوادث وفق معايير 
آلية  توفير  تم  كما  العالمية،  والسالمة  األمان 
تعتبر  التي  الجديدة  المتنقلة  اإلطفائيين  تدريب 
األولى  ومتنقلة، وهي  تدريب مصغرة  أكاديمية 
يمكن من خاللها  المنطقة، حيث  في  نوعها  من 
وذلك  مكان،  أي  في  لإلطفائيين  التدريب  إجراء 
لسهولة تنقلها واحتوائها على أنظمة أمان وتحكم 
من  كبير  عدد  توفير  جانب  إلى  الجودة،  عالية 
جميع  في  الحوادث  ومقدمات  اإلطفاء  سيارات 

مراكز الدفاع المدني بالدولة.
لربط  المدني  الدفاع  مبادرات  هي  ما   <
خطر  من  للوقاية  العمليات  بغرف  المنازل 

الحريق؟
- نفذت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة 
الداخلية عدداً من اإلجراءات أسهمت بشكل كبير 
الناتجة  والوفيات  الحرائق  أعداد  انخفاض  في 

عنها، ومنها مشروع »حصنتك« لحماية المنازل 
نوعه  من  األول  المركز  يحتل  الذي  السكنية 
األرواح  لحماية  متكامل  آلي  نظام  كأول  عالمياً 
والممتلكات ومتابعة حاالت الطوارئ، حيث يقوم 
المشروع بربط المنازل السكنية بغرف العمليات 

في الدفاع المدني بصورة مباشرة.
آلي  نظام  أكبر  »حصنتك«،  مشروع  ويعد 
متكامل في المنطقة لإلنذار والتدخل السريع في 
حاالت الطوارئ التي تتعلق بالحريق والسالمة 
العامة في المنازل من خالل شراكة بين وزارة 
لالتصاالت،  اإلمارات  ومؤسسة  الداخلية، 
أحدث  بذلك  مستخدماً  »إنجازات«  وشركة 
األجهزة التقنية، وربطها بأنظمة كواشف الدخان 
والحرارة والحريق في المنازل لضمان نقل أي 
لغرفة  ثوان  غضون  في  طوارئ  لحالة  إنذار 
بدورها  تعمل  والتي  تلقائية،  بصورة  العمليات 
موقع  إلى  المناسبة  المساعدة  إرسال  على 
البالغات  لتلقي  الحاجة  دون  من  فوراً  الحادث 
يمتلك  حيث  الجمهور،  من  الحريق  حوادث  عن 
النظام الجديد القدرة على تحديد حالة الطوارئ 
وموقعها بدقة، وبالتالي سرعة وصول المركبات 

واآلليات إلى المنزل المتضرر.
وهنا يجب التأكيد أن قطاع الدفاع المدني ال 
معدالت  في  العالمية  الريادة  على  يحافظ  يزال 
الحرائق والوفيات الناجمة عنها للخمس سنوات 
منظمة  عن  تصدر  التي  للتقارير  وفقاً  الماضية 

CTIF العالمية.
> ما أنواع الحرائق وطرق منعها والسيطرة 

عليها؟
- حوادث الحريق تصنف بسيطة ومتوسطة 

أسلوب  الحرائق  من  صنف  ولكل  وجسيمة، 
الوسائل  أحدث  باستخدام  مكافحته  في  خاص 

واإلمكانيات. 
أنواع  خمسة  إلى  الحرائق  أنواع  وتنقسم 
المواد  وهي  )أ(،  نوع  الحرائق   - هي:  رئيسة 
الورق والخشب والقماش وغيرها،  الصلبة مثل 
خاصة  لتوفر  المائية  الطفايات  لها  وتصلح 

التبريد.
القابلة  السوائل  وهي  )ب(،  نوع  الحرائق   -
لالشتعال، وتصلح لها طفايات الرغوة، وطفايات 
أكسيد  ثاني  غاز  وطفايات  الجاف،  المسحوق 

الكربون.
التي  الحرائق  وهي  )ج(،  نوع  الحرائق   -
لها  وتستعمل  الكهربائية،  األجهزة  في  تحدث 
طفايات ثاني أكسيد الكربون والمسحوق الجاف، 
ويمنع استعمال الماء أو الرغوة ألنهما موصالن 

للتيار الكهربائي.
التي  الحرائق  وهي  )د(،  نوع  الحرائق   -
تحدث في المعادن مثل الماغنيسيوم والتيتانيوم، 
ويستعمل لها نوع خاص من المسحوق الجاف 

لمكافحتها.
- الحرائق نوع )هـ(، وهي الحرائق الناشبة 
الزيوت،  تحتوي  التي  المطابخ  معدات  في 
يتم  وال  السائلة،  البودرة  طفاية  لها  وتستخدم 

إطفاء حرائق الزيوت بالماء.
وتأتي جهود الدفاع المدني للحد من الحرائق 
الحريق،  البحث عن مسببات  ومنعها من خالل 
استراتيجيات  األخطار، ووضع  وتقييم  وتحليل 
الوقاية والسالمة، ورفع درجة  ناجعة ألغراض 
طارئ،  أي  مع  للتعامل  والجاهزية  االستعداد 
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المدني  الدفاع  لمراكز  تفقدية  بزيارات  والقيام 
على  للوقوف  اختصاصها  ومناطق  الدولة  في 
مكامن الخطورة، وإجراء تمارين لحرائق جسيمة 
على  للوقوف  الدولة  مؤسسات  مع  بالتعاون 
الجاهزية وسرعة االستجابة للتعامل مع حاالت 
بتطبيق  المنشآت  التزام  من  والتأكد  الطوارئ، 

اشتراطات السالمة العامة.

توعية المجتمع 
> كيف تتم توعية أفراد المجتمع؟

- تطلق القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة 
الوقائية  الثقافة  لتعزيز  توعوية  برامج  الداخلية 
في  والتأثير  ثقافاتهم،  بجميع  المجتمع  ألفراد 
أسلوب حياة األفراد وتغيير سلوكهم، بما يعمق 
األخطار،  من  والسالمة  الوقاية  مفهوم  لديهم 
فيتحول كل فرد في موقعه إلى خط دفاع أول في 
مواجهة ما قد يهدده ويهدد محيطه من أخطار، 
وتتمثل استراتيجيات الحد من هذه األخطار في 
توعية أفراد المجتمع ورفع نسبة الوعي الوقائي 
لديهم وتوجيههم بضرورة االلتزام باشتراطات 
الوقاية والسالمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من 

خطر الحريق.
>  حدثنا عن نتائج حملة »داركم أمانة«؟

التي أطلقتها  أمانة«  - أسهمت حملة »داركم 
الداخلية  بوزارة  المدني  للدفاع  العامة  القيادة 
في خفض نسبة حرائق المباني والمنشآت في 
الجاري  العام  مايو من  يناير وحتى  الدولة من 
2020 بنسبة بلغت 36.4% مقارنة بما كانت عليه 

في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضمنت الحملة مبادرات فرعية عدة، تمثلت 
اإلخالء،  وطرق  الحريق،  مع  التعامل  ثقافة  في 
وإجراءات ضمان لسالمة المنزل، وطرق الوقاية 
الحريق  طفايات  وأنواع  المطبخ،  حرائق  من 
بمبادرة  الحملة  واختتمت  استخدامها،  وكيفية 
على  فعاليتها  استمرت  والتي  آمن«،  »رمضان 

مدار الشهر الفضيل.
كبيراً  تفاعالً  أمانة«  »داركم  حملة  وشهدت 
عبر  االجتماعي  التواصل  وسائل  خالل  من 
هاشتاغ  داركم _ أمانة على مواقع التواصل 
وتويتر(  وأنستجرام،  )فيسبوك  االجتماعي، 
وعلى موقع »يوتيوب« بعد أن أصبحت العنوان 
في  المدني  الدفاع  أنشطة  لجميع  الرئيس 
الحملة، محققة بذلك أهدافها  الدولة خالل فترة 
الذين  األفراد  من  مجتمعي  بتفاعل  التوعوية 
مشاركاتهم  عبر  محتوياتها  إثراء  في  أسهموا 
القيمة، كما تضمنت الحملة عدداً من المسابقات 
الجماهيرية عبر وسائل التواصل االجتماعي كان 
المجتمعية  التوعية  تعزيز  منها  الرئيس  الهدف 
والسالمة  الحرائق  من  الوقاية  مجاالت  في 
للشركات  المجتمعية  المسؤولية  وتعزيز  العامة 

واألفراد.
> ما النصائح التي توجهها ألفراد الجمهور 

لحماية أنفسهم من الحوادث والحرائق؟
- من خالل منبركم اإلعالمي المتميز »مجتمع 
تضافر  إلى  الكريم  الجمهور  أدعو  الشرطة«، 
وزارة  تبذلها  التي  المساعي  لدعم  الجهود 
لحماية  المدني  للدفاع  العامة  والقيادة  الداخلية 
األرواح والممتلكات، وتحمل مسؤولياتهم والقيام 

بدورهم الحيوي في حماية أنفسهم ومن معهم 
من خطر الحوادث والحرائق، والعمل على تطبيق 
اشتراطات الوقاية والسالمة في المنزل ومواقع 
العمل وأماكن الترفيه والتسوق إلرساء مجتمع 
أمن خاٍل من الحوادث، وهنا يجب تأكيد ضرورة 
االستماع إلى نصائح وإرشادات الدفاع المدني 
البرامج  على  واالطالع  الحوادث،  لوقوع  تجنباً 
التوعوية والتثقيفية الوقائية التي تذخر بها مواقع 
العامة  بالقيادة  الخاصة  االجتماعي  التواصل 
واإلدارات  الداخلية  وزارة  في  المدني  للدفاع 
اإلقليمية التابعة لها، إلى جانب توفير مستلزمات 
الوقاية والسالمة في المنزل من طفايات الحريق 
اليدوية وكاشف الدخان والحرارة، والتعرف على 

طريقة وكيفية استعمالها في حاالت الطوارئ.
التقيد  يجب  »كورونا«  وباء  ظل  وفي 
نقل  لمنع  والوقائية  االحترازية  باإلجراءات 
الجسدي،  التباعد  تطبيق  خالل  من  به  العدوى 
والحفاظ  المنزلي،  التعقيم  عمليات  ومواصلة 
على النظافة العامة لضمان صحة وسالمة أفراد 

األسرة.
أن  وتعالى  سبحانه  الله  نسأل  الختام،  وفي 
يكلل جهودنا بالتوفيق لخدمة الوطن والمواطن 
للدفاع  التوعوي  البرنامج  يحظى  وأن  والمقيم، 
تطلعات  تلبي  فاعلة  مجتمعية  بمشاركة  المدني 
أحد  اإلمارات  دولة  تكون  بأن  الرشيدة  القيادة 
األهداف  ويحقق  وسالمة،  أمناً  الدول  أكثر 
األرواح  حماية  في  الداخلية  لوزارة  المأمولة 
والسالمة  الوقاية  مبادئ  ويرسخ  والممتلكات، 

ونشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع.
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أوضح العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع 
لشرطة  العامة  القيادة  في  المركزية  العمليات 
تنفيذاً  أتت  السالمة«  »درب  حملة  أن  أبوظبي، 
خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  لتوجيهات 
المزروعي عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 
والقائد العام لشرطة أبوظبي بتنفيذ برنامج شامل 
أبوظبي  إمارة  في  السائقين  سلوكيات  لتعزيز 
لبلوغ أعلى مستويات السالمة المرورية، وأن هذه 
والفعاليات  األنشطة  من  العديد  تضمنت  الحملة 
إلى  الوصول  إلى  الهادفة  والبرامج  والمحاضرات 
أكبر شريحة من السائقين والركاب والمشاة عبر 
مختلف وسائل اإلعالم، منها المقروءة والمسموعة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  وكذلك  والمرئية، 

والمجالس الشعبية، وتوزيع النشرات التوعوية.
تسليط  في  تستمر  الحملة  هذه  أن  وأضاف: 
يرتكبها  التي  السلبية  السلوكيات  على  الضوء 
بعض السائقين، وتوضيح خطورتها على السالمة 
المرورية، وتعميق الوعي وتنمية الثقافة المرورية 
السير  بقانون  االلتزام  وترسيخ  الجمهور،  لدى 

من  الطرق  مستخدمي  سالمة  وتعزيز  والمرور، 
السلوكيات  وتعديل  ومشاة،  وركاب  سائقين 
السلبية إلى سلوكيات إيجابية وتفعيل دور الشراكة 
للجمهور  الوعي  وتعزيز  توعيتهم،  في  المجتمعية 
بالسلوكيات اإليجابية الواجب اتباعها وااللتزام بها.

الحملة  هذه  خالل  أبوظبي  شرطة  أن  وتابع 
وفيديوهات  مرورية  رسائل  بإعداد  وتقوم  قامت 
ومن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  وبنشرها 
وشاشات  التجارية،  المراكز  في  الشاشات  خالل 
لنشر  برنامج مكثف  تنفيذ  إلى  باإلضافة  السينما 
المدرسية  الحافالت  لسائقي  المرورية  التوعية 
وسائقي مركبات األجرة في كل من مدينة أبو ظبي 
ومنطقتي العين والظفرة، بما يعزز من توفير البيئة 

الدراسية اآلمنة للطالب.

سالمة مرورية 
»درب  حملة  تتضمنها  التي  المحاور  وعن 
السالمة«، ذكر العميد الخييلي أن الحملة تشمل 8 
التحليلية  الدراسة  من خالل  تحديدها  تم  محاور، 

أبوظبي  إمارة  المرورية في  للحوادث والمخالفات 
مستويات  أعلى  لبلوغ  المبذولة  الجهود  ضمن 
تنفيذ برنامج شامل  المرورية من خالل  السالمة 
ووزعت  اإلمارة،  في  السائقين  سلوكيات  لتقويم 
هذه المحاور على حمالت فرعية منفصلة تشتمل 
خالل  من  مكثفة  مرورية  ورقابة  توعية  على 
الدوريات المدنية والشرطية ومن خالل المنظومة 
السائقين  مخالفة  لضبط  الطرق  لمراقبة  الذكية 
وتطبيق  السلوكيات  تلك  بارتكاب  يقومون  الذين 

القانون عليهم، وتضمنت هذه المحاور التالي: 
- نشر ثقافة التوقف لدى السائقين عند تشغيل 
أو  لتحميل  المدرسية  الحافالت  في  »قف«  إشارة 

تنزيل الطالب.
المركبات  التزام  عدم  خطورة  من  التحذير   -
بالوقوف الكامل عند اإلشارة الضوئية في الطريق، 
والذي يتسبب بوقوع حوادث التصادم أو الدهس، 
لمركبات  الطريق  وإفساح  األولوية  لمنح  والدعوة 
والمواكب  والشرطة  المدني  والدفاع  اإلسعاف 
على  تحركها  تأخير  أو  عرقلة  وعدم  الرسمية، 

ت
عا
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الوعي  لن�صر  والهادفة  التوعوية،  املرورية  ال�صالمة«  »درب  حملة  وبنجاح  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  توا�صل 

وتعزيز ال�صلوكيات االإيجابية لل�صائقني والركاب وامل�صاة، وتخفي�س عدد املخالفات واحلوادث واالإ�صابات والوفيات 

على طرقات اإمارة اأبوظبي الداخلية واخلارجية، وذلك �صمن خطة اإمارة اأبوظبي اال�صرتاتيجية لل�صالمة املرورية 

اآراء  املهمة، وا�صتطلع  ال�صرطة« تابع هذه احلملة  اأمانًا«. »جمتمع  اأكرث  الطرق  واالأولوية اال�صرتاتيجية »يف جعل 

عدد من الفعاليات ال�صرطية واملجتمعية بها.

فعاليات ت�سيد بحملة »درب ال�سالمة« التوعويةفعاليات ت�سيد بحملة »درب ال�سالمة« التوعوية

حتقيق: جا�سم عبيد �لزعابي 
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سرعة  زمن  في  تأخير  يحدث  ال  حتى  الطريق 
اإلسعاف  خدمات  لتقديم  للحوادث  االستجابة 
للمصابين ما يؤدي إلى  مضاعفات اإلصابات التي 
تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة أو تفاقم 

حاالتهم  ووفاتهم.
المحددة  السرعات  تجاوز  بأخطار  التوعية   -
الداخلية  الطرقات  بحسب  المركبات  لقيادة 
والخارجية، والذي يتسبب في حالة إرباك لقائدي 
ويعد  اآلخرين،  الطريق  ومستخدمي  المركبات 
تحديد السرعة من أهم اإلجراءات التي تهدف إلى 
باعتبارها  الطرق  على  المرورية  الحوادث  خفض 
والسرعة  للطريق  التصميمية  السرعة  على  تعتمد 
السائقين ومستوى  غالبية  بها  يلتزم  التي  الفعلية 
التطور العمراني وحركة المشاة، ووجود المرافق 
والمساجد  كالمدارس  الطريق  محيط  في  الحيوية 

وغيرها...
المركبات ببطء على  التنبيه من أخطار سير   -
الطرق العامة، والذي يؤدي إلى إعاقة حركة السير 
المروري، وإرباك  التدفق  والمرور، وعرقلة حركة 

المركبات األخرى، ووقوع الحوادث المرورية.
 - تعزيز ثقافة توقف المركبة عند إشارة »قف« 
وإعطاء  الطرق،  وملتقيات  تقاطعات  في  الموجودة 
اآلخر  االتجاه  من  اآلتية  للمركبات  الطريق  عبور 
ولعبور المشاة وسائقي الدراجات النارية والهوائية 
الرئيس وعدم  التام عند دخول الشارع  والوقوف 
المرور إلى حين التأكد من خلو الطريق، وذلك حتى 

ال تقع حوادث تصادم خطيرة.
اإلشارة  تجاوز  لخطورة   السائقين   تنبيه   -
تقع خسائر  بمركباتهم حتى ال  الحمراء  الضوئية 
بالمركبات  االصطدام  بفعل  والممتلكات  باألرواح 
حوادث  ووقوع  األخرى،  االتجاهات  من  العابرة 

دهس للمشاة أو مستخدمي الطريق.
المركبات  تزويد  بأخطار  السائقين  توعية   -
والضجيج المنبعث منها، والذي يثير الحالة النفسية 
ومستخدمي  اآلخرين  السائقين  لدى  والعصبية 
السيارات  بها  تمر  التي  األحياء  وسكان  الطريق 
المزعجة خصوصاً لدى األطفال وكبار المواطنين، 
أو عبر استخدام سائق المركبة آلة التنبيه بصورة 
المركبة وأجهزة  مبالغة والزوائد لتضخيم صوت 

عاٍل  بصوٍت  المركبة  في  والراديو  الموسيقى 
والتفحيط بالعجالت.

الطريق  بغير  االنشغال  بعدم  السائق  توعية   -
حتى يشتت ذهنه عن التركيز على الطريق، ما يهدد 
اآلخرين،  الطريق  ومستخدمي  ومرافقيه  سالمته 
طريقها،  عن  المركبة  انحراف  إلى  غالباً  ويؤدي 
استخدام  بينها  من  عدة  ألسباب  ذلك  ويحدث 
اإلنترنت  شبكة  لتصفح  المتحرك  للهاتف  السائق 
مكالمة  إجراء  أو  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
هاتفية، أو إرسال رسالة نصية قصيرة )أس. أم. 
أس(، أو التقاط الصور، أو تناول األكل والشراب، 
وترتيب  للمرأة  الماكياج  بوضع  االنشغال  أو 
المالبس للرجل والمرأة، وغيرها من الملهيات التي 
قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في 

وقوع الحوادث المرورية.
ودعا العميد الخييلي السائقين إلى االستمرار في 
التعاون اإليجابي مع هذه الحملة، وعدم استخدام 
كتف الطريق، وعدم إغالق الطريق على المركبات 
بالوقوف خلفها، وإعطاء أفضلية العبور للمشاة في 
أمان  مسافة  وترك  لعبورهم،  المخصصة  األماكن 
كافية خلف المركبات، وعدم االنشغال عن القيادة 
بالرد على الهاتف المتحرك، وااللتزام بقانون السير 
التي  السلبية  السلوكيات  ارتكاب  وعدم  والمرور، 

تشكل خطورة على السالمة المرورية.
كما دعا وسائل اإلعالم ورواد مواقع التواصل 
االجتماعي لالستمرار في التفاعل اإليجابي مع هذه 
السالمة  تعزيز  في  المبذولة  الجهود  ومع  الحملة 
عبر  المرورية  التوعية  نشر  خالل  من  المرورية، 

منصاتهم المختلفة في نشر التوعية.
تعزيز  إلى  كافة  المجتمع  شرائح  دعا  وكذلك 
الجهود المبذولة والهادفة إلى جعل طرقنا أكثر أمناً 

وتحقيق أفضل مستويات السالمة المرورية. 

تفاعل مجتمعي 
بترحيب  السالمة«  »درب  حملة  حظيت  وقد 
من  المجتمع  فئات  مختلف  من  وإشادة  وتفاعل 

مواطنين ومقيمين.
فياض  أحمد  محمد  الدكتور  األستاذ  ووصف 
للتكنولوجيا  اإلمارات  لكلية  الثقافي  المستشار 

مبادرة درب السالمة للتوعية المرورية التي تواصل 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنفيذها بأنها »ظاهرة 
وتربوية  اجتماعية  أهمية  من  لها  لما  حضارية« 
للشرطة  التعبوي  التفاعل  خالل  من  وتوعوية، 
مقروناً باستخدام التقنيات الحديثة ونظم البرمجة 
المتطوعين،  آالف  ومشاركة  المتطورة  المرورية 
وكل ذلك بهدف الحفاظ على أرواح الناس، وتقليل 
الخسائر البشرية والمادية، وزيادة الوعي بأهمية 
العمل المروري القائم على مدار الساعة. وأضاف: 
أن هذه المبادرة هي بالفعل تجربة رائدة تستحق 
الطمأنينة  روح  عكست  ألنها  والتقدير،  اإلشادة 
واألمل بين الناس، وأشاعت جو المحبة بينهم وبين 
رجال الشرطة، وهذه المبادرة ليست بجديدة على 
دائماً  عودتنا  التي  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
والنهضوية،  الحيوية  والمبادرات  اإلسهامات  على 
وبمشاركة مختلف دوائر ومؤسسات الدولة فضالً 

عن المواطنين والمقيمين.
الذي  واالطمئنان  األمان  أجمل  »ما  وقال: 
اإلمارات  ودولة  خصوصاً  أبوظبي  إمارة  تعيشه 
العربية المتحدة عموماً، بحيث أضحت في مقدمة 
ما  الميزات  وهذه  واستقراراً،  أماناً  العالم  دول 
المتميزة  الجهود  تضافر  لوال  لتتحقق  كانت 
أعطت صورة  والتي  ومنتسبيها،  أبوظبي  لشرطة 
مشرقة ألبناء اإلمارات في جميع المحافل العربية 

والدولية«. 
عالية  القادر  عبد  ربيعة  اإلعالمية  وتقدمت 
العامة  للقيادة  واالمتنان  والتقدير  الشكر  بجزيل 
لشرطة أبوظبي على مبادرتها المجتمعية المتميزة 
والراقية، والمتمثلة بحملة »درب السالمة« التوعوية 
من  الطرق  مستخدمي  لكل  المقدمة  المرورية 
سائقين وركاب ومشاة، وعلى حرصها الدائم على 
نشر الثقافة المرورية التي تعود بالنفع على الفرد 
خصوصاً  أبوظبي  إمارة  مستوى  على  والمجتمع 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة عموماً.
التوعوية  الحمالت  لهذه  بحاجة  »نحن  وقالت: 
السالمة  مفهوم  نشر  في  لالستمرار  والتثقيفية 
وبلغات  المبادرات  هذه  تكثيف  ونأمل  المرورية، 
من  المجتمع  شرائح  لجميع  للوصول  مختلفة 

مواطنين ومقيمين عرب وأجانب«.

ربيعة عاليةأ.د محمد أحمد فياضالعميد سهيل الخييلي
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يرفع علم صاحب السمو رئيس الدولة إذا كان 
الرسمية  السيارة  في  متواجداً  السمو  صاحب 
األيمن   الجانب  على  الدولة  علم  فيرفع  لسموه، 
من السيارة )جهة الراكب األمامي(، وعلم سموه 
على الجانب األيسر من السيارة )جهة السائق(، 
العربية   اإلمارات  دولة  لشعار  تطبيقاً  وذلك 
في  الدولة(  رئيس   – الوطن   – )الله  المتحدة 

االستعمال اليومي العادي.
وإذا كان في السيارة الرسمية لصاحب السمو 
يرفع  الدولة ضيف من ضيوف سموه،  رئيس 
على الجانب األيسر للسيارة علم صاحب السمو 
رئيس الدولة، وعلى الجانب األيمن للسيارة علم 

الضيف أو علم دولته.
• إذا كان في السيارة الرسمية لسموه أكثر 
من رئيس دولة أي صاحب السمو رئيس الدولة 
ورئيسا دولتين يكون علم سموه  في الوسط،  
وعلم الرئيس الضيف األسبق في تولي الحكم  
على الجانب األيمن، وعلم الرئيس الضيف اآلخر 

على الجانب األيسر.

نقاط مهمة 
رئيس  السمو  فلصاحب  سابقاً،  ذكرنا  وكما 
الدولة علم بحجم علم الدولة يرفع أعلى المبنى 
أو أمامه، ويرفع داخل المباني وفي القاعات أثناء 
وجود صاحب السمو رئيس الدولة في المبنى.

والمؤتمرات  االجتماعات  انعقاد  وأثناء   •
دولة   في  الدولية  أو  اإلقليمية  أو  العربية  
الوحيد  العلم  يكون  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الذي يرفع أثناء انعقاد جلسات هذه االجتماعات 
قاعة  في  فقط  الدولة  علم  هو  والمؤتمرات 
أو  الفندق  وأمام  وفوق  والممرات  االجتماعات 
علم  يرفع  وال  االجتماع،  فيه  المنعقد  القصر 

صاحب السمو رئيس الدولة إطالقاً.
• وبالنسبة إلى علم الطاولة في االجتماعات 
اإلمارات برئاسة  التي تعقد بين وفد من دولة 
زائر  ووفد  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 
دولة  علم  يكون  ضيف،  دولة  رئيس  برئاسة 
السمو   صاحب  ألن  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الدولة في هذه   الدولة عند ترؤسه وفد  رئيس 
وليس  للدولة  ممثالً  بصفته  يكون  االجتماعات 
ممثالً لشخصه، لذلك فإن علم الطاولة الذي عليه 
يصنع  ال  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  شعار 

أصالً، حيث إنه ال استعمال له إطالقاً.
التي  االستقبال  وقاعات  المجالس  وفي   •
يستقبل فيها الضيوف الرسميون لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، يكون العلمان المرفوعان خلف 
صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الضيف 

علمي الدولتين وليس علما الرئيسين.
السمو  بصاحب  خاصاً  المجلس  كان  وإذا 
رئيس الدولة، يمكن رفع العلم الخاص بسموه 

إلى  الدولة  علم  أو رفع  اليمين،  إلى جهة  خلفه 
جهة اليمين، وعلم سموه إلى جهة اليسار.

توضيح 
الضيف  للمسؤول  الخاص  العلم  يرفع  لماذا 
)ملك أو سلطان أو أمير أو رئيس الدولة( على 
ذلك  بعد  يرفع  وال  المطار،  في  التحية  منصة 
األماكن  في  أو  الشوارع  في  أو  المباحثات  في 

المذكورة في البرنامج الرسمي للزيارة؟
الخاص  العلم  يرفع  نقول:  وللتوضيح 
في  التحية  منصة  على  الضيف  بالمسؤول 
خاصة  والتحية  االستقبال  هذا  ألن  المطار، 
بشخص المسؤول الضيف، كما يرفع على مقر 
الرسمية  زيارته  أثناء  فيه  الذي سيقيم  السكن 
المقر  هذا  إن  حيث  فندق(،   أو  )قصر  للدولة 
عن  ويعلم  الضيف،  المسؤول  شخص  يخص 

وجوده في هذا المقر.
كما يرفع علم الدولة القادم رئيسها في زيارة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إلى  رسمية 
البرنامج  فقرات  أثناء  الخاص  علمه  وليس 
الرسمي )المباحثات الرسمية، زيارة المشاريع، 
في  الزينة  أعالم  الدولة،  في  الرسمية  الجولة 
الفقرات  الطرقات، وغيرها..(، ألنه في كل هذه 
يكون رئيس الدولة الضيف ممثالً عن دولته ال 

عن شخصه.
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مرا�سم العلم- 2

النقيب علي خليفة المهيري
مدير فرع شؤون الموظفين 

بالعمليات الشرطية في شرطة  الشارقة

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

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

الداخلية وال�صرطة وبقية اأفراد املجتمع.
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العامة  القيادة  الب�صرية يف  املوارد  التابعة لقطاع  التنظيمية  اإ�صاءاته على خمتلف الوحدات  ال�صرطة«  يوا�صل »جمتمع 

ل�صرطة اأبوظبي. 

االأولوية  حتقيق  جمال  يف  به  يقوم  الذي  املهم  والدور  العاملني،  اإنتاجية  تنظيم  مركز  على  العدد  هذا  يف  ال�صوء  ويلقي 

»تلبية  اال�صرتاتيجي  الهدف  �صمنها  من  ينبثق  والتي  الب�صرية،  للموارد  االأمثل  باال�صتخدام  املتمثلة  اال�صرتاتيجية 

احتياجات �صرطة اأبوظبي وتوفري املوظفني املوؤهلني تاأهيالً منا�صبًا« هذا من جهة. ومن جهة اأخرى، تقدمي خدمات �صهلة 

و�صريعة ملنت�صبي القطاع من �صباط و�صف �صباط واأفراد ومدنيني.

لقاء: �أماين �ليافعي- ت�سوير: حممد علي

أوضحت الرائد وجدان علي المطيري مديرة 
الموارد  بقطاع  العاملين  إنتاجية  تنظيم  مركز 
أن  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  البشرية 
تنظيم  هي  للمركز  الموكلة  المهمات  أهم  من 
الوحدات  جميع  في  العمل  ضغط  ومتابعة 
البشرية،  الموارد  لقطاع  التابعة  التنظيمية 
الوحدات  هذه  اختصاصات  تفعيل  من  والتأكد 

وتحديد  إنتاجيتها،  رفع  وضمان  التنظيمية 
االحتياجات البشرية لها بناء على بيانات ضغط 
العمل واألعمال التي تقوم بها الوحدة التنظيمية، 
البشرية  الموارد  من  الفائض  حصر  ومراعاة 
توفير  لضمان  داخلياً  تدويره  إعادة  ودراسة 
االحتياجات البشرية لجميع الوحدات التنظيمية 
تخطيط  إدارة  مع  بالتنسيق  وذلك  القطاع،  في 

ت
ءا

ضا
�

اإ

في  البشرية  الموارد  بقطاع  البشرية  الموارد 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

فريق عمل 
إنتاجية  تنظيم  بمركز  العمل  فريق  وعن 
القيادة  في  البشرية  الموارد  بقطاع  العاملين 
المطيري  الرائد  أجابت  أبوظبي،  لشرطة  العامة 

                   مركز تنظيم اإنتاجية العاملني  

          املطريي: خدماتنا الإلكرتونية متوافرة و�سهلة 
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أن الطاقم البشري في المركز من المنتسبين من 
يتوزع  ومدنيين  وأفراد  ضباط  وصف  ضباط 
على فرعين هما فرع اإلنتاجية وفرع االحتياج 
دور  بإكمال  منهما  فرع  كل  ويقوم  البشري، 
الفرع الثاني، حيث يقوم منتسبو فرع اإلنتاجية 
بحصر ومتابعة وتحليل بيانات مؤشرات ضغط 
تنظيمية  وحدة  لكل  سنوي  ربع  بشكل  العمل 
العامة  القيادة  في  البشرية  الموارد  بقطاع 

لشرطة أبوظبي.
وتتم مشاركة هذه النتائج مع منتسبي فرع 
إدارة  منتسبي  مع  ثم  ومن  البشري،  االحتياج 
بعد  ليتم  القطاع،  في  البشرية  الموارد  تخطيط 
ذلك تحديد ارتفاع أو انخفاض ضغط العمل، ما 
داخلياً  البشرية  الموارد  توزيع  بإعادة  يسمح 
الوحدات  لجميع  المتجدد  االحتياج  لمواءمة 

التنظيمية في القطاع.
يتطلب  المركز  في  العمل  أن  وأضافت: 
وصف  ضباط  من  المنتسبين  من  عدد  وجود 
الكفاءات  أصحاب  من  ومدنيين  وأفراد  ضباط 
والخبرة في  العمل،  الدقة في  والمهارات، مثل: 
البيانات،  وتحليل  اإلحصائية  التقارير  إعداد 
للخروج بنتائج ضغط العمل، والتي تدعم تحديد 
االحتياجات البشرية بقطاع الموارد البشرية في 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

خدمات 
تنظيم  مركز  يقدمها  التي  الخدمات  وعن 
في  البشرية  الموارد  بقطاع  العاملين  إنتاجية 
الرائد  ذكرت  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
المركز هي  يقدمها  التي  الخدمات  أن  المطيري 
واألقسام  اإلدارات  من  معه  للمتعاملين  فقط 
في  البشرية  الموارد  لقطاع  التابعة  والفروع 
ذات  مراكز  استحداث  بسبب  أبوظبي،  شرطة 
اختصاصات مشابهة في كل القطاعات الشرطية 

األخرى في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث 
التنظيمية  للوحدات  الدعم  بتقديم  مركزنا  يقوم 
المستحدثة في قطاع الموارد البشرية، ومراجعة 
اختصاصات الوحدة التنظيمية وإعداد مؤشرات 
االعتبار  بعين  األخذ  مراعاة  مع  لها،  اإلنتاجية 
المركز متابعة طلبات  السابقة، ويتابع  البيانات 
وصف  ضباط  من  القطاع  لمنتسبي  التنقالت 
مواءمتها  من  والتأكد  ومدنيين،  وأفراد  ضباط 
الوحدات  وتفعيل  الداخلي،  التدوير  لخطة 
وضمان  البيانات،  دقة  من  والتحقق  التنظيمية، 
المركز  يقوم  وكذلك  والصدقية،  الشفافية 
لتفقد  سنوي  ربع  بشكل  ميدانية  بزيارات 
األعمال ورفع تقارير تفقدية لسعادة مدير عام 
قطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة 

أبوظبي.
وعن الفترة الزمنية التي تستغرقها كل معاملة 
في المركز، أوضحت الرائد المطيري أن العمل 

األخرى،  المعاملة  عن  يختلف  معاملة  أي  على 
الطلبات  رفع  يتم  التنقالت  طلبات  حال  ففي 
خالل فترة أقصاها 3 أيام عمل، وفي الدراسات 
بتصنيفها  المركز  يقوم  اإلحصائية  والتقارير 
التقارير  األول:  المستوى   ( مستويات   3 إلى 
أيام   10 إلى  أسبوع  من  الروتينية:  والدراسات 
عمل(، و)المستوى الثاني: التقارير والدراسات 
المستوى  و)  عمل(،  أيام   5 إلى  من3  الطارئة: 
في  المحددة  المدة  حسب  التوجيهات:  الثالث: 

التوجيه(.
وتابعت أن هناك طرقاً سهلة وبسيطة متوافرة 
للمتعاملين مع المركز من دون الحضور، فقد قام 
المركز باستحداث عدد من الخدمات اإللكترونية 
التنظيمية  للوحدات  األعمال  إنجاز  لتسهيل 
التابعة لقطاع الموارد البشرية في القيادة العامة 
التي  البديل«  »صفحة  وهناك  أبوظبي،  لشرطة 
من  المنتسبين  تمكن  إلكترونية  صفحة  تعتبر 
ضباط وصف ضباط وأفراد ومدنيين والراغبين 
باالنتقال لمرتبات أخرى البحث والحصول على 

بديل لهم.
وهي  اإلنتاجية«،  »مؤشرات  صفحة  وهناك 
تنظيم  فريق  أعضاء  تمكن  إلكترونية  صفحة 
في  البشرية  الموارد  بقطاع  العاملين  إنتاجية 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي من إدخال النتائج 

الشهرية للمؤشرات بشكل إلكتروني وسهل.

تحديات وخطط 
تنظيم  مركز  تواجه  التي  التحديات  وعن 
في  البشرية  الموارد  بقطاع  العاملين  إنتاجية 
الرائد  لفتت  أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة 
التي  التحديات  بعض  هناك  أن  إلى  المطيري 
تواجه المركز مثل الحاجة لرفع مستوى الوعي 
لدى مديري الوحدات التنظيمية بقطاع الموارد 
اإلنتاجية  بمفاهيم  أبوظبي  في شرطة  البشرية 
التوجيهات  على  العمل  وأيضاً  العمل،  وضغط 
تضمينها  يتم  ال  التي  المتجددة  التعليمات  أو 
التنظيمية  للوحدة  المعتادة  االحتياجات  في 

المستهدفة.
تحقيق  من  يسهم  المركز  أن  وأضافت: 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  استراتيجية 
األولوية  وتحقيق  ورسالتها،  رؤيتها  ويخدم 
األمثل  باالستخدام  المتمثلة  االستراتيجية 
للموارد البشرية، والتي ينبثق من ضمنها الهدف 
أبوظبي  شرطة  احتياجات  تلبية  االستراتيجي 

وتوفير الموظفين المؤهلين تأهيالً مناسباً.
وعن خطط المركز لعام 2020، أجابت الرائد 
 2020 الجاري  العام  خالل  نواصل  المطيري 
العمل على دعم رفع نسبة الخدمات اإللكترونية 
بقطاع  البشرية  للموارد  الذكية  والخدمات 
لشرطة  العامة  القيادة  في  البشرية  الموارد 
العاملة  البشرية  الموارد  أبوظبي، ودعم خفض 
على هذه الخدمات، وتقليص المدد الزمنية لكل 
منها، لتحقيق الهدف الرئيس المكلف به المركز 

وهو تنظيم إنتاجية العاملين في القطاع.

الرائد وجدان المطيري
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اجتماعات عن ُبعد يف وزارة الداخلية 

عقد مجلس قيادات الشرطة في وزارة 
ضاحي  الفريق  معالي  برئاسة  الداخلية 
واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم  خلفان 
اجتماعاً  المجلس،  رئيس  دبي  في  العام 
عقد بتقنية االتصال المرئي عن ُبعد، جرى 
الموضوعات،  من  عدد  مناقشة  خالله 
وذلك بحضور القادة العامين للشرطة في 
كبار  من  وعدد  المجلس،  أعضاء  الدولة 

الضباط في وزارة الداخلية.
اإلجراءات  جميع  المجلس  واستعرض 
معدل  لتخفيض  المتخذة  المناسبة 
التقنية  باألساليب  تتم  والتي  الجريمة، 
واإلبداعية التي تضمن مواجهة التحديات 
وحدة  لكل  يترك  حيث  عالية،  بكفاءة 
تنظيمية األسلوب الذي يمكنها من تحقيق 
والواجبات  المهمات  وفق  النتائج  أفضل 
المناطة بها، وفي إطار السياسة الموحدة 
الجريمة  بمنع  يتعلق  بما  الداخلية  لوزارة 
العربية  اإلمارات  دولة  مستوى  على 

المتحدة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات 
والتدابير  اإلجراءات  ومنها:  المهمة، 
العقابية  المؤسسات  المتخذة في  الوقائية 
الدولة في ظل  واإلصالحية على مستوى 
السبل  أفضل  واتباع  »كورونا«،  أزمة 
انتشار  وعدم  النزالء  سالمة  لضمان 
العدوى بينهم وفق أعلى المعايير الوقائية 

والصحية.
مؤشر  نتائج  أهم  المجلس  واستعرض 
تم  التي  والمستهدفات  المقلقة  الجرائم 
والمشاريع  المبادرات  وأهم  تحقيقها، 
معدل  خفض  إلى  أدت  التي  واإلجراءات 
الماضي  العام  خالل  المقلقة  الجرائم 
من  باالستفادة  التوصية  مع   ،2019
وتعميمها  الناجحة  والمبادرات  التجارب 
التابعة  الشرطية  القيادات  جميع  على 

لوزارة الداخلية في الدولة لتطبيقها.
سياسة  على  المجلس  اطلع  كما 
طيار،  دون  من  الطائرات  استخدام 
واشتراطات  بإجراءات  يتعلق  ما  وكل 
العامة  القيادات  مستوى  على  استخدامها 
للشرطة في الدولة، والقيمة المضافة التي 
تحققها هذه السياسة في العمليات األمنية 
المرجعية  المقارنات  وأهم  المشتركة، 
والمواصفات  المنظمة  والقوانين  العالمية 
هذا  في  عليها  االطالع  تم  التي  والمعايير 

المجال.
من  عدداً  المجلس  تناول  وكذلك 

الشرطة  بقيادات  المتعلقة  الموضوعات 
ونتائج  الداخلية،  لوزارة  التابعة  واإلدارات 
التقارير  لدراسة  المشكلة  الفرعية  اللجان 
الدولة،  في  المسجلة  القضايا  ألهم  المختلفة 
القائم  المتخذة بشأنها، والتنسيق  واإلجراءات 
بين قيادات الشرطة بما يتعلق بتلك اإلجراءات.

تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  وكان 
عبدالله  الفريق سيف  سعادة  بحضور  ترأس، 
آخر  اجتماعاً  الداخلية،  وزارة  وكيل  الشعفار 
الداخلية  وزارة  في  الشرطة  قيادات  لمجلس 
وذلك  ُبعد،  عن  المرئي  االتصال  بتقنية  عقد 
باتخاذ  الرشيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً 
من  للوقاية  االحترازية  اإلجراءات  أفضل 
استمرارية  وضمان  »كورونا«،  وباء  انتشار 
يخدم  بما  الداخلية  وزارة  في  العمل  عجلة 

العامة. المصلحة 
القادة  من  المجلس  أعضاء  االجتماع  حضر 
العامين للشرطة في الدولة ومن كبار الضباط 
عدد  مناقشة  تمت  حيث  الداخلية،  وزارة  في 
السالمة  بإجراءات  المتعلقة  الموضوعات  من 
واإلجراءات  والمنشآت،  العامة  المباني  في 
للشرطة  العامة  القيادات  قبل  من  المتخذة 
بما  الدولة،  في  المدني  الدفاع  وإدارات 
لضمان  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  يتعلق 
والممتلكات  األرواح  وحماية  اإلجراءات  سير 
العامة للمواطنين والمقيمين. وتأمين السالمة 

من جهة ثانية، نظم مكتب المفتش العام في 
إطار  ُبعد في  الداخلية ورشة عمل عن  وزارة 
نشر الثقافة بتوجيهات حكومة دولة اإلمارات 
الحكومي  للعمل  المستقبلية  والتوجهات 
»كورونا«،  وباء  من  المستفادة  والدروس 

الدكتور  اللواء  سعادة  بحضور  وذلك 
وزارة  عام  مفتش  الريسي  ناصر  أحمد 

الداخلية.
المرونة  مفهوم  الورشة  وتناولت 
في  وأهميتها  المؤسسية،  والرشاقة 
العمل  تواجه  التي  التحديات  تجاوز 
واتخاذ  اإلجراءات  ومرونة  الحكومي، 
منظومة  وقدرة  السريعة،  القرارات 
للمتغيرات  االستجابة  سرعة  على  العمل 
والتكيف معها، مع الحفاظ على المتطلبات 
واستمرارية  العمل  جودة  في  األساسية 
األعمال والدقة والدور الرقابي والحوكمة 
وتعزيز جودة الحياة للمجتمع اإلماراتي.

عقدته  الذي  االجتماع  ناقش  ذلك،  إلى 
المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة 
تقنية  عبر  الداخلية  وزارة  في  االتحادية 
مستجدات  ُبعد،  عن  المرئي  االتصال 
بها،  واالتجار  المخدرات  تهريب 
اإلجراءات  ظل  في  المتوقعة  والتحديات 
قبل  من  المتخذة  والوقائية  االحترازية 
اإلمارات  دولة  في  المعنية  السلطات 
وباء  انتشار  لمواجهة  المتحدة  العربية 
حركة  تقييد  في  والمتمثلة  »كورونا«، 
السفر والطيران، وفرض قيود على دخول 

الوسائل البحرية الخشبية إلى الدولة.
عن  ممثلون  االجتماع  في  وشارك 
في  المخدرات  مكافحة  وإدارات  مديرات 
والهيئة  بالدولة  للشرطة  العامة  القيادات 
الجمارك  ودوائر  للجمارك،  االتحادية 
الحيوية  المنشآت  حماية  وجهاز  المحلية، 

والسواحل في أبوظبي.

الفريق ضاحي خلفان تميم الفريق سيف الشعفار
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فعاليات يف �سرطة اأبوظبي 

أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  تواصل 
الخارجي  للتدقيق  المعتمدة  الخطة  تنفيذ 
النظام  مواصفات  على  ُبعد  عن  قطاعاتها  على 
اإلداري المتكامل IMS في إطار الجهود الدائمة 
األعمال،  استمرارية  لضمان  والمستمرة 
الشريك  ريجستر«  لويدز  »شركة  وقامت 
العمليات  قطاع  على  بالتدقيق  االستراتيجي 
والتميز  الجودة  إدارة  مع  بالتنسيق  المركزية 
في  المؤسسي  والتطوير  االستراتيجية  بمركز 

شرطة أبوظبي. 
مدير  الخييلي  سعيد  سهيل  العميد  وتابع 
التدقيق  عمليات  المركزية  العمليات  قطاع 
ترأس  بينما  الختامية،  الجلسة  ترؤسه  خالل 
نائب  الشحي  عبدالله  أحمد  العميد  نائبه 

االفتتاحية. الجلسة 
الهرمودي  محمد  جاسم  العقيد  وأوضح 
عمليات  بأن  والتميز  الجودة  إدارة  مدير 
التدقيق عن ُبعد تعد التجربة األولى من نوعها 
على مستوى شرطة أبوظبي، وتأتي في إطار 
ونظم  معايير  وفق  العمل  استمرارية  ضمان 
من  والرسالة  الرؤية  تحقيق  بهدف  دقيقة، 
االستراتيجية  واألهداف  األولويات  خالل 

لمنظمة شرطية تدار بكفاءة وفاعلية.
من جهة ثانية، حذرت شرطة أبوظبي األسر 
مجموعات  بإنشاء  وطالبات  طالب  قيام  من 
افتراضية على »الواتس أب« ومواقع التواصل 
زمالئهم  تجاه  التنمر  لممارسة  االجتماعي 
واستخدام  اللفظي  العنف  إلى  وصلت  لدرجة 
العامة وسط غياب األهل  ألفاظ مخلة باآلداب 

والرقابة.
أنشئت  الطالب  مجموعات  أن  وأوضحت 
من  كثير  في  ولكنها  ُبعد،  عن  الدراسة  بهدف 
لممارسة  الرئيس  هدفها  عن  خرجت  األحيان 
والتي  المقبولة،  غير  السلبية  التصرفات  تلك 
تؤدي إلى ارتكاب ممارسات مخلة ومرفوضة. 
الرقابة  مضاعفة  على  األمور  أولياء  وحثت 
الحالية  الفترة  خالل  خصوصاً  أبنائهم  على 
االحترازية  اإلجراءات  التزام  تتطلب  التي 
المنازل،  في  والبقاء  »كورونا«  وباء  لمواجهة 
داعية إلى عدم االنشغال عن األبناء، وحمايتهم 
شبكة  عبر  واإلساءة  االبتزاز  أخطار  من 

»اإلنترنت«.
مدير  الراشدي  سهيل  محمد  العميد  ودعا 
إلى  أبوظبي  شرطة  في  الجنائي  األمن  قطاع 
ضرورة تعزيز جهود حماية األبناء من أخطار 
التنمر اإللكتروني، وتعريفهم بخطوات اإلبالغ 
وأولياء  أسرهم  بمساعدة  الحاالت  هذه  عن 
أهمها  من  التي  مسؤولياتهم  بجانب  األمور، 
رعايتهم وحمايتهم من العنف اللفظي والبدني 
والمعنوي، وعدم تركهم من دون رقابة أسرية 

مستمرة.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بحماية األطفال 
ومبادرات  برامج  إعداد  خالل  من  ووقايتهم 
التنمر،  ضحايا  لدعم  توعوية  ومحاضرات 
واإلحساس  الثقة  بفقدان  الشعور  ومعالجة 
بالذنب والقلق وزيادة العدوانية، وتأهيلهم من 

خالل اختصاصيين نفسيين واجتماعيين.
المزروعي مدير  العميد عمران أحمد  وحذر 
في  الجنائية  والتحقيقات  التحريات  مديرية 
اإللكتروني  التنمر  أخطار  من  أبوظبي  شرطة 
تفعيل  ضرورة  إلى  الفتاً  الطلبة،  أوساط  بين 
دور األسرة وتربية األبناء في ظروف صحية 
الثقة  تعزيز  مع  واالستبداد  العنف  عن  بعيداً 
بالنفس، وحاثاً أولياء األمور على بناء عالقات 
صداقة مع األبناء منذ الصغر والتواصل معهم 

لديهم. المختلفة  السلوكيات  ومتابعة 
أبوظبي في ندوة  إلى ذلك، شاركت شرطة 
ُبعد تحت مظلة منظمة »اإلنتربول«  دولية عن 
الدولية حول »استجابة فيروس »كوفيد- 19« 
لألشخاص المفقودين والطب الجنائي وتحديد 

.»DVI هوية ضحايا الكوارث
الطب  منظمة  عقدتها  التي  الندوة  وناقشت 
الجنائي على مستوى الشرق األوسط وشمال 
غرين  روبرت  الدكتور  أدارها  والتي  أفريقيا، 
سبل  المتحدة،  بالمملكة  كينت  جامعة  من 
الدولية  والخبرات  المعايير  وتوحيد  تنسيق 
تحديد  فرق  استجابة  مجال  في  الرائدة 
والعيوب  والتحديات  الكوارث،  ضحايا  هوية 
علم  في  نظر  ووجهات  واالستراتيجيات، 

اآلمن  غير  العمل  وممارسات  الجنائي  الطب 
واألخطار، ونهج التعاون إلدارة الكوارث ذات 

باألوبئة. الصلة 
الكوارث  ضحايا  هوية  تحديد  فريق  وقدم 
العمليات  قطاع  في  والكوارث  األزمات  بإدارة 
الندوة،  في  رؤيته  أبوظبي  بشرطة  المركزية 
بشرطة  مختصة  إدارات  من  أعضاء  بحضور 

أبوظبي. 
العامة  اإلدارة  ومن جهة أخرى، استخدمت 
 )TAF35( للدفاع المدني في أبوظبي الروبوت
مكافحة  في  للسيطرة  ُبعد  عن  التحكم  بنظام 
الحرائق. وأوضحت أن الروبوت يضخ كميات 
كبيرة من المياه تبدأ من 1500 لتر وتصل إلى 
ونظام  العادي  بالنظام  الدقيقة  في  لتر   4500
لسحب  استخدامه  يمكن  كما  المائي،  الرذاذ 
بوجود  ويتميز  طن،   3.8 إلى  تصل  أوزان 

جرافة في مقدمته.
وأضافت: أن هذا الروبوت يستخدم إلخماد 
المناطق  في  الحرائق  من  مختلفة  أنواع 
السيارات  ومواقف  واألنفاق،  الصناعية 
ال  بمسافة  ُبعد  عن  التحكم  بتقنية  المغلقة 
في  بالمناورة  يقوم  كما  متر،   500 على  تزيد 
خط  إلى  والتقدم  الحرائق،  حوادث  مواقع 
وضخ  المستودعات  واقتحام  المباشر  النار 
حماية  وتوفير  المياه،  من  كبيرة  كميات 
بدور  وأسهم  الحريق،  مواقع  في  لإلطفائيين 
رائد في برنامج التعقيم الوطني لمكافحة وباء 
»كورونا« بالتنسيق مع الجهات المعنية وخط 

الدفاع األول.
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 اجتماعات تن�سيقية  يف �سرطة دبي

خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  ترأس 
تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في 
دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات على 
مستوى الدولة، اجتماعاً عن ُبعد للمجلس، 
السويدي  توير  بن  العميد سعيد  بحضور 
اللجان  ورؤساء  المجلس،  رئيس  نائب 
الوطنية العليا المنبثقة عن المجلس، وعدد 

من مديري مكافحة المخدرات بالدولة.
مؤشرات  نتائج  المجلس  واستعرض 
األداء حول قضايا المخدرات للربع األول 
بالعام  مقارنة   ،2020 الجاري  العام  من 
الناتجة  الوفيات  ومعدل   ،2019 الماضي 
نسمة  مليون  لكل  المخدرات  تعاطي  عن 
الذين  المتهمين  وأعداد  السكان،  من 
ضبطوا، وما الذي تحقق من المستهدفات.
الضبط  إجراءات  المجلس  وناقش 
األساليب  بعض  لمواجهة  المتخذة 
المخدرات  تهريب  في  المتبعة  اإلجرامية 
من  تحقق  وما  اإللكترونية،  الوسائل  عبر 

مستهدفات في عمليات ضبطها.
وشدد معاليه على ضرورة بذل الجهود 
للتصدي  كافة  اإلمكانيات  وتسخير 
أن رجال  إلى  المخدرات، مشيراً  لمروجي 
يبذلون  الدولة  مستوى  على  المكافحة 
منيعاً  سداً  الوقوف  في  كبيرة  جهوداً 
مهربو  يبتكرها  التي  المحاوالت  كل  أمام 

المخدرات ومروجوها.
الفريق  معالي  ترأس  ثانية،  جهة  من 
عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة 

العام  المدير  الطاير  محمد  مطر  ومعالي  دبي، 
الطرق  هيئة  في  المديرين  مجلس  ورئيس 
لبحث  تنسيقياً  والمواصالت في دبي، اجتماعاً 
مبادرات   6 في  الجانبين  بين  التعاون  سبل 
ومشاريع وقضايا ذات اهتمام مشترك، تسهم 
السالمة  وتحقيق  واألمان  األمن  تعزيز  في 

المرورية على مستوى إمارة دبي.
القيادة  بمركز  عُقد  الذي  االجتماع  وحضر 
دبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في  والسيطرة 
القدوس  عبد  الدكتور  اللواء  سعادة  من:  كل 
العام  القائد  مساعد  العبيدلي  الرزاق  عبد 
اللواء  وسعادة  والريادة،  التميز  لشؤون 
القائد  مساعد  المنصوري  إبراهيم  خليل  خبير 
اللواء  وسعادة  الجنائي،  البحث  لشؤون  العام 
الفالسي  هويدي  بن  سعيد  السالل  الدكتور 
وسعادة  اإلدارة،  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
مدير  المنصوري  عيد  أحمد  الدكتور  اللواء 
الجريمة،  وعلم  الجنائية  لألدلة  العامة  اإلدارة 
اإلدارة  مدير  المزروعي  مهير  سيف  والعميد 

للمرور. العامة 
وحضره من جانب الهيئة، كل من : ميثاء بن 
عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، 
التنفيذي  المدير  يونس  إبراهيم  وعبدالمحسن 
المدير  بهروزيان  وأحمد  القطارات،  لمؤسسة 
العامة، وموزة  المواصالت  لمؤسسة  التنفيذي 
المري مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام 
وحسين  الهيئة،  في  المديرين  مجلس  ورئيس 

البنا مدير إدارة تنفيذي إلدارة المرور.
المشترك  التعاون  تنسيق  االجتماع  وبحث 

الهادفة  المدارس«  »أمن  مبادرة  ضمن 
التعليمي  القطاع  مع  بناء حلقة وصل  إلى 
احتياجاتهم،  على  للتعرف  دبي  إمارة  في 
وسعيدة،  آمنة  مدرسية  بيئة  وتهيئة 
والجنائية  المرورية  الثقافة  وتعزيز 
والصحية، بما يضمن تأهيل أجيال واعية 
مجتمعهم  تجاه  وواجباتهم  بحقوقهم 

ووطنهم.
التعاون  تنسيق  االجتماع  بحث  كما 
محطات  في  عيون«  »مشروع  تطبيق  في 
أمنية  منظومة  لتحقيق  والهادف  المترو، 
متكاملة وتعزيز قدرات األجهزة الُمختصة 
على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية 
والمجتمع،  الفرد  أمن  يخص  ما  كل  مع 
إلمارة  المرورية  السالمة  واستراتيجية 
المحاور  من  مجموعة  على  والقائمة  دبي، 
منها السالمة المرورية، والرقابة والضبط 
والمركبات،  والطرق  والهندسة  المروري، 

والتوعية، وتطوير األنظمة واإلدارة.
نقل  قطاع  االجتماع  بحث  وكذلك 
ومواصفات  معايير  خصوصاً  األموال 
توقفها  وأماكن  األموال  نقل  سيارات 
والطواقم البشرية المؤهلة العاملة في هذا 
القطاع، إلى جانب بحث منظومة العمل في 
سائقي  على  الواقعة  المرورية  المخالفات 
والتعاون  والتنسيق  األجرة،  سيارات 
إدارة  إلى  الهادفة  »تصريح«  منصة  في 
في  التصاريح  وطلب  والفعاليات  الحشود 

إمارة دبي.
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فعاليات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

الزري  سيف  اللواء  سعادة  أثنى   >
على  الشارقة  شرطة  عام  قائد  الشامسي 
والقائم  الكامل  والتنسيق  التعاون  أطر 
وصناعة  تجارة  وغرفة  شرطة  بين 
مرتكزات  تعزيز  إلى  والرامي  الشارقة، 
التقدم والتطور الشامل في مجاالت األمن 

والتنمية االقتصادية باإلمارة.
جاء ذلك خالل االجتماع، الذي عقد بمقر 
بحضور  الشارقة،  وصناعة  تجارة  غرفة 
رئيس  العويس  سلطان  الله  عبد  سعادة 
مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد 
الدكتور  والعميد  الغرفة،  عام  مدير  أمين 
العمليات  عام  مدير  الناعور  سعيد  أحمد 
السركال  حاجي  أحمد  والعميد  المركزية، 
باإلنابة،  الشرطية  العمليات  عام  مدير 
مدير  عفصان  بن  سعيد  ناصر  والعقيد 
واالتصاالت  اإللكترونية  الخدمات  إدارة 
في شرطة الشارقة. واستعرض االجتماع 
الصناعية  المنطقة  تطوير  مشروع 
كفاءة  لرفع  الشارقة  مدينة  في  العاشرة 
الشامل  التصور  ووضع  التحتية،  البنية 
للمنظومة األمنية، بما يتماشى مع التطور 

المنطقة مستقبالً. الذي ستشهده 
سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  ترأس   >
شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد  بن 
الدائمة  العليا  اللجنة  اجتماع  عجمان 
تقنية  عبر  ُبعد  عن  عجمان  لشرطة 
عبد  العميد  بحضور  المرئي،  االتصال 
الله سيف المطروشي مدير عام العمليات 
مديري  من  اللجنة  وأعضاء  الشرطية، 

اإلدارات الشرطية.
تعزيز  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 

»كورونا«  بوباء  المتعلقة  والقرارات  التدابير 
حاجة  ودراسة  وجدواها،  فاعليتها  ودعم 
الوضع الراهن لسن قوانين وتشريعات بديلة 
والمقترحات  األفكار  واستعراض  جديدة،  أو 
بعد  ما  بشأن  المستقبلية  والتصورات 
الخدمة  مراكز  من  يتضمن  بما  »كورونا«، 
وتقديم الخدمات الداخلية والخارجية وتسخير 
جودة  تعزز  التي  االصطناعي  الذكاء  تقنيات 
تقرير  نتائج  واستعراض  الشرطي،  العمل 
المخالفات  الئحة  تطبيق  متابعة  عمل  فريق 
والجزاءات اإلدارية المتعلقة بمخالفات برنامج 
التعقيم الوطني، وتقرير المتعامل السري لعام 

.2019
بن  عبدالله  علي  اللواء  سعادة  كشف   >
الخيمة  رأس  شرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان 
باستخدام  ُبعد  عن  اجتماعاً   723 عقد  عن 
»كورونا«،  وباء  بدء  منذ  الحديثة  التقنيات 
التدابير  ظل  في  منتسباً   2097 فيها  شارك 
وأضاف:  الوباء.  هذا  مع  للتعامل  االحترازية 
 43 بلغ  ُبعد  عن  االجتماعات  وقت  إجمالي  أن 
ألفاً و380 دقيقة، وأنه تم توفير أكثر من نصف 
المنتسبين،  على  التنقل  من  كيلومتر  مليون 
وتوفير 5090 ساعة من زمن إنتاجيتهم، وذلك 
التي  المميزة  النجاحات  تعزز  صورة  في 
تحقيقها خالل  الخيمة  رأس  استطاعت شرطة 
تعاملها مع األوضاع الحالية والتي تصب في 

بوتقة تحسين مؤشرات اإلنتاجية بالعمل.
< دعت إدارة المرور والدوريات في شرطة 
توخي  ضرورة  إلى  السائقين  القيوين  أم 
الحيطة والحذر عند قيادة المركبات، وتخفيض 
وذلك  المرورية،  القوانين  ومراعاة  السرعات، 
على  وللمحافظة  الحوادث،  لوقوع  تجنباً 

أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق. 
بفريق  ممثلة  الفجيرة  شرطة  أطلقت   >
الحملة  ُبعد،  وعن  الخضراء،  التطبيقات 
البيئية الخامسة بعنوان »أنا أتعهد«، وذلك 
بهدف نشر وتعزيز الثقافة البيئية للمجتمع 
من خالل التعهد البيئي للمحافظة على بيئة 
محمد  خلود  النقيب  وأوضحت  مستدامة. 
هذه  إطالق  أن  الفريق  رئيسة  الخالدي 
التشغيلية  الخطة  مع  تماشياً  أتى  الحملة 
ألهداف  وتحقيقاً  الخضراء،  للتطبيقات 
القيادة العامة لشرطة الفجيرة في المجال 
من  حزمة  إطالق  خالل  من  وذلك  البيئي، 
األهداف  ودعم  التوعوية،  البيئية  األنشطة 
مشاركة  خالل  من  االبتكارية  والمشاريع 
األنشطة  تنفيذ  في  البشرية  الموارد 
االبتكارية  األساليب  أحدث  واستقطاب 
شرائح  مختلف  بين  البيئي  الوعي  لنشر 
مشارك.   1000 استهدفت  والتي  المجتمع، 
من  حزمة  تضمنت  الحملة  أن  وأضافت 
االهتمام  في  المتمثلة  البيئية  األنشطة 
بزراعة األشجار، وترشيد استخدام المياه 
والكهرباء باإلغالق بعد االستخدام، وعدم 
المخصصة،  األماكن  في  إال  القمامة  إلقاء 
المخلفات ألنها مصدر كبير  وتجنب حرق 
واألدوات  المواد  من  واالستفادة  للتلوث، 
التكييف  التدوير، وضبط درجة  من خالل 
والتقليل  أعلى،  أو  مئوية  درجة   24 على 
العمل  بيئة  في  الورق  استهالك  من 
البيئية  المخلفات  من  والتخلص  والمنزل، 
والبالستيكية  اإللكترونية  المخلفات  مثل 
األبناء  وتربية  وتعليم  السليمة،  بالطرق 

على كيفية الحفاظ على البيئة.

قائد شرطة عجمان خالل ترؤسه االجتماع
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روح امل�سوؤولية املجتمعية 

يف مواجهة اأزمة كورونا
�لعقيد �لدكتور حمود �سعيد �لعفاري 

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

يتجزأ  ال  جزءاً  المجتمعية  المسؤولية  أصبحت 
من أي نظام أمني ناجح في أي مجتمع، فالمجتمع 
بأفراده ومؤسساته المدنية مسؤولون بشكل عميق 
المختص  عملها  في  األمنية  األجهزة  مساندة  عن 
أوقات  في  خاصة  النظام  وإحالل  األمن  بتحقيق 
األزمات والطوارئ التي تتوحد فيها الجهود لحماية 

الفرد وحماية المجتمع بشكل عام. 
وقد أثبت الواقع أن المجتمعات الواعية والمتحدة 
إدارة  في  نجحت  التي  هي  العامة  أهدافها  في 

األزمات والحفاظ على الصحة العامة ألفرادها.
في  المجتمع  أفراد  يلعبه  الذي  الدور  أن  كما 
األمنية  السلطات  بها  تقوم  التي  الجهود  مساندة 
والصحية في األزمة التي يواجهها العالم أجمع هو 
دور محوري وأساسي في عملية مواجهة األزمة، 
األسمى  الهدف  هو  وأمانه  وأمنه  الفرد  فصحة 
في  والتزامه  الفرد  وجهود  متحضر،  مجتمع  ألي 
االستجابة لنداءات أجهزة الدولة هو العامل األكبر 
في نجاح مساعيها لحماية أبناء هذا المجتمع بأكبر 

قدر ممكن.

في  الدولة  جهود  دعم  في  الفرد  دور  أهمية 
مواجهة األزمات

أهم  أحد  أصبح  قد  للفرد  األمني  الدور  إن 
األمني، حيث أصبحت  للعمل  الحقائق والمسلمات 
كبير  بشكل  تعول  واألمنية  الشرطية  المؤسسات 
وعميق على الشراكة المجتمعية وعلى المسؤولية 
بواجبهم  بموجبها  األفراد  يقوم  التي  الفردية 
المجتمعات  األمن والنظام في  الوطني في تحقيق 

التي يعيشون فيها.
المجتمع  أفراد  من  فرد  كل  الشرطة  وتعتبر 
والنظام،  األمن  تحقيق  في  استراتيجياً  شريكاً 
وكانت العالقة بين المؤسسة الشرطية وبين أفراد 
المجتمع خير أنموذج للعالقة اإليجابية بين الدولة 

والفرد حيث يلعب األفراد دوراً ال يستهان به في 
في  أو  الجرائم  وقوع  منع  في  الشرطة  مساندة 

كشف ومالحقة مرتكبيها. 
ويعد هذا األمر الذي رسخه المشرع اإلماراتي 
باعتبار عدم اإلبالغ عن الجريمة أمراً مجرماً بحد 
وتحفيزهم  األفراد  مساعدة  في  مهماً  عامالً  ذاته 
على تحمل مسؤولية شخصية في مكافحة الجريمة 
من  شكل  أي  منع  عبر  العامة  المصلحة  وتحقيق 
أشكال مخالفة القوانين التي تسنها الدولة لحماية 
الصالح العام من خالل اإلبالغ عن حاالت اختراق 

القوانين.
وضعت  القوانين  أن  يدرك  الواعي  فالفرد 
لمصلحته، وأن اختراقها قد يعود بآثار سلبية عليه 
كل شخص  لمواجهة  فإنه سيسعى  لذا  شخصياً، 
المختصة  األجهزة  إبالغ  عبر  التشريعات  يخالف 

التي ستتخذ اإلجراءات المقررة ضده. 

الشراكة األمنية المجتمعية
وتعد الشراكة األمنية المجتمعية أمراً قديم العهد 
في شرطة أبوظبي، فقنوات التواصل مفتوحة مع 
في  األول  االستراتيجي  الشريك  وهم  الجمهور، 

تحقيق المؤشرات العليا في األمن.
وقد اثبتت أزمة كورونا عمق الروابط الحقيقية 
بين الشرطة والمجتمع ألن الهدف واحد والمصلحة 
واحدة واالنتماء واحد، لكن األزمات الكبرى تحتاج 
ودعم  االنضباط  على  ومواظبة  قوية  عزيمة  إلى 
ومساندة حقيقية ومستمرة لتجاوز األزمات، وهذا 
أمل القيادة العليا بكل مواطن ومقيم على أرض هذه 

الدولة العزيزة على قلوب الجميع.

دور الوعي الفردي الشخصي في تجاوز األزمة
الصحة  أو  العام  بالنظام  المتعلقة  األزمات  إن 
فيها  نكثف  موحدة  مجتمعية  وقفة  تتطلب  العامة 

الجميع  ليخرج  نوايانا  فيها  وتتكاتف  جهودنا 
وتعود  الطبيعية  حياتنا  ونعاود  معافين  سالمين 
من  فرد  لكل  الطبيعي  دورانها  إلى  الحياة  عجلة 

أفراد مجتمعنا
لكن روح االنتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية 
الفردية تحتم على كل فرد منا بأن ال ينظر لنفسه 
على أنه عنصر غير مهم في المعادلة، وأن أفعاله 
وعواقب  نتائج  تحمل  ال  قد  الفردية  وسلوكياته 

كبرى على المجتمع بأكمله.

الشرطة المجتمعية في أزمة كورونا 
تلعب الشرطة المجتمعية دوراً توعوياً وقائياً من 
األمنية  باألمور  األفراد  وعي  مستوى  رفع  خالل 
وااللتزام  مراعاتها  عليهم  يجب  التي  والقانونية 
الوسائل  خالل  من  وذلك  األزمة،  هذه  خالل  بها 
هذه  في  ركزت  وقد  بعد،  عن  المتاحة  التوعوية 
لدى  المجتمعية  المسؤولية  الفترة على رفع حس 
بعد  عن  التواصل  منصات  خالل  من  الجمهور 
التعليمات  واتباع  بالقوانين  االلتزام  على  لحثهم 
نشر  وتجنب  المختصة  الجهات  عن  الصادرة 
اإلشاعات والرجوع الى المصادر الرسمية األخرى 
مع توضيح مصداقية المعلومات مع بيان العقوبات 
القانونية لكل مخالفة أو جريمة يرتكبها أي شخص 
حتى لو لم يكن على دراية بالقانون إعماالً لقاعدة 

أن ال عذر للجهل بالقانون. 
أننا نمر في وقت حرج  أن يتذكر  الجميع  على 
وفي أزمة حرجة والحكم هنا للعقالنية ال للعاطفة، 
فالمصلحة العليا للوطن تفوق كل الرغبات والنوايا.

هذه  على  مقيم  أو  مواطن  كل  على  فيجب 
األرض التحلي بالصبر وااللتزام باألنظمة الصحية 
واالجتماعية المقررة التي سنتها الدولة حرصاً على 
صحة األفراد بكل حرص ومن دون أي تهاون أو 

عدم اكتراث. 
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فاطمة �ملزروعي- �أديبة �إمار�تية 

ستجد المخترعين والمبتكرين في العادة في 
الدعم  يفتقدون  فقد  ولكنهم  كل مجتمع وزمن، 

والفرصة إليصال صوتهم إلى صانع القرار. 
يقدم  قد  المبتكر،  أو  المخترع  واإلنسان 
فكرة عابرة ولكنها مفيدة وصارخة في جديتها 
ووهجها بكل ما تعني الكلمة، ومع هذا فإن هذه 
الفكرة ال يمكن االستفادة منها كما هي، بل تحتاج 
إلى جملة من الوسائل لترجمتها ولتصبح واقعاً، 
توفر  األهمية  من  لذا  منها،  االستفادة  وليمكن 
الموارد المادية، والدعم المخ صص لها، فضالً 
تطويرها  على  والعمل  ومناقشتها  نقدها  عن 
عمل  آلية  يتطلب  ذلك  وكل  عيوبها،  ومعرفة 
ينتج  وما  اإلبداعي  التفكير  بأهمية  تاماً  ووعياً 
االختراع  إلى  أدت  التي  المبدعة  واألفكار  عنه. 
أو االبتكار لم تأت بعفوية أو ألن صاحب الفكرة 
قدمها وتحولت مباشرة إلى اختراع ما وانتهى 
معه  يعمل  من  جانبه  إلى  وجد  ألنه  بل  األمر، 

لتحويل تلك الفكرة المبتكرة إلى واقع.
ليست  والمبتكرة  المخترعة  العربية  والعقول 
تبقى  منها  الكثير  ولكن  عاجزة،  وليست  قليلة 

وحيدة وال تجد الدعم والتشجيع والرعاية.

ت�سجيع العقول على اإنتاج الأفكار 

وعندما تغيب المظلة المناسبة عن تقديم مثل 
هذا الدعم، فإن تلك العقول تكون فريسة سهلة 
للشركات وتجار األفكار، فتضيع الحقوق األدبية 

والفكرية والمادية من أصحابها.
وعلى الرغم من وجود هيئات رسمية لحفظ 
ال  فإنه  عدة،  عربية  دول  في  الفكرية  الملكية 
يوجد الكافي من البرامج والمحاضرات وورش 
العمل التي تقام وتتوجه للطالب والطالبات، أو 
للموظفين والموظفات، أو للمجتمع برمته، لتزيد 
للتعامل  المثلى  الكيفية  عن  الناس  معارف  من 
حلول  من  عقولهم  تقدمه  وما  أفكارهم،  مع 
حيوية  مشاريع  من  يقدمونه  وما  للمشكالت، 

ومفيدة.
بأفكار  يخرجون  والكثيرون  نفكر  جميعنا 
ومبتكرات  لمخترعات  نواة  تكون  قد  ملهمة 
نجد  ال  هذا  مع  مسبوقة،  وغير  ومفيدة  مبدعة 
الحراك الكافي في هذا المجال، وال نشعر بوجود 
تشجيع قوي وحيوي في هذا المجال، قد تكون 
اآلليات غامضة وصعبة على الكثير من الناس، 
فضالً عن آخرين ال يعرفون من أين يبدؤون وال 

أين يتوقفون.

وتشجيع  األفكار  بتنمية  مهتمين  كنا  فإن 
نظرتنا  تتطور  أن  فيجب  إنتاجها،  على  العقول 
ألصحاب األفكار، وأن توضع آليات عملية تبدأ 
من تقديم األفكار، وتصل إلى النقاش والحوار 
حول الكيفية المثلى لتحويل هذه األفكار المفيدة 
إلى مشاريع عمل. ومن النقطة التي نحتفي فيها 
عجلة  تبدأ  قدرها،  من  ونعلي  اآلخرين  بأفكار 

االختراع واالبتكار.
ونحن نحتاج لقوانين واضحة ودعم متواصل 
دعم  شأنه  من  ما  المجال،  هذا  في  ومستمر 

وتشجيع االبتكار واالختراع.
مرحلة  من  البداية  تكون  أن  الممكن  ومن 
رياض األطفال التي تعتبر تربة خصبة، ويمكن 
تشكيلها بالطريقة التي نرغب من أجل مستقبلهم 
يمكن  المجتمع  من  المهمة  الفئة  وهذه  الواعد. 
االستثمار فيها وتدريب عقولهم الغضة الصغيرة 
على التفكير المبدع، وتشجيعهم على التعبير عن 

أفكارهم وما يجول في عقولهم.
أننا  وسنجد  ستنمو،  الصغيرة  النواة  هذه 
وغير  فعال  بشكل  المستقبل  في  استثمرنا 

مسبوق.



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« مقاالت متخ�ص�صة اإ�صهاماً منه يف ن�صر الثقافة القانونية 

بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد �لأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

بالشأن  والمهتمين  الباحثين  من  عدد  يتفق 
إلرهاصات  األولى  األصول  أن  على  اإلنساني 
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية تعود إلى الوقت 
الذي بدأ فيه الناس يعيشون حياة مشتركة، فالفكرة 

قديمة قدم الحياة البشرية ذاتها.

تعريفات 
»مجموعة  أنها  على  اإلنسان  حقوق  وتعرف 
لكل  واألصيلة  المستحقة  األساسية  الـحقوق  من 
شخص لمجرد كونه إنساناً بغض النظر عن هويته 
أو مكان وجوده أو لغته أو ديانته أو أصله العرقي 
أو أي وضع آخر«، وهي حقوق أصيلة في طبيعة 
كإنسان،  العيش  يستطيع  ال  دونها  ومن  اإلنسان 
قيمة  البشرية  األسرة  أفراد  لجميع  تقر  وهي 

وكرامة أصيلة فيهم.
وبإقرار هذه الحريات، فإن اإلنسان يستطيع أن 
يتمتع باألمن واألمان، ويصبح بعد ذلك قادراً على 

اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.
األسرة  لدى  المتأصلة  بالكرامة  واالعتراف 
البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة، يعتبر ركيزة 
أساسية للحرية والعدل وتحقيق السالم في العالم.
أحد واضعي  تعريف رينيه كاسان، وهو  ويعد 
حقوق  بأن  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
اإلنسان هي »الفرع المختص بدراسة العالقات بين 
الناس استناداً إلى كرامة اإلنسان، وتحديد الحقوق 
كائن  كل  الزدهار شخصية  الضرورية  والرخص 

. إنساني« من أقرب التعريفات الحقوقية إليَّ
حقوق  مجال  في  شغوفة  باحثة  وبصفتي 
بالملعب  فيها نفسي، وأصنفه  أجد  الذي  اإلنسان، 
الذي تتوق فيه روحي للبحث والتحليل والدراسة، 
المعنى  هذا  على  الضوء  أسلط  أن  ارتأيت  فقد 
اإلنساني العميق بمنظور جديد يحمل بعداً روحياً 
أكثر ما يتعامل معه كموضوع ذي صبغة سياسية 

أو اقتصادية أو حتى إنسانية سطحية.
أعمق  إدراك  إلى  تسعى  البشر  من  قليلة  وقلة 

يطرقها  لم  لها  جوانب  في  الغوص  عبر  لألمور 
أحد من قبل، و إلى رؤية األمور بعيون جديدة قد 
تفتح أمامنا أبعاداً لم تتراءى لنا من قبل، فقد اعتاد 
بمعظمنا كأفراد على البرمجيات السلبية في الوعي 
الجمعي، وتقبلنا بكل خنوع جميع المعتقدات التي 
عليها،  تربينا  التي  الجمعية  الثقافية  فينا  زرعتها 
بمالمح  كمجتمعات  الضيقة  ثقافتنا  أكانت  سواء 
محددة أم ثقافتنا اإلنسانية األوسع، وقبلنا من دون 
مناقشة أن نكون نسخاً متشابهة من أنموذج واحد 
ال نملك الحق في تغيير مالمحه إال بصورة شكلية 

ومحدودة ال تملك فعلياً أي تأثير يذكر.

تجربة 
في  المتواضعة  الشخصية  تجربتي  واقع  ومن 
هذه الحياة الجميلة المليئة بالمتناقضات، لم يسبق 
لي خالل مسيرتي المهنية أو الفكرية أن سمعت أحداً 
اإلنسانية.  اإلنسانية بحقوقنا  ماهيتنا  بربط  يقول 
ولم يسبق لي يوماً أن فكرت بأن طبيعتي اإلنسانية 
ومتأصل  عميق  بشكل  مرتبط  أمر  هي  الحقيقية 
العقل  تتجاوز  التي  اإلنسانية  النفس  هذه  بحقوق 

والجسد، وتسمو فوق معانيهم المحدودة.
أبواباً  والثقافية  الروحية  اطالعاتي  فتحت  لقد 
اتباع  تعلم  الذي  الحقوقي  عقلي  أمام  جديدة 
رواد  من  عدد  من  التحليلية  المنطقية  المنهجية 
العلوم  أسسوا  الذين  العالمي  اإلنساني  الشأن 
مجال  في  اإلنسانية  بمنظماتها  الحديثة  الحقوقية 
والتشريعات  القوانين  وصاغوا  اإلنسان،  حقوق 
أن  شعار  رفعت  التي  الرصينة  العقالنية  بلغتهم 
حق  والمعنوية  المادية  وحقوقه  اإلنسان  »كرامة 

مكتسب بميالد هذا اإلنسان على هذه األرض«. 
شغفي  وحرك  المبدأ،  هذا  شدني  ولطالما 
من  مكنني  آخر  بعداً  وجدت  ولكنني  اإلنساني، 
العميق  اإلنسان  لحق  الحقيقي  المعنى  معرفة 
الذات  بهذه  االهتمام  في  ثم  أواًل  ذاته  معرفة  في 
التي  والمعنوية  المادية  حقوقها  جميع  ومنحها 

والتعلم  والتقدير  الحب  من  احتياجه  فيها  يشبع 
والتطور واإلبداع، فيبدأ بالعطاء لذاته، وينتقل إلى 
العطاء لآلخرين الذين يرتبط معهم بدائرة االنتماء 

اإلنساني.
إلى  اإلنسان  يأخذ  الوعي  ارتفاع مستويات  إن 
إنها رحلة االرتقاء  أبعاد لم يكن يدركها من قبل، 
من  األمور  نرى  تجعلنا  التي  الفكرية  القمم  إلى 
أكثر  أبعاد  ذات  زوايا  ومن  أعلى  فكري  مستوى 
مفهومي  الروحية  تجربتي  عمقت  لقد  ثالثية.  من 
لحقوق اإلنسان على أنه أمر أكثر سمواً من مجرد 
التعبير  أو  العيش  لقمة  أو  واألمان  باألمن  حقوق 
وإخراج الكلمات من أفواهنا، إنها الحق في االهتمام 
الروحاني بالذات عبر التعلم والتفكر والتأمل، وفهم 
وإدراك أنني روح عظيمة من خالق عظيم، وبمجرد 
أن نجحت في اختبار التجربة األرضية فقد اكتسبت 
حقوقاً إنسانية روحية بالفطرة، تتمثل في أن أعيش 

بأمان وحب ووفرة من دون قيد أو شرط.
إنها الحق في أن أتصل بخالقي، ألنهل منه كل 
شعور باألمان وبالقدرة وباالمكانية ألصنع واقعي 
وأعيش الحياة الكريمة الوفيرة التي استحقها من 
دون أن أحارب أو أقاتل أو انتزع حقوقي الفطرية 

من أحد.
وتعالى  سبحانه  الله  من  مكرمة  أرواح  إننا 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  بكل 
المواثيق  بأن  نشعر  أن  دون  من  واإلنسانية 
لهذه  الوحيد  الضامن  هي  الدولية  والمنظمات 

الحقوق الفطرية.
ويتجاوز  عميق  بشكل  الحقيقة  هذه  يعي  ومن 
أن  دون  من  بعضهم  بها  يتغنى  التي  السطحية 
عالي  و  بفطريته  حقوقياً  إنساناً  يصبح  يطبقها، 
االستحقاق، وقادراً على بناء حياته بيسر وسهولة، 
والحصول على حقوقه الفطرية من دون أي جهد أو 
كفاح، ومنح ذاته حقوقها الطبيعية، ومنح اآلخرين 
حقوقهم الفطرية في أن يتمتعوا بحقوقهم اإلنسانية 

ألن هذا هو الحق الفطري لكل البشر.

وجهة نظر يف حقوق الإن�سان
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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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�لدكتورة مرمي �سن�سول - م�ست�سارة ومدربة �أدلة جنائية

األلياف  بين  المقارنة  تتم  فرق األلياف: 
المجهر  باستخدام  والصناعية  الطبيعية 
فحص  بين  المقارنة  أوجه  وتتم  المقارن، 
والشكل  العرضي  والمقطع  والقطر  اللون 
األلياف  تكون  ما  وعادة  والتصدعات. 
وموحدة  ناعمة  أسطح  ذات  الصناعية 

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقاالت املتعلقة باالأدلة 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. 

القياس أو الحجم والشكل.

التركيب الكيميائي
من  فقط  و2  البروتينات  من  يتكون  الحرير: 
الحيوانية  األلياف  من  وهو  األمينية،  األحماض 
)الشرنقة(  القز  مثل  الديدان  تنتجها  التي 

أو)كوكون(. 
ويحتوي  الكتان،  نبات  من  مصنوع  الكتان: 
على السليلوز، وأليافه أطول من القطن، وغالباً 
ما تمزج بألياف أخرى ألن الكتان هش ورقيق. 
القطن: يتكون من البوليمرات مثل الجلوكوز 
ويوجد  األوراق،  حرق  رائحة  مثل  ورائحته 
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د. مريم شنشول

من  و%60  األنسجة  جميع  من   %40 بنسبة 
سعره  لبخس  وذلك  واألثاث  المالبس  جميع 

وقيمته االقتصادية والتجارية.
خيوط الغزل: األقمشة المنسوجة تتألف من 
مجموعتين من الخيوط التي تنسجها، وباختالف 
األقمشة،  هذه  تصنيف  يتم  النسيج  أنماط 
ويسمى  بالطول)إعوجاجاً(،  الغزل  ويسمى 
فإما  أنواع  وللغزل  )اللحمة(.  بالعرض  الغزل 

يكون عادياً أو صقيالً أو نسيجاً قطنياً طويالً.
تصميم  ذو  وهو  العادي:  المنسوج  القماش 
فيه  ويكون  واسع،  بشكل  ومنتشر  بسيط 
بعضاً  بعضها  تحت  تمر  واللحمة  االعوجاج، 
بالتناوب، وتصميمه يشبه رقعة لعبة الشطرنج.

قطنياً: ويصنع عن طريق  المنسوج  القماش 
ثالث  إلى  واحد  من  ويطوق  اإلعوجاج  تمرير 
واحد،  تحت  الذهاب  قبل  ويطوق  لحمات، 
وتصميمه يشبه خطوات الدرج، وقماش الدينم 

هو األكثر وضوحاً في هذا.
القماش المنسوج الصقيل: وال يكون تداخل 
غزله موحد الشكل، بل كل 3 خيوط طولية تطفو 
النسيج  ربط  ويمر  بعضاً،  بعضها  فوق  فوق 
بأكثر من 4 خيوط، وقماش الستان هو األكثر 

وضوحاً في هذا.
التشابك  التريكو: وتصنع عن طريق  أقمشة 
كالحلقات في ترتيب معين وواضح، وقد يكون 
خيطاً مستمراً أو خيوطاً ممزوجة معاً. ويستخدم 
المزج في أنواع األقمشه المختلفة إلنشاء ألوان 
وأنماط مختلفة في تصميم االعوجاج واللحمة. 

تجميع األلياف من مسرح الجريمة
من  العينات  أخذ  جنائي  كخبير  شأنك  من 
القضايا  في  البالغة  ألهميتها  الجريمة  مسرح 
كاأللياف الساقطة من المالبس واألقمشة،والشعر 
الطبيعي أو المستعار والسجاد والستائر واألثاث 
والبطانيات، ويتم هذا باستخدام شريط الصق 
الوبر  أسطوانة  باستخدام  أو  وشفاف،  عريض 
التي يمكنك تمريرها للمسح السريع لمجموعة 
ذات  الكهربائية  المكنسة  باستخدام  أو  ألياف، 
المصفى الخاص بجمع تلك األنواع ليتم تحليلها 

الحقاً في المختبر الجنائي.
وإذا كان يجب إزالة األلياف من كائن بشري 
معقم،  ملقط  استخدام  فيمكنك  حيواني،  أو 
وتحتفظ بهذه األلياف وتخزنها في كيس ورقي. 
عن  تفصل  الكاملة،  المالبس  عينات  لحفظ  و 
أخرى،  أي عينات  تدمج مع  وال  بعضها بعضاً 
وتحفظ في حقائب ورقية، وتفصل عنها األلياف 
بواسطة الملصق الشفاف من الداخل من الجهة 
إزالة  وتتم  والجسم،  للجلد  والمالمسة  المقابلة 
صغيرة  ورقية  أظرف  في  ووضعها  األلياف 

بداخل ورق أكبر منها وذلك للتخزين والنقل.

األلياف كدليل جنائي
الذي يمكن استخدامه لتحديد ومقارنة األلياف 

كأدلة جنائية هو التالي:
1. لون األلياف والمقطع العرضي.

2. عرض من خالل المجهر.
3. اختبار الحرق.

4. التحلل الحراري.

5. معامل االنكسار.
6. االختبار الكيميائي. 

لون األلياف
يلعب اللون دوراً مهماً جداً في التعرف على 
هوية األلياف من مسرح الجريمة، حيث إن بعض 
األلياف تحتاج إلضافة عدد معين من مجموعة 
وهو  نهائي،  واحد  لون  على  للحصول  ألياف 
ألوان  مجموعة  عن  ناتج  مركب  لون  باألحرى 
تم استخدامها وخلطها معاً بالتناوب لتعطي هذه 
النسيج  أو  القماش  النتيجة، وذلك بحسب نوع 
وسرعة اكتسابه وخسرانه للون. ويمكن تلوين 
عن  عبارة  تزال  ما  حين  فردية  بصفه  األلياف 
خيوط قبل أن تصبح نسيجاً، ويمكن أن تكون 
الخيوط مصبوغة انفرادياً قبل أن تصبح نسيجاً. 
يغزل  أن  بعد  يصبغ  أن  للنسيج  ويمكن 
ويصبح قطعة قماش. ويمكن للون بأن يضاف 

فوق القماش )مثل الطبعة( بشكل نهائي.
وجنائياً، يكمن السر في توزيع اللون بالطريقة 
نوعين  مقارنة  عند  الخيوط  جميع  على  نفسها 
التجارية(  )العالمة  والماركة  للون  شبيهين 
األقمشة  تلوين  للقميص مثالً، وأيضاً  نفسيهما 

في  يزيدان  االستخدام  بعد  لونها  وبهتان 
ندرتها وسرعة اكتشافها جنائياً.

خطوات فحص األلياف
يجب  بداية  لأللياف:  المجهري  الفحص 
فحص األلياف عن طريق مجهر »الستيريو« 
والخصائص  الفيزيائية  المميزات  لمشاهدة 
والقطر  واللمعان  والطول  كالتجعيد  المادية 
والضرر  العرضي  والمقطع  النسبي 
تصنف  ثم  باألوساخ،  والتمسك  المتراكم 
كالطبيعي  مجموعات  إلى  مبدئياً  األلياف 
أو غير العضوي، واذا كانت العينة تحتوي 
القماش،  على خيوط أو غزل أو أقسام من 

وتسجل طريقة بناء القماش على غراره. 
متشابهة  الخصائص  جميع  كانت  وإن 
يستخدم  عندها  »الستيريو«،  المجهر  تحت 
من  نستطيع  الذي  لألدلة  المقارن  المجهر 
للعينات  المختلفة  التفاصيل  وإيجاد  خالله 
المراد الفصل بينها أو المقارنة بينها، والتي 

قد تبدو لنا متشابهة. 
باستخدام  ويتم  األلياف:  أصباغ  تحليل 
الدقيق  القياس  لتصوير  مختلفة  تقنيات 
)مايكرو-سبيكترو-فوتوميتري( باختالفه، 
من  بانعكاسه  أو  الضوء  بامتصاص  إما 
العينة  تفصل  ثم  فحصها،  المراد  العينه 
ومختلفة  معينة  موجية  أطوال  بواسطة 

الشدة كاألشعة فوق البنفسجية. 
فإن  اللونية،  الرقيقة  للطبقة  بالنسبة  أما 
بواسطة  مفصولة  تكون  األصباغ  مكونات 
من  تتدفق  والتي  للون،  التفاضلية  الهجرة 

خالل المسامات واالمتصاص لأللياف. 
التركيب  لألصباغ:  الكيميائي  الفحص 
فحصه  يمكن  نفسها  لأللياف  الكيميائي 
مطيافية  الغار  »كروماتوغرافيا  باستخدام 
من  مصنوعة  أداته  إن  حيث  الكتلة«، 
يفصل  الذي  اللوني  الغاز  جزء  جزئين: 
صافية  نبضات  إلى  الكيميائي  الخليط 
يتكون  اآلخر  والجزء  الكيميائيات،  من 
بتعريف  يقوم  والذي  الكتلة،  مطياف  من 

الكيميائيات وخصائصها عددياً أو نسبياً.
نتج عن حرق  إذا  األلياف:  اختبار حرق 
األلياف رائحة حرق شعر، فإن مصدرها هو 
الورق  كرائحة  الرائحة  كانت  وإن  حيواني، 
المحروق، فإن مصدرها نباتي، أما إذا ذاب 

ولم يحترق فإنه مصنع. 
ذوبان األلياف:كما في الفحص الكيميائي 
لأللياف، فإن ذاب القماش في الحمض القوي 
فهو نباتي أو حرير. وإن ذاب في المحلول 

القاعدي القوي فهو حيواني كالصوف.

العدد 164 يوليو 2020



العدد 164 يوليو 2020 28

ي
ات
ذ

ر 
وي

ط
ت

من درو�س »كورونا«

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

ألقى وباء »كورونا« بظالله القاتمة على جميع 
زعزعة  محدثاً  والخاصة،  العامة  الحياة  شؤون 
لالقتصاد العالمي، واضطراباً في طرق معيشتنا 
وعملنا وحتى عالقتنا االجتماعية، ومتحدياً الكثير 
وأعتدنا  توارثناها  التي  والتقاليد  العادات  من 

عليها.

أزمات
مواجهته  تمت  »كورونا«  أزمة  تحدي  أن  بيد 
الحياة  في  خبرته  حسب  كلٌ  مختلفة،  بأشكال 
الخبيث،  الوباء  هذا  وجدّية  لخطورة  واستيعابه 
فبعضهم نجح في حدسه وتعامل مع الوضع بكل 

جّدية وتنظيم.
بتأخير  البشرية  غريزته  تبع  اآلخر  وبعضهم 
الخطر  من حجم  والتقليل  االحترازية  اإلجراءات 
األوضاع  مع  التعامل  في  تقليدي  كإجراء 
فكان  األمور،  اتضاح  لحين  واالنتظار  الغامضة، 
األوان قد فات وتم دفع الثمن غالياً، حيث وصل 
عدد المصابين بكورونا حول العالم إلى ماليين 
األشخاص وعدد الوفيّات بسببه إلى مئات آالف 

األشخاص.
تبقى  الضحايا،  من  الكبير  العدد  هذا  مع 
من  نسبياً  أقل  البشرية  »كورونا«  وباء  خسائر 
أزمات وكوارث مرت على البشرية خالل تاريخها 
ُقّدر عدد  المثال ال الحصر،  الحديث، على سبيل 
الذين أصيبوا باإلنفلونزا اإلسبانية التي اجتاحت 
العالم بعد الحرب العالمية األولى في عام 1918 
بنحو 500 مليون إنسان ومات ما بين 50 إلى 100 
مليون إنسان منهم أي ما يعادل ضعف ضحايا 

الحرب العالمية األولى.
بسبب  الخسائر  تلك  كل  من  الرغم  وعلى 
من  القيام  العالم  استطاع  اإلسبانية،  اإلنفلونزا 
جديد معافى وقوياً وتوجه نحو مستقبل أفضل.

ولكنه  أخرى،  أزمات  العالم  واجه  ذلك  وبعد 
خرج منها بنفس وطاقة جديدين.

إيجابية
مهما  لألزمات  إيجابية  الخبراء جوانب  ويرى 
كانت خسائرها ومآسيها، أقلها إيقاظ البشر من 
كان  ما  للعمل  جديدة  نماذج  وميالد  غفالتهم، 
للبشر أن ينتقلوا إليها لوال تلك األزمات، بل كانوا 

والبيروقراطية  نفسه  الروتين  على  سيستمرون 
نفسها من دون تغيير.

أزمة  تقييم  في  االس  بين  اختالف  ويوجد 
موقعه  حسب  كلٌ  إيجاباً  أو  سلباً  »كورونا« 
والضرر التي لحقه به، فمنهم من رأى فيها غيمة 
سوداء في انتظار انقشاعها، ومنهم من نظر إليها 
وقفة في الحياة جديرة بالمراجعة والتأمل وأخذ 

الدروس العامة والخاصة منها.
ولعل أهم الدروس من »كورونا« هي التالية:

العام،  للصالح  الشخصية  الحرية  مقايضة 
مثال  البيوت  داخل  والمكوث  الذاتي  فاالنعزال 
الشخصية  الحماية  األول  المعادلة،  في  جانبين 
المجتمع  حماية  والثاني  الخطر،  عن  واالبتعاد 
الكوادر الطبية  الوباء، ومساعدة  وحصر انتشار 
بهذا  المصابين  إلنقاذ  والتفرغ  التركيز  في 
الفيروس اللئيم، هذا الدرس قد لفت انتباه أفراد 
المجتمع إلى أهمية التضامن االجتماعي واستدامة 

التواصل مع األهل واألصدقاء.
كما أن العزل الذاتي والجلوس خلف الجدران 
الخضراء  الطبيعة  بأهمية  يشعرون  البشر  جعل 
خفض  وكيفية  جمالها،  وتقدير  والجرداء  منها 

التلوث المناخي والبيئي، وكيف تصرفت الحيوانات 
بحرية واطمئنان مع »كورونا« والطبيعة في ظل 
اختفاء البشر خلف الجدران، تلك الظواهر دفعت 
البشر للنظر لما حولهم، والدعوة لتبني ممارسات 

أكثر عقالنية ورفقاً بكوكب األرض.
وكذلك ظهرت أهمية النظافة واالعتناء بصحة 
اإلنسان بغض النظر عن وجود فيروس »كورونا« 
أو عدمه، وضرورة تبني سلوكيات صحية عامة 
صحية  غذائية  أنظمة  واتباع  شخصية،  ونظافة 
سالمته،  على  وتحافظ  المناعي  الجهاز  تدعم 
عاماً  منهاجاً  والبدنية  الصحية  الثقافة  وجعل 

ألفراد المجتمع.
تجربته  شخص  لكل  إن  نقول  أن  ويبقى 
الخاصة مع »كورونا«، ومن المفترض االستفادة 
منها بشكل إيجابي، وجعلها فرصة لمراجعة الذات 
والخروج  والشخصية،  المهنية  األوضاع  وتقييم 
بآفاق أكبر وأوسع، وعدم القبول بشطب سنة من 
الحياة، واالنتظار والترقب لرفع الحظر والرجوع 
كما كنا، في حين أن الكثيرين حول العالم استغلوا 
هذا التوقف وانطلقوا إلى آفاق أرحب وأكبر، فكن 

أنت واحداً منهم.

يتزايد االهتمام بتنمية املوارد الب�صرية من حيث التعليم والتدريب والتاأهيل 

والتحفيز والتكرمي. واإ�صهاماً من »جمتمع ال�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة 

من املقاالت املتخ�ص�صة باملوارد الب�صرية حتت عنوان: »تطوير ذاتي«.
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ــْر ــ ــَمـ ــ ـ ــسَّ ــ الـ طـــــــــوَل  ــك  ــ ــ ل أرُجـــــــــــو  ال  ــف  ــ ــي ــ ك

ْ وانــــــــُثــــــــري إنــــــتــــــاَجــــــِك بــــــن الــــبــــشــــر 

األَُســــــــــْر و  ــي  ــ ــِسـ ــ ــْفـ ــ ــَنـ ــ ِلـ أنـــــــــِت  ــة  ــ ــَجـ ــ ــْهـ ــ َبـ

الـــــَقـــــَدْر َفــــلْــــُيــــْصــــِغ  األُمِّ  ــِب  ــ ــْيـ ــ ــلَـ ــ ُقـ ــي  ــ فـ

ــْر ــ ــِجـ ــ ــَفـ ــ ــــــي الـ ـــــــــى لــــــــِك يــــــا ُحــــــبِّ ـــــــــنَّ أََتَ

ــْر ــ ــَش ــ ــَب ــ ــى ال ــ ــل ــ ــا أغ ــ ـــــاِمـــــُق يـ ــــــُمــــــِك الـــــسَّ َنْ

ُدَرْر مــــــــن  وبــــــحــــــر  أنــــــــــــِت  عــــــالــــــم 

ــْن ــ ــري ــ ــائ ــ ــس ــ أبــــــِدعــــــي فـــــي ِظــــــــلِّ َرْكـــــــــــِب ال

ُحـــــــلْـــــــَوة أنـــــــــِت كـــــــُعـــــــوِد الــــيــــاَســــِمــــْن

ــاْن ــ ــ ــَن ــ ــ ــي مـــْعـــنـــى احَل ــ ــن ــ ــَم ــ ــلَّ ــ أنــــــــِت َمــــــــْن َع

ـــــــِنـــــــي إِنَّ َرجـــــــــاِئـــــــــي  و  لـــــــُدعـــــــاِئـــــــي 

الــــُعــــالَ و  َدْومـــــــــــــاً  ِفــــــْيــــــِه  ُتـــــــْشـــــــِرِقـــــــْنَ 
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�سفحٌة بي�ساء وقلٌم جاف

الرائد محمد سالم سويد
إدارة التأهيل الشرطي في شرطة أبوظبي 
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بريقها  يشع  عبارُة   .. اجتماع«  عقد  »تقرر 
في  نشارك  أن  وعلينا  اليومية،  مخاطباتنا  في 
االجتماع سواء أكان مباشراً أو عن بعد، حاملين 
من  حزمة  تكون  أن  إما  والكثير،  الكثير  معنا 
األوراق التي تحوي طياتها معلومات سنطرحها 
سنحمل  وإما  الحضور،  فيها  ونشرك  ونثري 
معنا عالمات ال حصر لها من االستفهامات التي 
تضُج بها أذهاننا عن مضمون وفحوى اجتماعنا 
هذا  من  نخرج  ساعاٍت  مرور  وبعد  المذكور، 

االجتماع بشيئين: 
منهجيُة أداٍء نطبقها في واقع أعمالنا، أو يمر 
مذاق  إال  منها  نذكر  ال  سمٍر  كجلسِة  اجتماعنا 
السكر الذي مزج بالشاي أو مرارة القهوة التي 
ارتشفناها أثناء محاولتنا طرد الملل أو النعاس.

وبمعنى آخر، فإن اجتماعاتنا أصبحت سالحاً 
ذي حدين: إما أن تكون أهداف االجتماع قيمة 
المؤسسة،  بها  تتحلى  اللؤلؤ  من  درراً  تحمل 
أو أن يكون فارغاً ال يتعدى في وصفه الورقة 
البيضاء، فأين نود أن يكون موقعنا بين هذا و 

ذاك؟
إن اإلجابة على هذا السؤال تكمن في جعبِة 
وبؤرة  الرئيس  المحور  كوَنُه  االجتماع  رئيِس 
للوقت  إدارته  وكيفية  اجتماعه،  فشل  أو  نجاح 

أوالً ولمحاور وأهداف االجتماع ثانياً.
االجتماعات  بماهية  أنفسنا  نثقف  أن  وعلينا 
منها،  المستهدفة  والفئة  ومستوياتها،  وأنواعها 
هذه  مختلف  في  اتباعه  الواجب  واألسلوب 

االجتماعات. 
وال بد أن ُيصب تركيزنا على جودة اإلعداد 
الجتماع سلفاً وحسن إدارته ودقة المتابعة بعد 
االجتماع  مراحل  نراعي  أن  علينا  لذا  انتهائه، 
الرئيسة التي تتلخص في ثالث مراحل هي: قبل 

االجتماع، وأثناء انعقاده، و بعد انعقاده(.
المهارة  أن تمتلك  يا رئيس االجتماع  وعليك 
لكي  األطروحة  هذه  إدارة  في  والفعالة  الكافية 
ترسو باجتماعك إلى مرسى اإلنجازات، فيُشار 
ويوصف  أهدافك،  نجاح  في  بالبنان  إليك 
واإلبداع  للتميز  اجتماع  بأنه   دائماً  اجتماعك 
الذي  اجتماعك  يكون  أن  متجنباً  والفاعلية، 

تديره صفحةٌ بيضاء فقيرة المضمون ومتهالكة 
من  تطير  يابسة  بورقة شجرة  وأشبه  الجوهر 

أول نسمة هواء.
بتقاسيمها  أنواع  ثالثة  واالجتماعات 
الفرعية: يتمحور أولها في المدة الزمنية، فهناك 
االجتماعات الدورية أو األسبوعية أو الشهرية أو 
التي  الدورية  االجتماعات غير  السنوية، وهناك 
وقت  لها  وليس  إليها  الحاجة  دعت  كلما  تنعقد 
فيتمحور  االجتماعات،  أنواع  ثاني  أما  محدد. 
في الشكل، فقد يكون اجتماعاً رسمياً يتبع في 
إطارها  عن  يخرج  ال  وأنظمة  قوانين  إجراءاته 
على االطالق، وقد يكون اجتماعاً غير رسمي في 
شكله ويتسم بالمرونة والسهولة.  بينما يندرج 
آخر نوع من االجتماعات، تحت مظلة المستوى 
أوالدولي،  اإلقليمي  أو  العربي  أو   المحلي 
في  ننتهجُه  الذي  المنظمات  مستوى  وبحسب 

مؤسساتنا الحكومية.
وليحقق اجتماعك الهدف األسمى الذي تسعى 
الفاعلية  تكون  أن  البد  إليه،  للوصول  وتطمح 
بل  مطالبه  من  ومطلباً  شعاراته  من  شعاراً 
ورسالًة من رسائلِه، فهو في أصله أخذٌ وعطاءٌ 
وتجميعٌ ألفكاِر وابداعات وجلسةٌ استشاريةٌ على 
طاولة العصف الذهني، وليس كما يظنه بعضهم 
ناجحةٌ في بث األوامر والتعليمات  بأنه وسيلةٌ 
وسيفٌ بتارٌ مسلط على رقاب الحضور، فاختار 
المناسب، واشرك حضورك  المضمون والزمن 
في اجتماعك، وحدد أفكارك بقدر أهمية اجتماعك 

واجعلها حزمُة مترابطة. 
والحذر الحذر من أن يكون اجتماعك صفحةٌ 
بيضاء كتبت بقلِم جاف ال حبر فيه، كحال رسام 
فيُضيع  البحر  لوحاته على سطح  مبدع يرسم 
ابداعه الموج، ولتكن إبداعاتك دائماً على أطباق 
وأطول  لمعاناً  أكثر  لتكون  الذهب  بماء  مكتوبٍة 
فمن  لالجتماع،  المحدد  الوقت  واحترم  بقاًء. 
هناك  تكون  قد  االجتماع  في  المشاركين  بين 
بالدقيقة،  انتاجيتها  تقاس  بشرية  كفاءات  
تشتغل  أن  المجال  تترك  وال  عقولها،  فاستثمر 
عيونها بالنظر إلى ساعة الحائط، أو ألن يتردد 
في نفوسها »متى سوف ينتهي هذا االجتماع«.
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فعاليات ريا�سية �سرطية

نظمت اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 
لشؤون البحث والتحري في القيادة العامة لشرطة 
دبي مبادرة رياضية توعوية بعنوان: »شارك مع 
فرق الدراجات الهوائية«، والتي فتحت المجال أمام 
الراغبين من أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين في 
الشرطية،  الهوائية  الدرجات  فرق  ضمن  التطوع 
باإلجراءات  الجمهور  توعية  في  لإلسهام  وذلك 
االحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في سبيل 

مكافحة وباء »كورونا«.
اإلدارة  مدير  نائب  أهلي  محمد  العقيد  وأشاد 
العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث 
العامة لشرطة دبي باإلقبال  القيادة  والتحري في 
الرياضية  المبادرة  هذه  في  للتسجيل  الكبير 
توجيهات  مع  انسجاماً  جاءت  والتي  التوعوية، 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه الله« بأن »الجميع مسؤول عن الجميع«.
التسجيل  على  اإلقبال  أن  أهلي  العقيد  ورأى 
في هذه المبادرة يعكس مدى الحرص العالي من 
قبل المتطوعين على خدمة الوطن والعمل الخيري 
واإلنساني من أجل التوعية باإلجراءات االحترازية 
إلى  مشيراً  »كورونا«،  بوباء  الخاصة  والوقائية 
تأهيلهم من خالل محاضرات  يتم  المتطوعين  أن 
منتسبي  مع  ويسهمون  التوعية،  لنشر  تثقيفية 
القيادة العامة لشرطة دبي في نشر التوعية بمناطق 

عدة في إمارة دبي.

إدارة  مدير  السعدي  سعيد  العقيد  وأوضح 
العامة للتحريات والمباحث  المطلوبين في اإلدارة 
هذه  أن  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  الجنائية 
من  بمتابعة  جاءت  التوعوية  الرياضية  المبادرة 
العام  القائد  المري  خليفة  عبدالله  الفريق  معالي 
من  المجتمع  أفراد  إلشراك  وذلك  دبي،  لشرطة 
تحت  »كورونا«  وباء  من  التوعية  في  المتطوعين 
شعار: »الجميع مسؤول عن الجميع«، وضمن فرق 
الدراجات الهوائية التخصصية للشرطة، وبما يمكن 

الشباب من اإلسهام في خدمة الوطن.
ولفت العقيد السعدي إلى أنه منذ إطالق المبادرة 
المجتمع،  شرائح  مختلف  من  متطوعون  تقدم 

التواصل  منهم اإلعالميّون والمؤثرون في مواقع 
وضباط  والقناصل  الناس،  وعامة  االجتماعي، 
كما  بالتجربة،  سعداء  وكانوا   ، وغيرهم  االرتباط 
بتواجد  الناس  إشعار  في  المبادرة  هذه  أسهمت 
لتطبيق  األوقات  كل  وفي  مكان  كل  في  الشرطة 
القوانين وااللتزام باإلجراءات االحترازية والوقائية.
العمليات  قطاع  فريق  توج  ثانية،  جهة  من 
المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز 
األول في بطولة معالي القائد العام للياقة والتحدي، 
والتي أقيمت عن بعد في المنازل، وبمشاركة فرق 
رياضية شرطية من القطاعات الشرطية كافة في 
شرطة أبوظبي. وحصل فريق قطاع األمن الجنائي 
المهام  قطاع  فريق  فيما حاز  الثاني،  المركز  على 

الخاصة على المركز الثالث.
هذه  في  المشاركة  النسائية  الفرق  وضمن 
البطولة، فاز فريق قطاع الموارد البشرية بالمركز 
قطاع  فريق  الثاني  المركز  على  وحصل  األول، 
المهام الخاصة، وجاء ثالثاً فريق قطاع شؤون األمن 
والمنافذ. وأشاد العقيد عصام عبدالله آل علي مدير 
مركز التربية الرياضية الشرطية في القيادة العامة 
للبطولة  المنظمة  اللجنة  ورئيس  أبوظبي  لشرطة 
بالمستوى المتميز للمشاركين فيها، وبأهمية هذه 
أقيمت  والتي  والمنتسبات،  للمنتسبين  المنافسات 
عن بعد من البيت نظراً للظروف الراهنة مع تطبيق 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية التي تنتهجها الدولة 

للتصدي لوباء »كورونا«.

إعداد: موزة الحمادي 

ريا�صية  فعاليات  املا�صي  ال�صهر  خالل  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  يف  لل�صرطة  العامة  القيادات  من  عدد  نظم 

�صحة  على  واحلفاظ  »كورونا«،  وباء  انت�صار  من  للحد  واالحرتازية  الوقائية  باالإجراءات  االلتزام  مع  وتوعوية 

و�صالمة امل�صاركني يف هذه الفعاليات من منت�صبي ال�صرطة واأفراد املجتمع مواطنني ومقيمني.

مشاركون في المبادرة الرياضية التوعوية

العقيد عصام آل علي
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نظم مركز شرطة حتا في شرطة دبي مجموعة من الفعاليات 
للوقاية والتوعية من اإلصابة بفيروس »كورونا«، استفاد منها 

عدد من المواطنين والمقيمين في مدينة حتا.

كرم سعادة هانس ساندي القنصل العام لمملكة هولندا في 
دبي عدداً من ضباط وصف ضباط وأفراد شرطة دبي تقديراً 

لجهودهم في مكافحة انتشار وباء »كورونا« في إمارة دبي.

منح العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني 
في الفجيرة شهادة شكر وتقدير للكاتب واإلعالمي جاسم 
عبيد الزعابي لجهوده المتميزة في محاضرة »السالمة العامة 

والمنزلية«، متمنياً له دوام السالمة والتوفيق والنجاح.

الداخلية  وزارة  من  المولى  عبد  ياسر  الزميل  احتفل 
الميالد  بعيد   »999« مجلة  األمني  لإلسناد  العامة  اإلدارة 
الله  بإذن  الخامس البنه »عبدالمولى«. مبارك، وعمر مديد 

سبحانه وتعالى.

احتفلت الزميلة أماني اليافعي من وزارة الداخلية اإلدارة 
العامة لإلسناد األمني مجلة »999«، بنجاح ابنها »محمد« 
مبارك،  أبوظبي،  في  القدرة  بمدرسة  العاشر  الصف  من 

وإلى مزيد من التقدم. 

رياض  بمرحلة  »شقرا«  ابنته  بنجاح  الحمادي  محمود  احتفل 
األطفال سنة أولى. مبارك، وإلى مزيد من التقدم. 



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

تدخل جمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية عامها الثالثين مستندة إلى رصيد الفت من اإلنجازات غير المسبوقة في 
العطاء الوطني والتميز الثقافي والريادة االجتماعية لم تقتصر على المستوى المحلي، بل وصل صداها إلى المستويين 

االقليمي والدولي.
واحتلت الجمعية خالل العقود الثالثة الماضية مكانة مرموقة بين مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات ذات نفع عام، 
من خالل فعالياتها المتنوعة والمبتكرة من مهرجانات وندوات ومحاضرات وورش عمل وغيرها، التي بلغت في العامين 

األخيرين 467 فعالية، ما جعلها محط اهتمام المثقفين واألدباء والباحثين واإلعالميين محلياً ودولياً.
لقد استطاعت »الفجيرة االجتماعية الثقافية« منذ نشأتها في الثالثين من مايو عام 1990 وبفضل توجيهات صاحب السمو 
الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد 
الفجيرة، وسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم، أن تحقق الريادة في مجال تنمية 
المجتمع وتبني قضاياه وتقديم الخدمات إلى المثقفين ودعم المشاريع الثقافية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، 
ونجحت على مدى مسيرتها الممتدة من تحقيق مكاسب وإنجازات كبيرة، وتقديم نفسها منبراً ثقافياً واجتماعياً مهماً على الساحة 

المحلية والعربية والدولية، وحاضنة لمختلف المواهب األدبية واإلنسانية.
الجمعية تعمل وفق خطط استراتيجية رائدة ومتميزة في خدماتها الشاملة، تهدف لمواكبة آخر التطورات في المجالين الثقافي 
واالجتماعي. كما أنها ستواصل بما اكتسبته من خبرات عملية ومعرفية وما تمتلكه من إمكانات وكفاءات في قيادة العمل الثقافي 

واالجتماعي والتطوعي نحو آفاق جديدة من اإلبداع والتميز.
حصاد الجمعية في عام 2019 ازدان بإنجازات ثقافية واجتماعية مضيئة، بلغ إجمالي عدد مناشطها 239 فعالية، أقامتها مؤسساتها 
ومبادراتها التابعة لها، حيث نظم »مجلس الطفل« 112 فعالية، و»بيت الشعر« 18 فعالية، ومقهى الفجيرة الثقافي 20 فعالية، ومجلس 
الفجيرة التراثي 17 فعالية، فيما أقام مجلس زايد ألصحاب الهمم 19 فعالية، و»منصة 2071« 5 فعاليات، و»برزة الرياضيين« 8 فعاليات، 
و»منصة ترابط« 18 فعالية، و»واحة حواء« 11 فعالية، أما مبادرة سفراء زايد الدولية، فقد توجت أنشطة الجمعية للعام 2019 بـ 11 

مشاركة ثقافية في عدد من الدول العربية واألجنبية.

الفجرية الثقافية.. 30 عامًا
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