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

جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، تبذل وز�رة �لد�خلية �جلهود �لكبرية و�ملتو��صلة 

�لب�صرية  وخ�صائرها  �ملرورية  و�حل��و�دث  �ملخالفات  من  للحد  وتوعويًا   ميد�نيًا 

و�ملادية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

ويف �صبيل حتقيق هذ� �لهدف �لوطني، تو��صل وز�رة �لد�خلية ممثلة مبجل�س 

لعام  �لثالثة  �ملوحدة  �ملرورية  �لتوعية  حملة  تنفيذ  حاليًا  �لحت��ادي  �مل��رور 

2021، و�لتي حتمل عنو�ن »�صيف مروري �آمن«، وذلك �صمن مبادر�ت قطاع �ملرور، 

�لقياد�ت  جميع  يف  و�لدوريات  �ملرور  و�إد�ر�ت  مديريات  مع  و�لتن�صيق  وبالتعاون 

يف  �ملرورية  بال�صالمة  �ملعنية  �جلهات  من  و�لعديد  �لدولة،  يف  لل�صرطة  �لعامة 

و�مل�صموعة  �ملقروءة  �لإع��الم  و�صائل  ��صتخد�م  وعرب  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني 

و�ملرئية ومو�قع �لإنرتنت ومو�قع �لتو��صل �لجتماعي و�للوحات �لإعالنية وعقد 

�حللقات �لنقا�صية �لتوعوية مبا�صرة �أو عن ُبعد.

وتهدف هذه �حلملة �إىل حت�صني �ل�صالمة على �لطرق، وحتقيق �أعلى م�صتويات 

�ل�صالمة �ملرورية، وتوعية �صر�ئح �ملجتمع من مو�طنني ومقيمني بالأ�صر�ر �لناجتة 

عن �ملخالفات و�حلو�دث �ملرورية وما ينجم عنها من وفيات و�إ�صابات و�أ�صر�ر مادية 

و�لتاأكد من �صالحية  للمركبة  �لدورية  �ل�صيانة  باأهمية  �لوعي  ون�صر  ومعنوية، 

�لإطار�ت و�صالمة �ملكابح للحفاظ على �أمن و�صالمة �ل�صائقني وم�صتخدمي �لّطريق 

توؤثر  �ل�صديدة  �ل�صيف  حر�رة  و�أن  ل�صيما  وم�صاة،  وركاب  �صائقني  من  �لآخرين 

�صلبًا على �أد�ء �لإطار�ت و�ملركبات، �لأمر �لذي يتطلب �للتز�م بال�صيانة �لدورية 

�حلمولة  بحدود  و�لتقيد  طويلة،  رحالت  يف  �ل�ّصائقني  �نطالق  قبيل  ًا  خ�صو�صّ

�مل�صموح بها على �صطح �ملركبة.

و�لدعوة متجددة �إىل جميع �ملو�طنني و�ملقيمني يف �لدولة للتفاعل �لإيجابي 

مع حملة »�صيف مروري �آمن« لأن �لهدف �لوطني يف �حلد من �ملخالفات و�حلو�دث 

�ملرورية وخ�صائرها �لب�صرية و�ملادية يف دولة �لإمار�ت ل يتحقق من دون �مل�صاركة 

�لتفاعلية و�لإيجابية للجميع.

�صيف مروري �آمن
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حتقيق: خالد الظنحاين - اأماين اليافعي

-الرا الظرا�سي

�لإمار�ت  دولة  يف  لل�صرطة  �لعامة  �لقياد�ت  وخمتلف  �لد�خلية  وز�رة  مو��صلة  �لعدد  هذ�  يف  �ل�صرطة«  »جمتمع  تابع 

�آمن«، و�لتي جاءت يف  2021 »�صيف مروري  لعام  �لثالثة  �لتوعوية �ملرورية �ملوحدة  �لعربية �ملتحدة وبنجاح، �حلملة 

�إطار �جلهود �لكبرية و�ملتو��صلة ميد�نيًا وتوعويًا للحد من �ملخالفات و�حلو�دث �ملرورية وخ�صائرها �لب�صرية و�ملادية يف 

�لدولة خالل ف�صل �ل�صيف.

محمد  المستشار  المهندس  اللواء  سعادة  أكد 
االتحادي  المرور  مجلس  رئيس  الزفين  سيف 
لشؤون  العام  القائد  ومساعد  الداخلية  وزارة  في 
الشرطة« أن  لـ »مجتمع  العمليات في شرطة دبي 
تحت   2021 لعام  الثالثة  المرورية  التوعية  حملة 
استراتيجية  تجسد  آمن«  مروري  »صيف  شعار 
وذلك  أماناً،  أكثر  الطرق  لجعل  الداخلية  وزارة 
ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات 
السالمة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، ونشر 
للمركبة  الدورية  الصيانة  بأهمية  المروري  الوعي 
المكابح،  وسالمة  اإلطارات  صالحية  من  والتأكد 
ومستخدمي  السائقين  وسالمة  أمن  على  للحفاظ 
تؤثر  الشديدة  الصيف  حرارة  أن  الّطريق، السيما 
سلباً في أداء اإلطارات والمركبات األمر الذي يتطلب 
االلتزام بالصيانة ومواعيد الفحص، خصوّصاً قبيل 

انطالق الّسائقين في رحالت طويلة.

الداخلية 
وأشار سعادة اللواء الزفين إلى أن حملة »صيف 
الحمالت  من  سلسلة  ضمن  تأتي  آمن«  مروري 
الرئيسة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة  بهدف 
المرورية،  الحوادث  من  الطرق  مستخدمي  حماية 
المركبة  بسالمة  المتعلقة  االحتياطات  واتخاذ 
سالمة  من  والتأكد  الدورية،  الصيانة  وإجراء 
على سالمتهم وسالمة  المركبة حفاظاً  وصالحية 
حملة  شعار  اختيار  فكرة  جاءت  ومنها  اآلخرين، 
»صيف مروري آمن« والتي يتزامن مع بدء اإلجازة 
الصيفية، ويتطلب ذلك اتخاذ العديد من االحتياطات 
على  والعمل  واإلطارات،  المركبة  بسالمة  المتعلقة 
سطح  على  بها  المسموح  الحمولة  بحدود  التقيد 

سنتيمتراً   60 ارتفاعها  يتجاوز  ال  والذي  المركبة 
حيث تؤدي الحمولة الزائدة على سطح المركبة إلى 

اإلخالل بتوازنها وصعوبة السيطرة عليها.
ولفت إلى أن الحوادث المرورية ما تزال تشكل 
وإدارات  مديريات  في  المسؤولين  يؤرق  هاجساً 
المرور والدوريات في الدولة بسبب ما تخلفه من 
الوفيات واإلصابات واآلثار  إلى  آثار ضارة تؤدي 
في  الخسائر  إلى  باإلضافة  األخرى،  االجتماعية 

الممتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة.
وتابع أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق 
في  والدوريات  المرور  وإدارات  مديريات  مع 
بالسالمة  المعنية  الجهات  من  والعديد  الدولة 
لتوحيد  والخاص  العام  القطاعين  في  المرورية 
أكبر  إلى  الوصول  بهدف  المحلية  الجهود  ودعم 
اإلعالم  وسائل  خالل  من  المجتمع  من  شريحة 

وز�رة �لد�خلية تو��صل بنجاح حملة »�صيف مروري �آمن«وز�رة �لد�خلية تو��صل بنجاح حملة »�صيف مروري �آمن«
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المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك عبر اإلنترنت 
بشأن  نقاشية  وتنظيم حلقات  اإلعالنية  واللوحات 

الحملة وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.
ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى االلتزام 
بقواعد وأنظمة السير والمرور حتى يجنبوا أنفسهم 
وما  المرورية،  للحوادث  التعرض  أخطار  وغيرهم 
األرواح  في  وخسائر  إصابات  من  عنها  ينجم 
والممتلكات، مشيراً إلى أن االلتزام بالقانون يسهم 

في الحفاظ على سالمتهم وسالمة اآلخرين.
وأوضح العميد جمعة أحمد هامل القبيسي مدير 
عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية لـ»مجتمع 
وزارة  استراتيجية  مع  انسجاماً  أنه  الشرطة« 
األمان  بمستويات  النهوض  إلى  الرامية  الداخلية 
المروري في دولتنا، أطلقت الوزارة جملة »صيف 
السالمة  مستويات  أعلى  لتحقيق  آمن«  مروري 
المرورية وتوعية شرائح المجتمع باألضرار الناتجة 
عن الحوادث المرورية .والحملة تجسد استراتيجية 
من خالل  أماناً  أكثر  الطرق  لجعل  الداخلية  وزارة 
ومقيمين  مواطنين  من  اإلماراتي  المجتمع  توعية 
بإرشادات القيادة اآلمنة في فصل الصيف، وتذكير 
على  الممارسات حرصاً  المركبات بأفضل  سائقي 

سالمة ُمستخدمي الطرق.
الوسائل  اختيار  على  تركز  الحملة  أن  وأضاف 
الفئة  وثقافة  ولغة  لطبيعة  المناسبة  اإلعالمية 
تم  حيث  الطريق،  مستخدمي  من  المستهدفة 
كنشر  بعد،  عن  االتصال  تقنيات  من  االستفادة 
التواصل  وسائل  في  المرورية  التوعوية  الرسائل 
واليوتيوب(  واألنستغرام  )الفيس  االجتماعي 
والمنصات اإلعالمية األخرى، هذا بجانب استخدام 
البرامج اإلذاعية لبث الرسائل التوعوية في ساعات 

الذروة ونشر بعض الوسائل التوعوية القصيرة من 
خالل الشاشات الذكية في الشوارع الرئيسة. 

وأكد أن وزارة الداخلية تسعى من خالل جهودها 
األعلى  الدولة  طرقات  جعل  إلى  الكبيرة  المرورية 
أماناً ضمن المعايير المرورية العالمية، ألن سالمة 

الطريق تعني سالمة المجتمع.

أبوظبي 
وذكر العميد سالم عبدالله الظاهري نائب مدير 
أبوظبي  شرطة  في  والدوريات  المرور  مديرية 
لـ»مجتمع الشرطة« أن حملة »صيف مروري آمن« 
السلوكيات  لنشر  واستباقية  توعوية  حملة  هي 
التي  السلبية  السلوكيات  من  والحد  اإليجابية 
على  وتوضيح خطورتها  السائقين  بعض  يرتكبها 

الجمهور  لدى  الوعي  وتعميق  المرورية،  السالمة 
وترسيخ والتزام بالقانون المروري.

وأضاف أنه يتم تنفيذ برنامج وخطط الحملة عبر 
المتابعة الميدانية بشكل مباشر، وتثقيف السائقين 
وتوعيتهم، مع تطبيق جميع اإلجراءات االحترازية 
اللغات  بمختلف  توعوية  برامج  وتنظيم  والوقائية، 
وورش  توعوية  ومجالس  افتراضية  ومحاضرات 
التواصل  عمل ونشر رسائل مرورية عبر وسائل 
ومختلف  أبوظبي  شرطة  منصات  في  االجتماعي 
والمرئية  والمسموعة  المقروءة  اإلعالم  وسائل 
للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وذلك وفق 
استراتيجيين  شركاء  مع  بالتعاون  تكاملية  خطط 
أبوظبي  لشرطة  االستراتيجية  لألولوية  تجسيداً 

لجعل الطرق أكثر أمناً. 

العميد سالم الظاهري اللواء محمد سيف الزفين        العميد جمعة القبيسي 

�لظاهري:

 تر�صيخ لاللتز�م 

بالقانون �ملروري

�لقبي�صي:

 �صالمة �لطريق تعني 

�صالمة �ملجتمع

�لزفني: 

��صرت�تيجيتنا جعل 

�لطرق �أكرث �أماناً
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وتابع أن الحملة هي حملة توعوية شاملة متكاملة 
لجميع سائقي المركبات لنشر الوعي المروري بما 
ينعكس إيجابياً على تعزيز السالمة على الطرق، مع 
الجيدة  األصناف  استخدام  على ضرورة  التشديد 
التعليمات  واتباع  للمواصفات  والمطابقة  لإلطارات 
وقياسه  المستخدم  اإلطار  ومالءمة  الصحيحة 
المناسبة  والحمولة  يتحملها  التي  الحرارة  ودرجة 
وسنة الصنع والتأكد من مالءمة اإلطارات للرحالت 
الطويلة. وأكد أن منتسبي شرطة أبوظبي يعملون 
االستعداد  أهبة  على  وأنهم  الساعة،  مدار  على 

والجاهزية الدائمة ألي طارئ.
تؤدي  التي  األسباب  أبرز  من  أن  إلى  وأشار 
إلى وقوع الحوادث المرورية خالل الصيف انتهاء 
صالحية اإلطارات، وتعطل المركبة بشكل مفاجئ، 
اإلطارات،  في  الهواء  ضغط  زيادة  أو  ونقص 
والحمولة الزائدة، وكثرة االستخدام من خالل قطع 

المسافات الطويلة.
ونصح جميع السائقين بتوخي الحيطة والحذر، 
وضرورة  السالمة،  اشتراطات  بتطبيق  وااللتزام 
مع  تزامنًا  سالمتها  من  والتأكد  اإلطارات  فحص 
ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، موضحاً 
أن شرطة أبوظبي ترصد المخالفات المرورية على 
الطرق على مدار الساعة، ويتم تطبيق المادة 82 من 
قانون المرور )الغرامة 500درھم و4 نقاط مرورية 
إطارات  صالحية  لعدم  أسبوع(  المركبة  وحجز 

المركبة أثناء السير.

دبي 
مدير  سويدان  بن  سالم  جمعة  العقيد  وشرح 

دبي  شرطة  في  باإلنابة  للمرور  العامة  اإلدارة 
اإلحصائيات  أحدث  عن  الشرطة«  لـ»مجتمع 
المرورية للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي أظهرت 
 25 في  يسهم  هاجساً  تشكل  الصيف  فترة  أن 
الدولة،  مستوى  على  الطرق  وفيات  من   %30 إلى 
الصيف  ارتفاع حرارة  منها  كثيرة،  وذلك ألسباب 
المركبة،  المركبة والطرق، وإهمال صيانة  وحرارة 
مع دعوة السائقين إلى عدم السرعة وتقدير مركز 
ثقل المركبة على الطريق ال سيما عند المنعطفات، 

وااللتزام بحدود الحمولة المسموح بها.
وأشارت هذه اإلحصائيات إلى أن مؤشر الوفيات 
الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا  انخفض في 
في  االستمرار  الواجب  من  أن  إال  الحركة،  وتقييد 
آمن«  مروري  أن حملة »صيف  وإلى  التوجه،  هذا 

جاءت للتشديد على أهمية صيانة المركبة واالهتمام 
لدى  المروري  الوعي  وتنمية  ونشر  باإلطارات، 
باألنظمة  االلتزام  ورفع مستوى  المجتمع،  شرائح 
والقوانين المرورية لمستخدمي الطريق، واإلسهام 
جراء  واإلصابات  الوفيات  حوادث  عدد  تقليل  في 

المخالفات المرورية.
االنحراف  تصدر  اإلحصائيات  هذه  في  وجاء 
المفاجئ ألسباب الحوادث المتسببة بوفيات، بنسبة 
27.7% في 3 سنوات، ثم عدم ترك مسافة أمان كافية 
بـ 18.8%، وعدم تقدير مستخدمي الطريق بـ %14.9. 
وتسبب االنحراف المفاجئ بـ28 وفاة في 3 سنوات، 
منها 8 في 2020، و10 في 2019، ومثلها في العام 
الذي سبقه، في حين ُسجلت 19 وفاة نتيجة عدم 
ترك مسافة أمان، 7 وفيات في 2020، و5 في 2019، 

المقدم سيف الفالسي   العقيد جمعة بن سويدان  المقدم محمد عالي النقبي

�لفال�صي: �لتوعية 

�ملرورية مهمة جلميع 

�صر�ئح �ملجتمع

حممد عالي �لنقبي: 

تركيز على �صيانة �ملركبة 

و�صالمة �لإطار�ت

بن �صويد�ن: 25 �إىل 

30% من وفيات �لطرق 
يف �لدولة حتدث �صيفاً
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لمستخدمي  التقدير  أما عدم   ،2018 و7 وفيات في 
الطريق فتسبب بـ15 وفاة، بواقع 4 وفيات في 2020، 
اإلهمال  2018. وجاء  2019، و5 في  و6 وفيات في 
11 وفاة،  وعدم االنتباه في المرتبة الرابعة، موقعاً 
بواقع 6 وفيات في 2020، و3 في 2019، ووفاتين في 
بـ3  الزائدة  الذي سبقه، كما تسببت السرعة  العام 
وفيات بمعدل وفاة في كل عام، أما الوقوف وسط 
ضحايا   4 وذهبت  أرواح،  بـ4  أودى  فقد  الطريق 

نتيجة أسباب مختلفة.
شارع  تصّدر  االحصائيات  هذه  في  جاء  كما 
محمد بن زايد أعلى نسبة لحوادث الوفيات في 3 
شارع  تاله  وفاة،   21 بواقع   ،%20.8 بنسبة  أعوام 
13 وفاة، ثم شارع  وبعدد   %12.9 بنسبة  اإلمارات 
 3 في  وفيات   8 وبعدد   %7.9 بنسبة  زايد  الشيخ 
أعوام. وتصدرت منطقة الراشدية عدد الوفيات في 
 3 تلتها منطقة بر دبي ثم جبل علي في  الحوادث 

أعوام السابقة.
نسبة  أعلى  أن  إلى  اإلحصائيات  هذه  ولفتت 
المركبة  نوع  حسب  الصيف،  فترة  في  وفيات 
مركبة   %45.5 كالتالي:  جاءت  بالحادث،  المتسببة 
خفيفة بعدد 46 حادث وفاة، ثم حافلة خفيفة بنسبة 
17.8% وبعدد 18 حادث وفاة، تلتها 14.8%  شاحنة 
ثقيلة بعدد 15 وفاة، و11.9% دراجة نارية وبعدد 12 

حادث وفاة.
وفق  الصيف  لوفيات  نسبة  أعلى  أن  وبينت 
الجنسية  كالتالي:  المتسبب جاءت  السائق  جنسية 
وفاة،  حادث   41 بعدد   %40.6 بنسبة  الباكستانية 
 20 وبعدد   %18.8 بنسبة  الهندية  الجنسية  تلتها 
 %16.8 بنسبة  اإلماراتية  الجنسية  ثم  وفاة،  حادث 

وبعدد 17 حادث وفاة.
عدد  ارتفاع  إلى  اإلحصائيات  هذه  ولفتت 
التوعوية في شرطة دبي  البرامج  المستفيدين من 
 ،2020 في  25675 مستفيداً  بواقع  3 سنوات  خالل 
في  مستفيداً  و8935   ،2019 في  مستفيداً  و12130 

.2018

الشارقة 
وأوضح المقدم محمد عالي النقبي مدير إدارة 
المرور والدوريات في شرطة الشارقة لـ» مجتمع 
التي  آمن«  مروري  »صيف  حملة  أن  الشرطة« 
الوعي  تعزيز  الى  تهدف  الداخلية  وزارة  أطلقتها 
اتخاذ  بأهمية  المركبات  سائقي  لدى  المروري 
وإجراء  المركبة  بسالمة  المتعلقة  االحتياطات 
اإلطارات،  سالمة  من  والتأكد  الدورية  الصيانة 
حفاظاً على سالمتهم وباألخص في فصل الصيف 
وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة، وذلك 
تفادياً النفجار اإلطارات أو تعطل المركبة المفاجئ.

وأضاف أنه يتم خالل هذه الحملة تنفيذ نشاطات 
الطريق  تتعلق بسالمة مستخدمي  ومبادرات عدة، 
اإلطارات.  وسالمة  المركبة  صيانة  على  والتركيز 
الحملة:  في  المقررة  التوعوية  البرامج  أهم  ومن 
بث الرسائل التوعوية واإلرشادية عبر المؤسسات 
اإلعالمية )صحف ومجالت واإلذاعة والتلفزيون(، 
التواصل  مواقع  على  التوعوية  المنشورات  وبث 
االجتماعي والمواقع اإلخبارية واإلعالنات التوعوية 
حملة  وتنظيم  الشوارع،  في  اإلنارة  أعمدة  على 
الطرق  على  اإلطارات  سالمة  لفحص  ميدانية 
والثقيلة،  الخفيفة  للمركبات  اإلطارات  وفحص 

عن  والمحاضرات  واإلرشادات،  النصائح  وتقديم 
ُبعد، وتواجد دورية التوعية باستمرار على طرقات 

إمارة الشارقة.
الحوادث  انتشار  أسباب  أهم  من  أن  وتابع 
إمارة  في  اإلحصائيات  مؤشر  حسب  المرورية 
والمرور،  السير  بقواعد  االلتزام  عدم  الشارقة: 
الطريق،  بغير  االنتباه، واالنشغال  واإلهمال، وعدم 
السير  بخط  االلتزام  وعدم  المفاجئ،  واالنحراف 
االلزامي، ودخول الطريق من دون التأكد من خلوه، 
وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم 

االلتزام بالسرعات المحددة على الطرقات.
الحوادث  وقوع  من  الحد  يمكن  أنه  ورأى 
المرورية بتعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي 
والمرور  السير  بقواعد  االلتزام  بأهمية  الطريق 
وإجراءات السالمة المرورية، حيث إن طرق إمارة 
الشارقة هي على أعلى معايير السالمة والتخطيط، 
فحصها  يتم  الطرق  هذه  تجوب  التي  والمركبات 
من  للمركبات  الدوري  الفحص  طريق  عن  سنوياً 
في شرطة  والسائقين  اآلليات  ترخيص  إدارة  قبل 
إليقاف  الدوريات  وجود  إلى  باإلضافة  الشارقة، 
المركبات  معظم  تكون  وعليه  المخالفة.  المركبات 
السالمة،  اشتراطات  عليها  وتنطبق  للقيادة  مؤهلة 
لكن يبقى لدينا الجانب البشري لدى السائق فمعظم 
السائق،  الحوادث تكون بسبب سلوك خاطئ لدى 
وعن  التوعية  طريق  عن  المشكلة  هذه  حل  ويتم 
طريق الضبطيات والمخالفات بشكل متواز، حيث إن 
الكثير من السائقين يلتزم ويرتدع بالتوعية ونسبة 
والضبط  المخالفات  طريق  عن  تلتزم  منهم  أخرى 

المروري.

   العقيد خالد بوعصيبة     العميد أحمد النقبي العقيد صالح الظنحاني

�لظنحاين: ��صتبد�ل 

�لإطار�ت �لتالفة �صمام 

�أمان يف �ملركبة

�لنقبي: على �ل�صائقني 

�للتز�م بقو�عد �ل�صري 

و�ملرور

بوع�صيبة: ��صتبد�ل 

�لقطع �لتالفة يف 

�ملركبة بالقطع �لأ�صلية
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وذكر أن أهم المعوقات التي تواجه إدارة المرور 
التزام  عدم  هي:  الشارقة  شرطة  في  والدوريات 
المرورية  باإلرشادات  المركبات  سائقي  بعض 
ينتج  مما  الشارقة  إمارة  في  الجنسيات  واختالف 
على  القيادة  في  والثقافات  اللغات  اختالف  عنه 
الطرق، وتتم مواجهة ذلك عن طريق تكثيف الحمالت 
التوعوية  الرسائل  وبث  العام  مدار  على  التوعوية 
تنظيم  ويتم  مختلفة،  وطرق  وأساليب  عدة  بلغات 
حسب  العام  مدار  على  توعوية  مرورية  حمالت 
مؤشر االحصائيات بأهم أسباب الحوادث المرورية 
الشارقة، وتكون بمعدل حملة  إمارة  والوفيات في 
مرورية توعوية شهرياً، أما عن الحمالت االتحادية 
سنوي  ربع  بشكل  فتكون  الدولة،  مستوى  على 
وتبنى على اإلحصائيات المرورية في الدولة ككل.

عجمان 
مدير  الفالسي  عبدالله  سيف  المقدم  وأوضح 
عجمان  شرطة  في  والدوريات  المرور  إدارة 
أنه مع دخول موسم الصيف  لـ»مجتمع الشرطة« 
في دولة اإلمارات وارتفاع درجات الحرارة، تبذل 
لضمان  جهودها  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة 
تطلق  ذلك  ولتحقيق  حوادث،  بال  آمن  صيف 
شرطة عجمان بمختلف إداراتها وأقسامها حمالت 
التدابير  جميع  اتخاذ  تشمل  للجمهور  توعوية 
الصيف.  موسم  الستقبال  واالستعداد  الالزمة 
ولتعزيز التوعية بأهمية االستعداد لفصل الصيف 
عجمان  شرطة  في  والدوريات  المرور  إدارة  تنفذ 
الحملة التوعوية المرورية الثالثة الموحدة »صيف 
مروري آمن«، وذلك ضمن خطة الحمالت المرورية 
الفصلية الموحدة للمجلس المروري االتحادي في 
وزارة الداخلية لتحقيق هدف الوزارة االستراتيجي 
دور  بأهمية  وإيماناً  الطرق،  أمن  بتعزيز  المتمثل 
والتي  المجتمع،  شرائح  لجميع  المرورية  التوعية 

تتزامن مع فصل الصيف.
حول  تتمحور  الحملة  هذه  أهداف  أن  وأضاف 
االحتياطات  جميع  اتخاذ  بأهمية  السائقين  توعية 
اإلطارات  فحص  مثل  المركبة  بسالمة  المتعلقة 
والتأكد من جودتها مع دخول فصل الصيف وارتفاع 

للسيارة  شاملة  صيانة  وعمل  الحرارة،  درجات 
للتأكد من خلوها من األعطال التي يمكن أن تؤثر 
للمركبة  المحددة  بالحمولة  وااللتزام  القيادة،  على 
أو  لالشتعال  القابلة  السائلة  المواد  تحميل  وعدم 
المجتمع  فئات  جميع  الحملة  وتستهدف  االنفجار، 
المختلفة كالصحف والمجالت  عبر قنوات اإلعالم 
التواصل االجتماعي  واإلذاعة والتلفزيون ووسائل 
للوصول إلى أوسع نطاق ممكن لدعم نجاح الحملة.

أم القيوين
إدارة  مدير  بوعصيبة  علي  خالد  العقيد  وشرح 
المرور والدوريات في شرطة أم القيوين لـ»مجتمع 
الشرطة« أن حملة التوعية المرورية الموحدة لعام 
2021 تحت شعار »صيف مروري آمن« تهدف إلى 
الطريق من خالل  ومرتادي  المجتمع  أفراد  توعية 
وإطاراتها  للمركبة  دورية  عمل صيانة  على  حثهم 
وإرشاد  األصلية،  بالقطع  التالفة  القطع  واستبدال 
أو  طويلة  لمسافات  المركبات  تقود  التي  الفئة 
السفر عن طريق البر من خالل حثهم على القيادة 
في الفترة التي تنخفض فيها درجات الحرارة مع 

التوقف لفترات االستراحة.
والبرامج  النشاطات  من  العديد  لدينا  وأضاف 
الهادفة خالل تنفيذ هذه الحملة، ومنها: عمل زيارات 

ميدانية لورش الصيانة وذلك لحثهم على استخدام 
حمالت  نقاط  وعمل  الصيانة،  في  األصلية  القطع 
الصيانة  بذلك ورش  اإلطارات، مستهدفين  تفتيش 

واإلصالح ومرتادي الطريق.
من  الكثير  اآلن  حتى  حققت  الحملة  أن  وتابع 
الثقافة  نشر  في  المثمرة  كإسهاماتها  اإلنجازات، 
المرورية وكشف األعطال المبدئية من خالل عمل 
الفحص الدوري في المراكز المرخصة، والتقليل من 
انفجار  عن  تنتج  والتي  المرورية  الحوادث  وقوع 

اإلطارات. 
وأشاد بشركاء شرطة أم القيوين االستراتيجيين 
المعنية  والجهات  الحكومية  المـؤسسات  من 
بالسالمة المرورية، والذين أسهموا في التغلب على 
وأبرزها،  الحملة،  خالل  واجهتهم  التي  التحديات 
الوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع وتعدد 

اللغات.
ودعا السائقين إلى عمل الصيانة الدورية للمركبة 
واستبدال القطع التالفة بالقطع األصلية، كما نصح 
األشخاص المسافرين عن طريق البر أو من يقود 
لمسافات طويلة أن يخصصوا الفترة التي تنخفض 
لفترات  الوقوف  وتجنب  الحرارة،  درجات  فيها 
يتسبب  قد  مما  تعمل  وتركها  المركبة  في  طويلة 
في ارتفاع درجات حرارة المحرك، وتوفير عناصر 

السالمة في المركبة ومنها طفاية الحريق.

رأس الخيمة 
إدارة  مدير  النقبي  سعيد  أحمد  العميد  وذكر 
الخيمة  رأس  شرطة  في  والدوريات  المرور 
الحملة  إطالق  من  الهدف  أن  الشرطة«  لـ»مجتمع 
المرورية التوعوية »صيف مروري آمن« هو تطبيق 
األمن  وتعزيز  ونشر  الداخلية،  وزارة  استراتيجية 
واألمان على الطرق، ونشر الوعي بأهمية الصيانة 
اإلطارات  صالحية  من  والتأكد  للمركبة  الدورية 
وسالمة  أمن  على  للحفاظ  المكابح  وسالمة 
مستخدمي الطريق، ورفع مستوى االلتزام باألنظمة 
مستويات  أعلى  وتحقيق  المرورية،  والقوانين 
الطريق  مستخدمي  لجميع  المرورية  السالمة 
للوصول إلى 3 وفيات لكل 100ألف من السكان عام  
2021، وتعزيز التكاتف المجتمعي والعمل المشترك 
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تقليل  في  واإلسهام  المرورية،  الحوادث  من  للحد 
عدد الحوادث الوفيات واإلصابات.

وأضاف أن إدارة المرور والدوريات في شرطة 
رأس الخيمة، ستنفذ العديد من البرامج والنشاطات 
فحص  خدمة  تقديم  مثل،  الحملة،  هذه  خالل 
المالي  اإلصالح  تقرير  إصدار  وخدمة  اإلطارات 
جلسات  وعقد  »أدنوك«،  الوقود  تعبئة  محطة  في 
الساهرة«عن  العين  »مجلة  برنامج  في  توعوية 
سالمة اإلطارات في فصل الصيف، وعقد لقاء عبر 
عن  الخيمة  رأس  إذاعة  في  المباشر  البث  برنامج 
أهداف الحملة، ورفع الوعي المروري بأهمية صيانة 
المركبة من خالل المحاضرات المرورية التوعوية 
للمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية، وتكثيف 
التفتيش  نقاط  عبر  التوعوية  المرورية  الحمالت 
بمختلف طرق إمارة رأس الخيمة من خالل تقديم 
النصائح واإلرشادات المرورية لمستخدمي الطريق 

عن أهمية صيانة وسالمة المركبة.
إال  نتائجها  تحقق  لن  الحملة  هذه  أن  ورأى 
بالتعاون والتنسيق المثمر مع عدد من المؤسسات 
المروري  »المجلس  مثل  والخاصة،  الحكومية 
المروري«  للتنسيق  العامة  و»اإلدارة  االتحادي«، 
في وزارة الداخلية، و»هيئة الموارد العامة« برأس 
الخيمة، وشركة »إينوك«، وشركة »ساعد لألنظمة 
المرورية«، و»إدارة مراكز الشرطة -فرع المرور«، 

و»الدائرة االقتصادية«.
وأضاف أن هناك العديد من اإلنجازات المهمة في 
الحوادث  عدد  انخفاض  وأبرزها،  الخصوص،  هذا 
 ،2019 عام   %29 الخيمة  رأس  إمارة  في  بإصابات 
 ،%29.7 بنسبة  المرورية  الحوادث  عدد  وانخفاض 
وانخفاض مخالفات عدم صالحية إطارات المركبة 
أثناء السير بنسبة 18.7%، وانخفاض مخالفات قيادة 

المركبة منتهية الترخيص بنسبة %35.6.
وتابع أنه ال يخلو عمل من دون تحديات، ومن 
أبرز هذه التحديات، إهمال بعض مستخدمي الطريق 
سالمة  حيث  من  لمركباتهم  الدورية  للصيانة 
من  اآلسيوية  الجاليات  وكثرة  والمكابح،  اإلطارات 
وغياب  المرورية،  السالمة  ببرامج  وجهلها  ناحية 
الثقافة المرورية ودورها في خفض معدل الحوادث 

المرورية السيما انفجار اإلطار.
بالسرعات  التقيد  ضرورة  إلى  السائقين  ودعا 
في  القيادة  أثناء  والحذر  الحيطة  وأخذ  القانونية 
لمركباتهم  الدورية  الصيانة  الصيف، وإجراء  فترة 
بحدود  والتقيد  اإلطارات،  سالمة  من  والتأكد 
الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، وااللتزام 

بقواعد السير والمرور.

الفجيرة 
أكد العقيد صالح محمد عبد الله الظنحاني مدير 
أن  الفجيرة  شرطة  في  والدوريات  المرور  إدارة 
حملة »صيف مروري آمن« تهدف إلى نشر ثقافة 
الوقاية لتجنب وقوع الحوادث المرورية من خالل 
وسالمة  للمركبة  السالمة  باشتراطات  التعريف 
المحركات والمكابح وصالحية اإلطارات، وأن هناك 
مروري  لصيف  وصوالً  واضحة  تدريجية  خطة 
في  الطريق  لمستخدمي  والسالمة  األمن  ولتعزيز 

فصل الصيف.
وأضاف أن من أهم البرامج التوعية خالل هذه 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  التوعوية  الحملة 
والرسائل النصية والمحاضرات التوعوية عن ُبعد، 

وذلك في ظل اإلجراءات االحترازية لجائحة كوفيد- 
19، ونشر الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية 
في إمارة الفجيرة لتقوم بضبط أمن الطرق وتقديم 
بااللتزام  للسائقين  والتوعية  واإلرشاد  النصح 
توفر سالمتهم  التي  المرورية  والقوانين  باألنظمة 
على الطريق، وبهدف نشر الوعي المروري بشكل 

مستدام لجميع الشرائح في المجتمع. 
ذكر أن من أهم األسباب المؤدية لوقوع الحوادث 
درجات  في  الكبير  االرتفاع  الصيف  فصل  في 
المركبة  سالمة  على  سلباً  يوثر  والذي  الحرارة، 
وسالمة مستخدميها مع استخدام اإلطارات التالفة 
وغير الصالحة والسرعة الزائدة والحمولة الزائدة، 
المتحرك، وقطع  بالهاتف  الطريق  بغير  واالنشغال 
الخاطئ،  والتجاوز  الحمراء  الضوئية  اإلشارة 
واالنحراف المفاجئ. وشدد على السائقين ضرورة 
لتجنب  المرورية  والقوانين  باألنظمة  االلتزام 
نتيجة  الحوادث  تقع  ما  فغالباً  المرورية،  الحوادث 
لألنظمة،  الطريق  ومستخدمي  السائقين  مخالفة 
وكلما كان هناك وعي وتحل بالمسؤولية كلما كان 
هناك انخفاض في الحوادث واإلصابات والوفيات. 
ولفت إلى أن من أهم التحديات هي عدم التزام 
المركبة  وتحميل  المقررة،  بالسرعات  السائقين 
الحمولة غير المسموح بها، وعدم االلتزام بالصيانة 
التالفة  اإلطارات  استبدال  للمركبة، وعدم  المنتظمة 
أن  وذكر  المركبة.  في  األمان  صمام  تعتبر  التي 
المرورية  التوعية  حمالت  تطلق  الفجيرة  شرطة 
ويتخللها  العام،  مدار  على  تشغيلية  خطة  ضمن 
والثقافة  الوعي  لنشر  ومبادرات  وفعاليات  برامج 
المرورية لدى شرائح المجتمع كافة لتحقيق األمن 

والسالمة على الطرق في إمارة الفجيرة. 
كما شدد على ضرورة التزام السائقين باألنظمة 
والقوانين المرورية التي تضمن سالمتهم، وتجنب 
الممارسات الخطرة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، 
والتعاون مع الجهات المعنية في تحمل المسؤولية 
المجتمعية لرفع مستوى الوعي والثقافة المرورية 
واإلصابات  الحوادث  من  الحد  في  واإلسهام 

والوفيات.
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يو��صل جمتمع �ل�صرطة �إ�صاء�ته على خمتلف �لقطاعات يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي. وز�ر يف هذ� �لعدد قطاع �ملهام 

�خلا�صة، حيث �لتقى �لنقيب �صلطان علي �ل�صحي مدير فرع تاأمني �ملن�صاآت �خلا�صة �لر�بع يف �لقطاع للتعريف بالدور �لذي 

يقوم به هذ� �لفرع يف �ملحافظة على م�صرية �لأمن و�لأمان و�ل�صالمة �لعامة و�لر�صا و�ل�صعادة �لتي يتمتع بها �ملو�طنون 

و�ملقيمون و�ل�صياح �لعرب و�لأجانب يف �إمارة �أبوظبي خ�صو�صًا ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عمومًا.

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

ت
ءا

صا
�

اإ

> متى تأسس فرع تأمين المنشآت الخاصة 
شرطة  في  الخاصة  المهام  بقطاع  الرابع 

أبوظبي، وما االختصاصات الموكلة إليه؟
- فرع تأمين المنشآت الخاصة الرابع هو فرع 
العامة  القيادة  في  الخاصة  المهام  بقطاع  حديث 
بتاريخ  الفرع  هذا  تأسس  فقد  أبوظبي.  لشرطة 
09/03/2020 أي ما يقارب سنة ونصف السنة. 
تتضمن  الفرع  هذا  إلى  الموكلة  واالختصاصات 

التالي: 
- التوفير والمحافظة على أمن وحماية عدد من 

المنشآت الخاصة مثل القصور ومرافقها.

فرع تاأمني �ملن�صاآت �خلا�صة �لر�بع 
�ل�صحي: م�صتمرون بالقيام باملهمات على �أكمل وجه

الدورية  االجتماعات  في  المشاركة   -
الخاصة بحمايه المنشآت الحكومية والمنشآت 

الخاصة مثل القصور ومرافقها.
- المشاركة في وضع المقترحات الخاصة 

بتطوير أساليب العمل وتحسين األداء.
- التعامل مع مراكز الشرطة المختصة بكل 
منطقة يقوم الفرع بحماية منشأة خاصة فيها 

مثل قصر ومرافقه.
كمدير  إليك  الموكلة  المهمات  هي  وما   <

فرع؟
الخاصة  المنشآت  تأمين  فرع  كمدير   -

العامة  القيادة  في  الخاصة  المهام  بقطاع  الرابع 
لشرطة أبوظبي أتولى المهمات التالية:

- اإلشراف على أنظمة وإجراءات سير العمل 
في  يسهم  مما  الفرع،  أي  التنظيمية  الوحدة  في 
المهام  لقطاع  االستراتيجية  األهداف  تحقيق 

الخاصة وللقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
- اإلشراف على تنظيم سير العمل في الوحدة 
التنظيمية أي الفرع، وتوزيع المهمات والواجبات 
ضباط  وصف  ضباط  من  الفرع  منتسبي  على 

وأفراد وفقاً لطبيعة ونوع وحجم العمل.
- المشاركة في اللجان وفرق العمل والندوات 
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       النقيب سلطان الشحي

والمؤتمرات والدورات التدريبية، بما يحقق تطوير 
إجراءات وأساليب العمل في الوحدة التنظيمية أي 

الفرع.
االستراتيجيات  تحويل  في  المشاركة   -
تشغيلية  عمل  خطط  إلى  العامة  والسياسات 
والمبنية  الفرع  أي  التنظيمية  للوحدة  سنوية 
على مراحل، وذلك لإلسهام في تحقيق األهداف 
وللقيادة  الخاصة  المهام  لقطاع  االستراتيجية 

العامة لشرطة أبوظبي.
الخاصة بتطوير أساليب  المقترحات  - تقديم 
الفرع  أي  التنظيمية  الوحدة  في  العمل  وتقنيات 

وفق متطلبات نظم الجودة واألداء.
التنظيمية  الوحدة  في  العاملين  أداء  -تقييم 
معايير  ووفق  إنجازاتهم  ضوء  في  الفرع  أي 
الخاصة  المهام  قطاع  في  المعتمدة  األداء  تقييم 
خصوصاً والقيادة العامة لشرطة أبوظبي عموماً.

- متابعة تنفيذ نشاطات الوحدة التنظيمية أي 
الفرع وفق الخطة الموضوعة مسبقاً، وتشخيص 
الدورية  التقارير  وإعداد  ومعالجتها،  المعوقات 

بذلك لرفعها إلى الجهات الشرطية األعلى.
كمدير  لي  العامة  والواجبات  المهمات  ومن 

فرع:
على  الموظفين  تحفيز  واالبتكار:  اإلبداع   —
اإلبداعية  المقترحات  وتقديم  واالبتكار  اإلبداع 

لتطوير بيئة العمل.
تطبيق  علي  اإلشراف  األعمال:  استمرارية   —
في  األعمال  استمرارية  نظام  األهداف،  وتحقيق 

الوحدات اإلدارية التابعة لهم.
— نظام البيئة والصحة والسالمة:

والصحة  البيئة  بسياسة  الوعي  نشر   -
الفرع   موظفي  على  أبوظبي  لشرطة  والسالمة 

وتدريبهم وأخذ آرائهم حول النظام.
- توعية وتبليغ جميع الموظفين بمسؤولياتهم 
بالتبليغ عن الحوادث والحوادث وشيكة الحصول.

- أن يتم تسجيل وتحديث ومراجعة وتعديل 
البيئة  بمخاطر  المتعلقة  كافة  الفرع  سجالت 

النظام  لمتطلبات  وفقاً  والسالمة  والصحة 
الرقابة  معايير  تطبيق  يتم  وأن  والضرورة 

المناسبة وفًقا لذلك.
والتفتيش  الداخلي  التدقيق  بعملية  القيام   -

ورفع التقارير إلى المسؤول المباشر.

— تقييم المخاطر:
العالقة  ذات  المخاطر  االعتبار  بعين  األخذ 

واتباع اإلجراءات الوقائية أو العالجية لها

— إدارة المعرفة:
ضمان إدارة المعرفة ضمن العمليات اإلدارية 

ومراجعة العمليات الخاصة باإلدارة.

فريق عمل 
المهمات  أبرز  العمل، وما  > حدثنا عن فريق 

والتدريبات التي يقوم بها؟
- يتكون فرع تأمين المنشآت الخاصة الرابع 
بقطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي من مدير الفرع ووكيل السرية ومساعده 

المالحظات  جميع  بكتابة  يقومون  والذين 
سير  ومتابعة  الفرع  منتسبي  بعمل  المتعلقة 
الخاصة  المنشأة  مشرفي  مع  والتواصل  العمل 
قبل  من  تأمينه  يتم  والذي  ومرافقه،  القصر  أي 
تأمين  فرع  منتسبو  ويخضع  الفرع.  منتسبي 
تخصصي  تدريب  إلى  الرابع  الخاصة  المنشآت 
وتدريب ميداني مثل بقية منتسبي قطاع المهام 
هذا  يقوم  حيث  أبوظبي،  شرطة  في  الخاصة 
القطاع متمثالً باألقسام والفروع المعنية بالتدريب 
بإعداد وتنفيذ منظومة تدريب تخصصي وميداني 
في تأمين المنشآت الخاصة، ويخضع كل منتسب 
في الفرع إلى دورات تدريبية خاصة كل حسب 
مستويات  أعلى  إلى  للوصول  وذلك  اختصاصه 
اللياقة البدنية وبمواصفات ومعايير محددة للقيام 
بالمهمات األمنية الموكلة إليه. ومن هذه الدورات 
المنشآت  حماية  تأمين  دورة  هناك:  التدريبية 
ودورة  التخصصية،  الرماية  ودورة  الخاصة، 
األمني،  التثقيف  ودورة  الرياضية،  االختبارات 
على  السيطرة  في  الحديثة  األساليب  ودورة 

التجمهر حول المنشآت المهمة والقصور. 

سعي دائم 
> ما أبرز ما يسعى إليه فرع تأمين المنشآت 
في  الخاصة  المهام  بقطاع  الرابع  الخاصة 

شرطة أبوظبي؟
- يسعى فرع تأمين المنشآت الخاصة الرابع 
المهام الخاصة في شرطة أبوظبي حالياً  بقطاع 

وفي المستقبل القريب إلى األهداف التالية:
- االستمرار في القيام بجميع االختصاصات 
الوظائف  جميع  وتغطية  إليه  الموكلة  والمهمات 

المطلوبة منه على أكمل وجه.
عدد  أقل  إلى  الحراسة  أفراد  عدد  تقليص   -
الخاصة مثل قصر ومرافقه،  المنشأة  ممكن في 
على أن يتم تأمين ومراقبة المداخل والمخارج في 

القصر ومرافقه عن طريق كاميرات المراقبة.
اآلتية  للبالغات  ساخن  هاتفي  خط  توفير   -
من المنشآت الخاصة، وذلك بهدف زيادة سرعة 

االستجابة للبالغات.

 تقلي�س عدد �أفر�د 

�حلر��صة و�ل�صتعانة 

بالكامري�ت 

توفري خط هاتفي 

�صاخن للبالغات ل�صرعة 

�ل�صتجابة
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�جتماع ملجل�س قياد�ت �ل�صرطة

مبادر�ت تكرميية  يف وز�رة �لد�خلية 

نائب  تميم  الفريق ضاحي خلفان  معالي  ترأس 
رئيس الشرطة واألمن العام في دبي رئيس مجلس 
قيادات الشرطة على مستوى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة االجتماع السادس لمجلس قيادات الشرطة 
في الدولة للعام الجاري 2021، الذي عقد عبر تقنية 
العامين  القادة  بحضور  ُبعد،  عن  المرئي  االتصال 
الداخلية، حيث  وزارة  الضباط في  للشرطة وكبار 
المطروحة  الموضوعات  من  عدداً  المجلس  ناقش 
بالسياسات  تتعلق  والتي  أعماله،  جدول  على 
الداخلية،  وزارة  تطبقها  التي  التطويرية  والخطط 
ومنها تقرير حول وضع معايير وضوابط الرقابة 
الدولة  مستوى  على  اإللكترونية  األمنية  والحماية 
المقارنات  أفضل  وفق  الفنية  مواصفاتها  وتوحيد 
والممارسات العالمية في هذا المجال، ووضع الخطة 
األمنية المناسبة التي توفر أعلى نسبة في مؤشر 

الشعور باألمان.
ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم التهنئة 
باسم مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة 
إلى سعادة اللواءالركن خليفة حارب الخييلي بتوليه 
له  متمنياً  الداخلية،  لوزارة  وكيالً  الجديد  منصبه 

التوفيق والسداد في مهمات عمله الجديد.
واإلجراءات  السياسات  على  المجلس  اطلع  كما 
تحت  تندرج  التي  األمنية  العمليات  في  المتخذة 

مختلف  بين  القائم  والتعاون  األموال  غسل  بند 
في  القوة  واستخدام  الضبط  وإجراءات  الجهات، 
بتوحيد  الخاصة  اإلجراءات  القانون، وتوحيد  إطار 
هذا  في  العاملين  كفاءة  ورفع  المتبعة،  السياسات 

المجال باستخدام أساليب تدريبية حديثة.
األداء  مؤشرات  نتائج  المجلس  واستعرض 
وإدارات  مديريات  في  المحققة  والمستهدفات 
مكافحة المخدرات على مستوى الدولة للربع األول 

    الفريق ضاحي خلفان

الداخلية  وزارة  في  العام   المفتش  مكتب  أطلق 
بعنوان:  المبارك  األضحى  عيد  بمناسبة  مبادرة 
»عيدكم  هدية  توزيع  خاللها  تم  إيجابية«  »عيدية 
العام  المفتش  مكتب  منتسبي   على  مبارك« 
وغرس  السعادة  مفاهيم  لنشر  األخرى  واإلدارات 

المواطنة اإليجابية والوالء الوظيفي في نفوسهم.
الوطن  في حب  كلمات  على  المبادرة  واشتملت 
الفريق  بروح  العمل  على  وتشجيعهم  لتحفيزهم 
بالمهمات  القيام  في  واإلخالص  والتفاني  الواحد، 
والواجبات الموكلة لهم على الوجه األكمل من أجل 

عزة ورفعة الوطن.
وقام سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 
الهدايا على   الداخلية بتوزيع  العام لوزارة  المفتش 

عدد من منتسبي المكتب واإلدارات  األخرى.
العقابية  للمؤسسات  العامة  اإلدارة  كرَّمت  كما 
واإلصالحية في وزرة الداخلية عدداً من المنتسبين 
في  المبذولة  لجهودهم  تقديراً  وذلك  المتميزين، 
وتفانيهم  لهم،  الموكلة  والواجبات  المهمات  تنفيذ 

وإخالصهم في العمل خالل عام 2021.
والتقى العميد حمد خميس الظاهري نائب مدير 
وزارة  في  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  عام 

الداخلية بالمكرمين وسلمهم شهادات شكر وتقدير، 
مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار الحرص على 
تكريم المنتسبين المتميزين وتحفيزهم لبذل المزيد 

من الجهد لالرتقاء بالعمل األمني والوصول به إلى 
وزارة  استراتيجية  مع  تماشياً  المستويات  أعلى 

الداخلية.

اللواء الريسي يكرم أحد الضباط 

من  األول  بالربع  مقارنة   ،2021 الجاري  العام  من 
تم  التي  الضبطيات  وحجم   ،2020 الماضي  العام 
في  المستخدمة  المختلفة  واألساليب  تسجيلها، 

عمليات الترويج.
المروري  المجلس  نتائج  المجلس  وناقش 
لمؤشرات الحوادث للنصف األول من العام الجاري 
الماضي  العام  نفسها من  بالمدة  2021، ومقارنتها 
حوادث  جراء  من  المسجلة  الوفيات  وعدد   ،2020
السيارات على مستوى الدولة، واإلجراءات المتخذة 
الناتجة  السيارات والوفيات  لخفض معدل حوادث 

عنها.
اإلشراف على  لجنة  نتائج  المجلس على  واطلع 
خدمات اإلسعاف الوطني على مستوى الدولة، وما 
اإلسعافية  الخدمات  في  إنجازات  من  تحقيقه  تم 
جائحة  أزمة  انتشار  ظروف  ظل  في  خصوصاً 
»كورونا« والصعوبات التي تواجه أطقم المسعفين، 
وعدد  الطارئة،  للحاالت  االستجابة  زمن  ومؤشر 
بدء  نقلها بواسطة اإلسعاف منذ  تم  التي  الحاالت 

الجائحة.
شهادات  إصدار  خدمة  تطوير  المجلس  وناقش 
بحث الحالة الجنائية، وإجراءات وزمن استخراج تلك 
الشهادات من خالل مراكز الخدمة، وعدد الشهادات 

التي تم إصدارها خالل العامين الماضيين.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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�هتمام بالنزالء يف �صرطة �أبوظبي 

فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  أكد 
أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي  خلف 
الشيخ  السمو  لصاحب  السامي  القرار  أن 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
»حفظه الله« القاضي باإلفراج عن عدد من 
صدرت  ممن  اإلصالحية  المنشآت  نزالء 
وتكفل  مختلفة،  قضايا  في  أحكام  بحقهم 
بمناسبة  المالية  الغرامات  بتسديد  سمّوه 
عيد األضحى المبارك يعد لفتة إنسانية من 
قيم  بترسيخ  اهتمت  التي  الرشيدة  القيادة 
المؤسسات  نزالء  واعطاء  والتسامح  العفو 
نحو  التغيير  فرصة  واإلصالحية  العقابية 
المشاركة  في  جديد  من  والبدء  األفضل 
األسرية  الروابط  ولتعزيز  اإليجابية، 
قلوب  إلى  والسرور  السعادة  وإدخال 
على  بالخير  ينعكس  بما  واألبناء،  األمهات 

أسرهم ومجتمعهم.
وأوضح معاليه أن القيادة العامة لشرطة 
للقرار  التنفيذية  باإلجراءات  قامت  أبوظبي 
أمل  وفرصة  خطوة  يشكل  الذي  السامي 
النزالء  أسر  على  إيجابياً  تنعكس  مهمة 
المبارك  مع عيد األضحى  تزامناً  وأهاليهم 
لتكتمل فرحتهم وفرحة الوطن الذي يواصل 

تقديم عطاء الخير للجميع.
أسمى  المناسبة  بهذه  معاليه  ورفع 
السمو  إلى صاحب  والعرفان  الشكر  آيات 
رئيس الدولة »حفظه الله« على هذه اللفتة 
شعبه  أبناء  منه  تعودها  التي  اإلنسانية 
والتي  الحكيمة،  قيادته  في ظل  والمقيمون 
دعم  على  سموه  من حرص  انطالقاً  تأتي 

كيان األسرة، والمحافظة على استقرارها.
ووجه معاليه الشكر إلى صاحب السمو 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس 
التسامح  قيم  ترسيخ  على  سموه  لحرص 

ونشر العمل اإلنساني.
السامي  العفو  هذا  أن  معاليه  ورأى 
يشكل حافزاً مهماً لباقي النزالء لالستفادة 
توفرها  التي  والتأهيل  التدريب  فرص  من 
لتكون  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات 
في  العفو  شرف  لنيل  الفرصة  لديهم 

انعكس  السامي  العفو  مناسبات مقبلة، وأن هذا 
الذين  للنزالء  المعنوية  الروح  رفع  في  إيجابياً 
الرشيدة  للقيادة  وشكرهم  تقديرهم  عن  عبروا 
التي وفرت جميع السبل الكفيلة بإصالح وتأهيل 
االجتماعي  محيطهم  في  دمجهم  وإعادة  النزالء 
رفد  في  فاعلة  إيجابية  قوة  ليكونوا  واألسري، 
مسيرة التنمية والتحديث في وطن الخير والعطاء.
لشرطة  العامة  القيادة  نظمت  ثانية،  جهة  من 
في  »جيل  بعنوان  افتراضياً  مجلساً  أبوظبي 
الخمسين  عام  مبادرات  ضمن  آمن«  مجتمع 

واليوم العالمي للنزالء. 
واستعرض العقيد علي إبراهيم الحديدي نائب 
أبوظبي  شرطة  في  األحداث  رعاية  إدارة  مدير 
قبل  النزيل   تهيئة   في  األحداث   إدارة  دور  
استيفاؤها   يتوجب  التي   والشروط   اإلفراج 
في  الحدث، والبرامج الوقائية والعالجية داخل 
تتضمن  والتي  المبذولة  والجهود  المؤسسة، 
برامج وورش عمل  لتأهيل األحداث وتجهيزهم 

قبل اإلفراج عنهم ودمجهم في المجتمع. 
التوازن  لتحقيق  كوادر  هناك  أن  وذكر    
أوجه  جميع  تقديم  خالل  من  للحدث  السلوكي 
من  تتكون   عمل   فرق  وأن  السليمة،  الرعاية 
اجتماعيين  واختصاصيين  تربوي  مشرف 
ونفسيين ومشرف  الدار الذي يتابع الحدث  بدقة، 
ومسائية   صباحية   برامج   عقد  إلى  باإلضافة 
منها الرياضي والعسكري وتحفيظ القرآن الكريم 

الفراغ   أوقات  شغل   على  وتشجيعهم  
الشرطية  القيادة  بدعم  يفيدهم، مشيداً  بما 

لجميع  النشاطات. 
وناقش المقدم  أحمد غريب المنصوري 
مدير فرع الرعاية الالحقة لألحداث المفرج 
عنهم في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية 
الالحقة بشرطة أبوظبي دور إدارة المتابعة 
متابعة   في  الالحقة  والرعاية  الشرطية 
عنهم،  اإلفراج  بعد  )األحداث(   النزالء 
استقرارهم  دعم  في  وهدفها  والمتابعة 
إلعادة  المناسبة  البيئة  وتهيئة  النفسي 
دمجهم في مجتمعاتهم  الطبيعية  ودعمهم  
المجتمع   نظرة  من   األولى  المرحلة  في 
حماية   بضرورة  األسر  ونصح  السلبية. 
داخل   تهددهم   التي  األخطار   من  األبناء 
وخارج  المنزل، وااللتزام بالتربية  الدينية  
الصالحة، والحرص على  وقاية األبناء من  

االنحراف. 
مساعد  السويدي  محمد  مريم  وتطرقت 
اختصاصي  دعم نسائي باالتحاد النسائي 
الحدث  دعم  في   األسرة   دور  إلى  العام 
من  خروجه  بعد   واحتوائه  عنه  المفرج  
الركيزة  هي  األسرة  أن  موضحَة  األزمة، 
األولية  االجتماعية   والمؤسسة  األساسية 
المسؤولة  عن  بناء  شخصية  الفرد من 
النفسية   االجتماعية   الجسمية   النواحي  

العقلية والروحية  واألخالقية.
الدعم  تقديم  على   األسرة  وحثت   
، مما يسهم  في  االبن  اللوجيستي وتقبل 
عملية  دمجه في المجتمع بطريقة منهجية 
الدينية  باألسس  واالستعانة   سليمة، 

السليمة. 
من  الجنيبي  جمعة  باسمه  وناقشت 
أبوظبي  شرطة  في  الطبية  الخدمات  إدارة 
في  ودورهما  والسعادة،  النيات  موضوع 
االمتنان والتسامح في حياة النزيل الحدث، 

وأثرهما في بناء مجتمع مسالم  متصالح.
المقدم  االفتراضي  المجلس  أدار  وقد 
األمني  اإلعالم  إدارة  من  الدرعي  حمدان 
في شرطة أبوظبي، والذي أشاد بالمجالس 
التوعوية ودورها في رفع  المستوى األمني 

واالجتماعي للفرد والمجتمع.

 اللواء الركن فارس المزروعي 
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�ملري يزور �إد�ر�ت ومر�كز �صرطية 

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام 
شرطة دبي على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة 
يقوم  الذي  الكبير  األمني  بالدور  وأشاد  الشبا.  ند 
التي  المنطقة  لطبيعة وخصوصية  المركز نظراً  به 

يغطيها. 
وقام معاليه بتفقد مبنى إدارة المركز والمنشآت 
الضباط  سجالت  أقسام  على  واطلع  به،  الملحقة 
الدوريات، وعلى  وصف الضباط واألفراد، ومكتب 
التي  المهمات  توضح  التي  اإلحصائيات  من  عدد 
يقوم بها المركز، وعلى أهم اإلنجازات التي حققتها 
األقسام، والبرامج التأهيلية التحفيزية والتشجيعية 

لمرتب المركز.
وكان معاليه زار اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان 
اإلدارات  إحدى  أنها  أكد  حيث  دبي،  شرطة  في 
المتميزة وركيزة أساسية في عملنا في شرطة دبي 
بجهودها الكبيرة وبكفاءة كوادرها البشرية وتميز 
أدائهم في جميع األمور المتعلقة بحقوق اإلنسان، 
والتعامل السريع والمرن مع كل القضايا التي تمس 

أمن وسالمة واستقرار أفراد المجتمع.
لحقوق  العامة  اإلدارة  نتائج  على  معاليه  واطلع 
بلغت  التي  األداء  مؤشرات  نتائج  مثل  اإلنسان، 
المستهدف،  من  مؤشرات   7 منها  مؤشراً   41
النفقات  ترشيد  ونتائج  والممكنات،  القدرات  وعلى 
بين  االستراتيجي  والترابط  الوظيفية،  والسعادة 
االستراتيجية  واألهداف  العامة  اإلدارة  مؤشرات 
لشرطة دبي، والخطة االستراتيجية لإلدارة العامة، 
حماية  وإدارة  والمرأة،  الطفل  حماية  إدارة  ونتائج 
الحقوق والحريات، وإدارة الشؤون القانونية ومركز 
تعامل قسم  ، حيث  بالبشر  االتجار  مراقبة جرائم 
حماية المرأة مع 119 ملفاً خالل العام 2020، وتعامل 

قسم حماية الطفل مع 103 ملفات خالل العام 2020، 
وتعامل قسم الدعم االجتماعي مع 72 ملفاً في العام 

.2020
كما اطلع معاليه على نتائج وإحصائيات مجلس 
في  المستفيدين  عدد  بلغ  حيث  األمان«،  »سفراء 
وبلغ  مستفيداً،   1090 البرنامج  من   2020 العام 
وقدم  مستفيدة،  مدارس   109 المدارس  إجمالي 
البرنامج محاضرات افتراضية للمدارس الحكومية 
والخاصة، حيث بلغ عدد المحاضرات 35 محاضرة 
استفاد منها 3348 طالباً ومشاركاً، فيما بلغت عدد 
على  ُعرضت  فيديوهات   8 التوعوية  الفيديوهات 
وتم  كما  البرنامج،  في  مشاركاً   10162 من  أكثر 
الطفولة،  صوت  مبادرة  تقرير  ملخص  استعراض 
حيث نفذت المبادرة 11 محاضرة استفاد منها 7574 
طالباً ومشاركاً، وتضمنت جلسات مثل الوقاية من 
التنمر وحقوق الطفل، وأخطار المخدرات والجرائم 
الرقمي،  العصر  ظل  في  واألطفال  اإللكترونية 
بلغة  أيضاً  ُقدمت  التي  المحاضرات  من  وغيرها 
اإلشارة والترجمة الفورية، وخرجت هذه الجلسات 
ذات  الجهات  مختلف  على  تعميمها  تم  بتوصيات 

الصلة.
والحريات  الحقوق  حماية  إدارة  واستعرضت 
التكافل  صندوق  قدم  حيث   ،2020 للعام  نتائجها 
في  للموظفين  والمخصص  باإلدارة،  االجتماعي 
درهم  ألف  و842  ماليين   9 من  أكثر  دبي،  شرطة 
دراسية  رسوم  بين  تنوعت  للموظفين،  كدعم 
وحاالت  الهمم،  أصحاب  ودعم  إيجار،  ورسوم 
محور  استطالع  نتائج  وأظهرت  أخرى.  إنسانية 
ومتطلبات  احتياجات  مع  دبي  شرطة  تجاوب 
عن  الموظفين  رضا  باستمرار،  المتغيرة  موظفيها 

العام  في   %93.9 بنسبة  اإلنسانية  الخدمات  قسم 
االلتماسات  خدمة  ارتباط  محور  وحقق   ،2020
الوظيفية لشرطة  السعادة  استطالع  اإلنسانية في 
دبي نسبة سعادة بلغت 97.8% في العام 2020. فيما 
بلغت نسبة رضا الموظفين عن نظام التظلمات في 

شرطة دبي 96% لعام 2020.
وكذلك اطلع معاليه على نتائج إحصائيات إدارة 
 144 على  اإلدارة  عملت  حيث  القانونية،  الشؤون 
وقدمت  تفاهم،  مذكرة   49 على  ودققت  مشروعاً، 
قانوناً   49 قانونية ونشرت  استشارة   37 أكثر من 
هما  مبادرتين  ونفذت  دبي،  شرطة  موظفي  على 
إلى  الهادفة  القانونيين«  لغير  »القانون  مبادرة 
»من  ومبادرة  القانونيين،  غير  الموظفين  تدريب 
النشرات  من  عدد  نشر  إلى  والهادفة  القانون« 
االجتماعي  التواصل  تطبيقات  على  القانونية 
باللغتين العربية واإلنجليزية، وبلغ عدد المستفيدين 
من النشرات عبر مواقع التواصل االجتماعي أكثر 
على  اإلدارة  وعملت  كما  مستفيد،  ألف   371 من 
 6 خالل  من  القانونية  الشؤون  منظومة  تطوير 
التشريعية  الدراسات  لجنة  تشكيل  وهي  خطوات، 
مركز  تحديد  وآلية  القانونية،  والرقابة  الواردة، 
وتوفير  المعتمد،  االمتثال  القوانين، وسجل  اعتماد 

متخصصين قانونيين، وهيكلة الشؤون القانونية.
وبما يخص السعادة الوظيفية، اطلع معاليه على 
نتائج اإلدارة العامة، والتي حققت نسبة %99.7 في 
االتجار  جرائم  مراقبة  مركز  وحصد   .2020 العام 
بالبشر، المركز األول في السعادة، وحصلت اإلدارة 
على  الثاني  المركز  على  اإلنسان  لحقوق  العامة 
دبي  برنامج  استطالع  في  دبي  شرطة  مستوى 

لألداء الحكومي المتميز.ا

المري خالل زيارته مركز شرطة ند الشبا
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فعاليات �صرطية يف »�ل�صارقة« و»�ل�صمالية«

الــزري  ــواء سيف  ــل ال <حــضــر ســعــادة 
جلسة  الشارقة  شرطة  عام  قائد  الشامسي 
حوارية نظمتها إدارة شرطة املنطقة الشرقية، 
املنطقة  تشهده  الذي  املروري  االزدحام  حول 
خالل العطل الرسمية واإلجازات وآلية التعامل 

معها.
وثمن سعادته االهتمام الذي يوليه صاحب 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
األعلى لالحتاد حاكم  املجلس  القاسمي عضو 
الشارقة ملدينة خورفكان واملشاريع السياحية 
الواضح  األثر  لها  كان  والتي  التي حتتضنها، 
السياح  من  واسعة  شريحة  استقطاب  في 

واألهالي، وهو ما جعلها محطاً لألنظار.
بن  عبدالله  علي  اللواء  سعادة  تــرأس   >
النعيمي قائد عام شرطة رأس اخليمة،  علوان 
اللجنة  الدائمة - اجتماع   الُعليا  اللجنة  رئيس 

السادس لعام 2021، والذي عقد عن ُبعد.
اللجنة  أعــضــاء  بجهود  سعادته  وأشـــاد 
في  أسهمت  التي  العمل  فرق  وجهود  املبذولة 
خالل  الشرطي  لــألداء  متميزة  نتائج  حتقيق 

النصف األول من العام اجلاري 2021.
استحداث  على  العمل  بــضــرورة  ــه  ووج
تدعم  التي  التطويرية  واملــبــادرات  املشاريع 
حتقيق  في  وتسهم  األداء،  وتطوير  حتسني 
للمجتمع،  احلياة  جودة  وحتسني  االستدامة 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  من  واالستفادة 
أعلى   الشرطي، وحتقيق  العمل  قدرات  لتعزيز 
مجتمع  لدى  واألمان  باألمن  الشعور  معدالت 
إمارة رأس اخليمة في إطار استراتيجية وزارة 

الداخلية والتوجهات احلكومية الرشيدة.
املشترك  التعاون  جلهود  استكماالً   >
والهيئة  واإلصالحية  العقابية  املؤسسة  بني 
القيوين  أم  في  واجلنسية  للهوية  االحتادية 

مدير  زيد  سالم  د. سيف  املقدم  برئاسة  وفد  قام 
إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية بزيارة ميدانية 
للهوية واجلنسية وكان في  الهيئة االحتادية  ملبنى 
استقبالهم املقدم حميد فايز الشامسي مدير إدارة 
شؤون املخالفني واألجانب. وُعقد اجتماع مت خالله 
األهداف  املختلفة مبا يخدم  التعاون  أوجه  مناقشة 

املشتركة.
أشار املقدم زيد إلى أن هذه الزيارات تسهم في 
املهمات،  أداء  عن  الناجمة  اإلشكاليات  على  التغلب 

وتزيد من أواصر التعاون والتميز الوظيفي. 
بجولة  الوفد  قام  االجتماع،  من  االنتهاء  وبعد 
تعريفية في مبنى الهيئة، واختتمت اجلولة بالتوجه 
بن حضيبه  يوسف محمد  العميد خالد  مكتب  إلى 
أم  في  األجانب  وشؤون  لإلقامة  التنفيذي  املدير 
العقابية  القيوين، والذي قام بتكرمي وفد املؤسسة 
واإلصالحية متمنياً لهم املزيد من التقدم والتوفيق.

لتحقيق  املبذولة  اجلهود  دعم  إطــار  ضمن   >
وحكومة  الداخلية  لوزارة  االستراتيجية  األهداف 
عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  أطلقت  عجمان، 
مبادرة »مجلس وسائل التواصل االجتماعي« لتكون 
لدعم  عجمان  إمارة  في  نوعها  من  األولى  املبادرة 
التنسيق والتعاون بني الدوائر احلكومية في مجال 

النشر اإلعالمي في اإلمارة.
للمجلس  األولى  اجللسة  انعقاد  ذلك خالل  جاء 
أطلق  حيث  ُبعد،  عن  املرئي  االتصال  تقنية  عبر 
املبادرة العميد عبدالله سيف املطروشي مدير عام 
سعيد  أحمد  املقدم  بحضور  الشرطية،  العمليات 
اجلنائية،  واملباحث  التحريات  إدارة  مدير  النعيمي 
والرائد نورة سلطان الشامسي رئيسة قسم اإلعالم 
والعالقات العامة، مبشاركة وحضور أعضاء ممثلني 

عن 13 دائرة وهيئة حكومية في إمارة عجمان.
»مجلس وسائل  رئيس  النعيمي  املقدم  وأوضح 
التواصل االجتماعي« أن إطالق املبادرة جاء ضمن 

جهود شرطة عجمان لتعزيز التنسيق والتعاون 
بني ممثلي اإلعالم والعالقات العامة في الدوائر 
مجال  في  عجمان  إمارة  في  احمللية  والهيئات 
ليكون  والتوعية،  واإلعــالن  اإلعالمي،  النشر 
الدوائر  جميع  بني  فعالة  وصل  حلقة  املجلس 
من  املجلس  ويتكون  اإلمـــارة،  فــي  احمللية 
قبل  اختيارهم من  يتم  رئيس ونائب وأعضاء 

املسؤولني من اجلهات املعنية.
وذكرت الرائد الشامسي أن املجلس يهدف 
عبر  النشر  في  اجلودة  االرتقاء مبستوى  إلى 
وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة بالدوائر 
احلكومية، وتركز آلية عمل املجلس على حتقيق 
التعاون  وتعزيز  النشر،  في  واجلودة  السرعة 
على  واحلفاظ  الذكية،  للخدمات  التسويق  في 
املجتمع وأفراده من خالل التصدي للشائعات 

وتوعية اجلمهور حول اجلرائم اإللكترونية.
< استضافت القيادة العامة لشرطة الفجيرة 
الذي نظمه مكتب  للطالب  االفتراضي  املجلس 
الداخلية  وزارة  في  القانون  احترام  ثقافة 
»أقدر«  للتمكني  خليفة  برنامج  مع  وبالتعاون 
بعنوان »اإلعالم الرقمي«، وذلك ضمن مبادرة 
طالب  فيها  حتدث  التي  عندكم(،  )مجالسنا 
التقنية  وكليات  الفجيرة  جامعة  من  وطالبات 

العليا وجامعة العلوم والتقنية بالفجيرة.
وأدار اجللسة احلوارية النقيب محمد حسن 
البصري رئيس قسم اإلعالم والعالقات العامة 
في شرطة الفجيرة، وأقيمت عبر تقنية االتصال 
املرئي عن ُبعد، وتضمنت موضوعات تتمحور 
في  وأهميته  ومفهومة  الرقمي  اإلعالم  حول 
ودوره  العاملية  األحــداث  على  الضوء  تسليط 
ميثله  ــا  وم املجتمع،  فــي  الــوعــي  نشر  فــي 
القادمة وتأثيره على  الرقمي لألجيال  اإلعالم 

اخلصوصية وعدم جتاوز اخلطوط احلمراء.

الشامسي خالل حضوره اجللسة                   تكرمي وفد »عقابية وإصالحية أم القيوين«
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العميد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

معاناة  العلمية  »نيتشر«  مجلة  وصفت 
اإلنسان في ظل وعقب انتهاء جائحة »كوفيد- 
19« مما اسمته »االحتراق النفسي« والذي نتج 
الجسدي،  بالتباعد  االلتزام  جراء  للمجلة  وفقاً 
وعدم القدرة على التواصل بشكل مباشر وليس 
افتراضيًا مع اآلخرين، وهي من اإلجراءات التي 
ال بديل عنها لتجاوز مخاطر الجائحة، مشيًرا إلى 
أن هذا االحتراق أدى إلى المعاناة من األمراض 
أن  النفسي. وأضافت  التوازن  وفقدان  النفسية 
عليها  يعكف  التي  الراهنة  العلمية  الدراسات 
هذا  جراء  اإلنسان  يعانيه  ما  أن  أكدت  العلماء 
الوقت حتى مع  االحتراق سوف يستمر بعض 
لطبيعتها..! ومن  الحياة  الجائحة وعودة  انتهاء 
االجتماع  لعالم  وفقاً  علمية  ضرورة  هناك  ثم 
بالمملكة  مانشستر  جامعة  في  نازرو  جيمس 
البشر  يعانيه  ما  وقف  على  للعمل  المتحدة 
خالل  من  الجائحة،  على  المترتبة  اآلثار  جراء 
السعادة  نشر  تستهدف  التي  المبادرات  إطالق 
النفسي  للتوازن  وصواًل   والتآلف  والطمأنينة 

مرة أخرى.
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  سعت  ولقد 
وممارسة  الوظيفي  الرفاه  مبادرة  تطبيق  إلى 
الرياضة، وهي المبادرة التي تهدف وفًقا لمركز 
التربية الرياضية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي 
محفزة  إيجابية  مؤسسية  ثقافة  إيجاد  إلى 

المطبقة  الممارسات  أفضل  ومواكبة  للموظفين 
وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية 
والنفسية  البدنية  الصحة  وتعزيز  واالجتماعية 
للمنتسبين إلى جانب زيادة الروابط االجتماعية 
بين زمالء العمل بما ينعكس إيجابياً على العمل 
تستهدف  المبادرة  أن  أي  واألمني،  الشرطي 
كوفيد19-،  لجائحة  نفسية  آثار  أي  تجاوز 
المنتسبين  بين  االجتماعية  الروابط  وتعميق 
بما يدعم التوازن النفسي والبدني على السواء، 
نمطاً  الرياضة  ممارسة  جعل  إلى  وصوالً 
اساسيًا  عنصًرا  تمثل  إنها  كما  حياة،  وأسلوب 
والنفسي  والذهني  البدني  اإلعداد  عناصر  من 

لمنتسبي الشرطة.
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  اهتمت  ولقد 
األنشطة  أبطال  من  بمنتسبيها  بالتعريف 
وعالمياً،  ودولياً  محلياً  وإنجازاتهم  الرياضية  

ونشر الوعي الرياضي والصحي للمنتسبين.
األنشطة  ركزت  المثال  سبيل  وعلى 
خالل  أبوظبي  لشرطة  الرياضية  واإلنجازات 
العام 2020 على رفع اللياقة الرياضية لنحو 709 
منتسبين بدورة »الدوريات األمنية لالستجابة«، 
بدورتي  الملتحقين  الضباط  من  منتسباً  و512 
منتسباً   48 وإعداد  والوسطى،  األولى  القيادات 
أسابيع   8 لمدة  البدنية  للياقة  مدرب  دورة  في 
في  المبتعثين  الخريجين  الطلبة  من   80 وأيضاً 

إلى  باإلضافة  متخصصة.  رياضية  دورات 
التعريف باألنشطة الرياضية الجديدة إلى جانب 
المبادرات التي جرى تنفيذها العام الماضي ومن 
بينها مبادرة )ألنكم منا.. صحتكم تهمنا ( والتي 

استفاد منها العمالة الخدمية. 
تأثير  عدم  إلى  يشير  الذي  الواقع  وهو 
الرياضية  المسيرة  على  كوفيد19-  جائحة 
باالشتراطات  لاللتزام  نظًرا  أبوظبي  لشرطة 
واإلجراءات االحترازية كافة ما أدى إلى استفادة 
2025 منتسبًا من البرامج التدريبية في مجاالت 
اللياقة البدنية والقوة والتحمل والفنون القتالية 
بمختلف أنواعها. والبد أن أشير إلى أن للرفاه 
تحقيق  بينها  من  األهمية  بالغة  نتائج  الوظيفي 
إلى  إضافة  والموظفين،  القيادات  بين  التواصل 
الوصول إلى قدر من التوازن النفسي، والتعليم 
تطبيق  على  قدرة  ذات  يجعلها  بما  المستمر، 
مسؤولياتها  أو  الوظيفية  لمسؤولياتها  متكامل 
تمثل  المبادرات  هذه  فإن  وبالتالي  المجتمعية. 
تأكيداً على رؤية وسعى القيادة العامة لشرطة 
لمنتسبيها  العمل  أجواء  تحسين  على  أبوظبي 
األمن  لحفظ  أداء  أفضل  الستمرارية  وصواًل 
خدمات  أفضل  وتقديم  العام،  واالستقرار 
وأهداف  مسيرة  يدعم  بشكل  معها  للمتعاملين 
لرفاه  تحقيًقا  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

المجتمع بشكل عام.

»ممار�صة �لريا�صة« طريق 
»للرفاه �لوظيفي«

حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

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

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

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تأمني تعتمد عليه لألفراد والرشكات. adnic.ae | 800 8040 |      +971 2 4080 900 

Ads Montage.indd   22Ads Montage.indd   22 21/02/2021   2:29 PM21/02/2021   2:29 PM Mojtama-177-AGUST-2021.indd   22Mojtama-177-AGUST-2021.indd   22 27/07/2021   10:01 AM27/07/2021   10:01 AM



حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

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

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

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تأمني تعتمد عليه لألفراد والرشكات. adnic.ae | 800 8040 |      +971 2 4080 900 

Ads Montage.indd   22Ads Montage.indd   22 21/02/2021   2:29 PM21/02/2021   2:29 PMMojtama-177-AGUST-2021.indd   23Mojtama-177-AGUST-2021.indd   23 27/07/2021   10:01 AM27/07/2021   10:01 AM



العدد 177 أغسطس 2021 24

ر
كا

ف
لأ

 ا
ت

و
�ص

فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

عالية  وأخالق  بقيم جميلة  يتمتع  قد  معظمنا 
وخالبة ومثالية. ومعظمنا قد يملك مبادئ قويمة 
عليا رائعة تجلب السعادة.  ومعظمنا قد  ومثالً 
يحب ويتمنى أن تسود معاني العادلة والتسامح 
نختلف  أدنى شك،  دون  من  ولكننا  والمساواة. 
في مستوى تلك المبادئ والقيم الرائعة والخالبة 
والجميلة، ونختلف حتى في تصنيف تلك القيم 
في  و  الواقع  أرض  على  ترجمتها  كيفية  وفي 
في  ونختلف  بل  اآلخرين،  ومع  معها  التعاطي 
القيم لتكون  جوانب تنفيذ وبرهنة وتطبيق تلك 
على  شاهداً  وتكون  تصرفاتنا،  لجميع  مرافقة 

أرض الواقع.
بقلب  تتمتع  خلوقاً  إنساناً  تكون  أن  محاولة 
طيب محب للناس، تعد كالشرف العالي والفضيلة 
الدائم،  هاجسك  هذا  يكون  أن  ولكن  العظيمة. 
طريقه،  على  وتسير  أجله  من  وتكافح  تسعى 
وقدمت  السعادة،  لنفسك  جلبت  تكون  عندها 

�الأخالق هوية �الإن�صانية .. وحاجتها 

الخير الذي سيرتد عليك وعلى حياتك بأسرها.
األخالق  يعتبرون   – قلة  وهم   – بعضهم 
اجتماعي،  »برستيج«  أو  حياتية  كماليات 
تماماً  وأحاديثهم،  أوقاتهم  به  يزينون  مظهر 
كمظهرهم وهم يرتدون المجوهرات والماركات 

والملبوسات الثمينة. 
والفيلسوف  المفكر  يقول  السياق،  هذا  وفي 
المغربي طه عبد الرحمن: »األخالق ليست كماالت 
بمعنى زيادات ال ضرر على الهوية اإلنسانية في 
تركها، وإنما هي ضرورات ال تقوم هذه الهوية 
إذا فقدت هذه الضرورات فقدت  بدونها، بحيث 
الهوية وإذا وجدت األولى وجدت الثانية، بدليل 
أن اإلنسان لو أتى ضدها أي ساءت أخالقه لُعد 
ال في اآلنام وإنما في األنعام، بحيث يتعين علينا 
أن نعتبرها بمثابة مقتضيات تدخل في تعريف 
هوية اإلنسان نفسها ولن يتأتى لنا هذا إال إذا 
وجود  على  متقدماً  ال  اإلنسان  وجود  جعلنا 

األخالق وإنما مصاحباً لوجودها«.
أن  يمكننا  بعمق،  لها  نظرنا  إذا  المقولة  هذه 
نخرج منها حكمة بليغة جداً وموجزة، وهي أننا 
من دون األخالق نهبط لمستوى متدٍن، ونبتعد 

جداً عن اإلنسانية الصادقة العميقة. 
وأشير إلى أن سوء األخالق ال يعد في اآلنام 
وإنما في اإلنعام، وهذا صحيح جداً، فمن دون 
حيث  جداً،  بليغ  هبوط  للمرء  يحدث  األخالق 
تنعدم قيم كثيرة ونفقد اإلنسان وهو حي، ولن 
عن  كثيراً  التسامح، وسنبحث  وال  الرحمة  نجد 
وأولى  قيمة  أعظم  من  خالية  قلوب  في  الدفء 
منطلقاته بل أرضيته الصلبة وقاعدته األساسية، 

وهي األخالق ولن تجده.
نحن بحاجة لنعمل دوماً لنكون على مستوى 
عظيم من القيم األخالقية، قد ترتفع عند بعضهم 
أو  وتكون عالية وقد تكون لدى آخرين متدنية 

متواضعة، ولكننا نريدها موجودة دوماً.
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقالت متخ�ص�صة �إ�صهامًا منه يف ن�صر �لثقافة �لقانونية و�لثقافة �لعامة بني منت�صبي وز�رة �لد�خلية 

و�أفر�د �ملجتمع.

الذكورة  مصطلح  أن  على  الناس  تعارف 
واألنوثة يقتصر على مفهوم الرجل والمرأة. وقد 
حمل هذه المفهوم الكثير من اللبس والتناقضات 

كبيرة  ولدت صراعات  والتي  والفكرية،  الدينية 
على  النفسية  وأبعاده  الحقيقية  ماهيته  حول 

شخصية الفرد.

البعد الطاقي
الذكورة   مفهوم  المقالة،  هذه  في  سأتناول 
البعد  زاوية  وهي  جديدة،  زاوية  من  واألنوثة 

عمل �ملر�أة يف �ملجال �الأمني
وطاقة �لذكورة و�الأنوثة

مرمي حممد الأحمدي- م�صت�صارة حقوقية
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والكائنات  العالم  هذا  إلى  ينظر  الذي  الطاقي 
الذرات  من  مجموعة  أنه  على  فيه  الموجودة 
وتتواصل  بينها،  فيما  تتفاعل  التي  الطاقية 
بينها  المتبادل  التأثير  يجعل  مرئياً  ال  تواصالً 
توقعاتنا  أو  تصوراتنا  يفوق  حد  إلى  يصل 

الذهنية. 
أو االزدواجية بين  الثنائية  الكون على  يقوم 
المتناقضات، فالليل يقابله النهار، والخير يقابله 
حتى  وهكذا..  القوة  تقابله  والضعف  الشر، 
تتجلى هذه المفاهيم المتضادة في كل تفاصيل 

الحياة على هذه األرض. 
الحياة  هذه  عناصر  أحد  هم  البشر  أن  وبما 
عبر  فيهم  تتجلى  الثنائية  طاقة  فإن  األرضية، 
ما يسمى بطاقة الذكورة واألنوثة، والتي تعمل 
على توازن قوى الطبيعة في داخلنا حيث يمتلك 
توازن  التي  األنثوية  الطاقة  من  بعضاً  الذكر 
طاقة ذكورته. كما تمتلك األنثى بعضاً من طاقة 
الذكورة التي توازن أنوثتها الداخلية. ويعتبر هذا 
التوازن الالواعي عامالً رئيساً في تحقيق السالم 

الداخلي والرفاه الخارجي للرجل والمرأة.

صفات الطاقة 
تتسم طاقة الذكورة بالسرعة والقوة واإلنجاز 
والقسوة والوضوح والمواجهة والعطاء وغيرها 
القوة  مظاهر  حول  تتمحور  التي  الصفات  من 
بالهدوء  األنوثة  طاقة  تتسم  بينما  والحزم. 
والسكون والصبر والتعاطف واالحتواء والتفهم 
حول  تدور  التي  الصفات  من  وغيرها  واألخذ 

الليونة والمرونة واحتواء اآلخرين.
وكنت أشرت في بداية المقالة إلى أن مفهوم 
الذكورة  طاقة  تجليات  أحد  هو  والمرأة  الرجل 
واألنوثة، وأن توازن الطبيعة يجب أن يتحقق في 
نفسياً  المتوازن  الرجل  أن  أي  تجلياتها،  جميع 
وفكرياً وعاطفياً يجب عليه حمل جزء من صفات 
ببعض  يتحلى  كأن  داخله،  في  األنوثة  طاقة 
اآلخرين  مع  والتعاطف  والمرونة  اللين  صفات 
تمكنه  األمور  هذه  إن  حيث  والتفهم،  والصبر 
من تحقيق نجاحات فعالة في دائرة عمله وفي 
دائرة حياته الشخصية، فنجد أن القائد الناجح 
انسان  إنه  كما  عمله،  لفريق  جيد  مستمع  هو 
صبور على تحقيق أهدافه الكبرى، وكذلك يمتلك 
مرونة عالية في تغيير خططه وآليات تعامله مع 
األحداث من حوله، عدا عن أنه أب ناجح نتيجة 

تعامله الذكي عاطفياً مع أفراد أسرته.
أما األنثى المتوازنة نفسياً وفكرياً وعاطفياً، 

فهي التي تحمل في داخلها بعضاً من صفات 
والقدرة  والقيادة  والطموح  كاإلنجاز  الذكورة 
الرؤية  القرارات وتنفيذها ووضوح  اتخاذ  على 
الصفات  هذه  إن  حيث  بها،  الخاصة  واألهداف 

من �ل�صروري رفع 

م�صتوى �لوعي بطاقة 

�ملر�أة �حليوية

�لتو�زن �لطاقي يحقق 

�ل�صالم �لد�خلي 

و�لرفاه �خلارجي

     مريم محمد األحمدي

تمكنها من الوصول إلى مراتب عالية في مجال 
عملها، والقدرة على قيادة فريق عمل بكل حكمة 
العملية والشخصية  وذكاء، وتحقيق طموحاتها 
تمتلك  كانت  إذا  سيما  ال  وسهولة  يسر  بكل 
من  بمزيج  حياتها  دفة  إلدارة  الكافية  الحكمة 
الذكورية  والطاقة  الناعمة  األنثوية  الطاقة 

الحازمة.

المرأة في المجال األمني 
طاقة  العملية  المجاالت  بعض  على  يغلب 
القائم  والشرطي  األمني  كالمجال  الذكورة 
كل  على  يحتم  مما  والسلطة،  القوة  فكرة  على 

تمكنهم  عالية  ذكورية  بطاقة  االتسام  منتسبيه 
من أداء مهماتهم الميدانية واإلدارية  والخدمية 
بفاعلية، حيث إن التعامل مع القضايا األمنية أو 
القانون بشكل عام هو أمر يحتاج  مع مخالفي 
إلى جرعة زائدة من القوة والسلطة والقدرة على 

مواجهة األمور بكل حزم وسرعة وفاعلية.
المجال  في  العاملة  األنثى  تحتاج  قد  لذا، 
األمني والشرطي إلى رفع صفات طاقة ذكورتها 
الشخصية في  السمات  تفعيل هذه  لتتمكن من 
داخلها حتى تستطيع مواجهة التحديات العملية 

في بيئة عملها.
اإلناث  من  العديد  نجد  ولألسف،  ولكننا 
وعبر  والشرطي،  األمني  المجال  في  العامالت 
في  الذكورة  طاقة  تفعيل  من  طويلة  سنوات 
في  العملية  المتطلبات  مع  للتناغم  داخلهن 
النفسي  التوازن  الكثير من  فقدن  قد  محيطهن، 
تصل  التي  القوة  أصبحت  بحيث  الداخلي 
إلى  يصل  الذي  والحزم  التسلط  درجة  إلى 
درجة  إلى  الذي يصل  والطموح  التشدد  درجة 
لحياة  العام  الطابع  هو  الالصحية  المنافسة 
المجال  هذا  في  العامالت  اإلناث  من  العديد 
منهن  العديد  تنقل  وقد  والشرطي.  األمني 
حياتهن  نطاق  إلى  المتوازنة  غير  الطاقات  هذه 
العائلية والشخصية بشكل الواٍع، مما يؤدي إلى 
أمومتهن  وتحويل  الزوجية  حياتهن  اضطراب 
إلى  الخاصة بهن  وزواجهن وعالقات الصداقة 
حقل مليء بالمشكالت والصراعات، مما يجعل 
السالم  إلى  وحقيقي  عميق  احتياج  في  المرأة 
افتقدته في كل  الذي  الداخلي  النفسي والهدوء 

مناحي حياتها الشخصية والعملية.

نصيحة عملية
العامالت  أتقدم بنصيحة لكل زميالتي  لذلك 
والشرطي سواء في وزارة  األمني  المجال  في 
الداخلية أو في مختلف القيادات العامة للشرطة 
في  المتحدة وكذلك  العربية  اإلمارات  دولة  في 
واألجنبية  الشقيقة  واإلسالمية  العربية  الدول 

الصديقة. والنصيحة العملية هي التالية:
الوعي  مستوى  رفع  إن  العزيزة..  زميلتي 
العام لديك والوعي الخاص بطاقتك الحيوية التي 
منها،  مهماً  المتوازنة جزءاً  أنوثتك  طاقة  تعتبر 
هو ضرورة قصوى في هذا العالم الذي تعيش 
والتمزق  الفكري  التشتت  من  حالة  األنثى  فيه 
غير  عالقات  شكل  على  ينعكس  الذي  النفسي 
صحية  غير  واجتماعية  عملية  وبيئات  متوازنة 
تشكل على المدى البعيد ضغطاً طاقياً رهيباً على 
العالم الداخلي لألنثى ويستنزف طاقتها ويمنعها 
من العيش بتوازن وسالم ونجاح يحقق السعادة 

الحقيقية بشكل فعلي وغير مزيف.
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الخاليا  متعددة  الكائنات  من  البشري  الكائن 
جميع  يخزن  وهو  الجزيئي،  التركيب  ومعقدة 
النووي  الحمض  داخل  الوراثية  الجينية  معلوماته 
في  يتواجد  الذي   DNA األوكسجين  منقوص 
على  والجنسية  الجسمية  الخاليا  جميع  نواة 
منقوص  النووي  والحمض  كروموسومات،  شكل 
الُمكون  هو  الجينات  يشكل  الذي  األوكسجين 
األساس للكائن البشري ويستحيل تكوين البشر من 

دون معلومات جينية. 
وألن الجينات هي األساس في تكوين البشر، فإن 
الجينية  الصفات  تتمثل في  البشري  الكائن  صفات 
الظاهري  الخارجي  الهيكل  ُتشكل  التي  الوراثية 
Phe� الظاهري  بالنمط  ُتسمى  و   ، البشر يللكائن 
كلون  معينة  الظاهري لصفة  الشكل  notype، وهي 

ة
وي

حي
ت 

يا
قن

ت

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

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

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

�صارة الكعبي وفاطمة البلو�صي 

خبريتان يف التقنيات احليوية-جامعة ال�صارقة

                �ل�صفات �لور�ثية للكائن �لب�صري )3-1( 

صفات  وتتمثل  القامة.  وطول  والبشرة  العينين 
الكائن البشري أيضاً في الصفات الجينية الوراثية 
بكل  الخاص  الداخلي  الجيني  التركيب  ُتشكل  التي 
 ،Genotype الجيني  بالنمط  وُتسمى  بشري  كائن 
كاألمراض  معينة  لصفة  الجيني  الشكل  وهي 
وغيرها،  لألدوية  المناعية  واالستجابة  ومقاومتها، 
قد  أو  وُيخصصها  معينة  لصفة  يرمز  جين  وكل 
ِبأكثر من جين  ُيرمز لها  ُهنالِك صفة ُمعينة  تكون 
للكائن  الجينية  واألنماط  الظاهرية  األنماط  ِكال   .
محددة  جينات  إنتاج  عملية  عن  عبارة  البشري 
البشري  للكائن  الخارجي  فالمظهر  محددة،  لصفة 
والسمات الجينية المخصصة فيه جميُعها ُتنتَج من 
صفات جينية وراثية موروثة من اآلباء، حيث تنتقل 
المعلومات الجينية من األبوين إلى األبناء أثناء َتَكون 

األَِجنَة إلنتاج سمات جينية وسمات ظاهرية ُتشكل 
الكائن البشري كامالً، وُتميِز هذه السمات كل كائن 
تطور  مع  وتختلف  تتعدد  حيث  غيره،  عن  بشري 
األجيال، فالصفات الجينية الوراثية للكائن البشري 
عن  تماماً  تختلف  البدائي(  األول  )اإلنسان  القديم 

صفات الكائن البشري الحديث. 
وعلى الرغم من أن نسبة االختالف في تسلسل 
نوكليوتيدات الحمض النووي منقوص األوكسجين 
معدومة،  تكون  تكاد  البشرية  الكائنات  بين   DNA
الجينية  الصفات  أن  إال   ،%0.1 تتجاوز  ال  فهي 
كائن بشري آلخر، ويستحيل  البشرية تختلف من 
الِسمات  في  تماماً  يتشابه  بشري  كائن  تواجد 
الجينية جميعها أو يتشابه تماماً بالِسمات الظاهرية 
مع كائن بشري آخر، إال في حالة التوأم المتطابق. 
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النووي  الحمض  إذا كان تسلُسل  اآلن  والسؤال 
منقوص األُوكسجين بين الكائنات البشرية متشابهاً، 
الذي  وما  بيننا؟  الجينية  الصفات  تختلف  فلماذا 
يجعل حتى األشقاء مختلفين في المظهر الجسدي 
في مقاومتهم لألمراض، وفي الحساسية من بعض 

األدوية واألطعمة، وحتى في الشخصيات؟ 
االختالف  في  يّكُمن  واختالفهم  البشر  تنوع 
منقوص  النووي  الحمض  تسلسل  في  الجزئي 
األوكسجين DNA في النسخة الجينية لجين مسؤول 
عن صفة معينة، هذا االختالف الجزئي ُيعَرف بتعدد 
SNP: Single Nucleo� الُمفرد النوكليوتيد   أشكال 

tide Polymorphism. فيتميز ُكل شخص عن غيره 
باالختالف في جزء معين من تسلسل نوكليوتيدات 
قطعة  في  األوكسجين  منقوص  النووي  الحمض 
المتواجدة  الُمزدوجة  الكروموسومات  داخل  معينة 
في نواة الخاليا. فمثالً إذا كان هناك شقيقان كالهما 
بالجين  الخاص  النوكليوتيدي  التسلسل  يملِكان 
القامة، فإن اختلفا  الذي ُيظهر صفة طول  البشري 
)اختالف  التسلسل  هذا  من  فقط  واحد  حرف  في 
جزئي(، فإن النتيجة تكون أحدهما أطول في طول 
هو  الجزئي  االختالف  هذا  ويعد  اآلخر.  من  القامة 
السبب الرئيس في تنوع األجيال البشرية وتعددها، 
كذلك الطفرات الجينية التي قد َتتكون بسبب عوامل 
مختلفة ومنها عوامل بيئية ُتسهم وِبشكل كبير في 
تنوع البشر وظهور أمراض جديدة غير سابقة بين 

البشر وصفات جينية جديدة. 

تحليل النسب 
للكائن  الجينية  الصفات  فإن  سابقاً،  ذكرنا  كما 
األجيال.  بين  تنتقل  وراثية  صفات  هي  البشري 
وأثناء انتقال المعلومات الجينية من اآلباء إلى األبناء 
الُمَخصبة،  للبويضة  المنتجة  الخاليا  تكوين  عند 
التي َتكون في الخاليا االِبنة  تتغير بعض الجينات 
نسخ  بمثابة  العملية  فتكون  العوامل،  بعض  بفعل 
نفسها  باللغة  لصقها  ثم  معينة  بلغة  معلومات 
ولكن  نفسه  هو  والمعنى  مختلفة،  بمفردات  ولكن 
تسلسل  ُتمثل  هذه  المفردات  تختلف،  قد  المفردات 
نوكليوتيدات الحمض النووي منقوص األوكسجين 
DNA لجين مسؤول عن صفة معينة، فإذا اختلف 
األبوين  نوكلوتيدات  تسلسل  عن  بعضها  تسلسل 
للجين نفسه اختالفاً ولو كان بسيطاً، ينتُج عن ذلك 
اختالف في جينات األبناء وقد ينتج صفات جينية 
َنَسب  في  مختلفة  ظاهرية  وصفات  مسبوقة  غير 

معين أو ساللة بشرية معينة. 
اختالف  ُينتِج  والذي  الجينات  في  التغيير  هذا 
بعض جينات األبناء عن اآلباء ُيعرف باسم الطفرة 
الجينية Gene Mutation، وقد ُتنتج هذه الطفرة بِفعل 

عامل واحد أو أكثر من العوامل التالية: 
1. بعض العوامل البيئية التي ُتَولد طفرة جينية. 

2. تغيير في التسلسل النوكليوتيدي لجين واحد 
أو جينات متعددة أثناء تكوين البويضة.

3. خلل في الكروموسومات والذي قد يكون خلالً 
في عدد الكروموسومات ككروموسوم واحد أكثر أو 
أقل، أو خلل في شكل كروموسوم معين ككرموسوم 

أقصر من الطبيعي.
في  الرئيسة  األسباب  من  ُتَعد  الجينية  والطفرة 
ساللة  في  مسبوقة  غير  جينية  اضطرابات  ظهور 
المتوارثة  األمراض  بعض  اختفاء  أو  معينة  بشرية 

في الساللة عند أحد األجيال. 
الجينية  الصفات  هذه  على  التعرف  يتم  فكيف 

المتوارثة بين األجيال، وكيف يتم تحديدها؟
نبات  في  مندل  العالم  درسها  التي  كالصفات 
بالجينات  ُمرتبِطة  أنها  الِحقاً  تبيّن  والتي  البازالء 
وانتقالها وأَن ُكل جين مسؤول عن إنتاج صفة معينة 
لنبات البازالء، اكتشف العلماء أيضاً طريقة لدراسة 
السالالت  في  الوراثية  الجينية  الصفات  انتقال 
pedi� تسمى هذه الطريقة بتحليل النسب ، ةالبشري
gree analysis، وهي عبارة عن تحليل بياني لألنماط 
الوراثية لصفات معينة في ساللة بشرية أو عائلة 
عدم  أو  ظهور  التحليل  هذا  لنا  ُيبين  حيث  بشرية، 
ظهور صفة وراثية محددة من حيث ِصلتها باآلباء 
بينهم  انتقالها  وكيفية  كاملة  والُساللة  واألَشقاء 
النسب  وتحليل  بدأت.   أين  ومن  األجيال  مر  على 
بمثابة السجل التاريخي لساللة بشرية محددة ومن 
 Genotype خالله نستطيع أن نحدد األنماط الجينية
واألنماط الظاهرية Phenotype لصفات تتواجد في 
انتِقال  كيفية  توقع  ونستطيع  البشرية،  السالالت 
هذه األنماط في المستقبل وفي أي جيل من الساللة 
نفسها ستظهر مرة أُخرى، وذلك من خالل تحديد 
نوع النُسخ الجينية التي انتقلت من اآلباء إلى األبناء 

للجين نفسه المسؤول عن إظهار الصفة المحددة.
هي  الجينية  النُسخ  فإن  سابقاً،  ذكرنا  وكما 
نفسها األليالت المسؤولة عن التعبير عن األشكال 
مسؤول  جين  كل  و  البشرية،  للصفات  المختلفة 
واحدة  األليالت،  من  نسختان  له  معينة  صفة  عن 
تختلف  وقد  األم،  من  وواحدة  األب  من  موروثة 
في  بسيطاً  اختالفاً  نفسه  للجين  النسختان  هاتان 
التسلسل النوكليوتيدي للجين، ولكن كالهما ُيَمثالن 
هذا  على  وُيطلق  نفسها،  البشرية  الوراثية  الصفة 
االختالف بتعدد أشكال النوكليوتيد الُمفرد المسؤول 
عن تنوع البشر كما سبق ِذكره . والصفات الجينية 

 .  Recessiveأو متنحية  Dominant قد تكون سائدة
والصفات الجينية السائدة هي الصفات الشائعة في 
الساللة، وتنتقل بين جميع األجيال من دون تخطي 
التي  الصفات  فهي  المتنحية،  الصفات  أما  أحدهم. 
لم يسبق ظهورها في الساللة وال يشترط انتقالها 
زوج  ُيحددها  الجينية  والصفات  األجيال.  بين 
عن  مسؤول  جين  لكل  نسختان  أي  األليالت،  من 
صفة معينة، وهذه األليالت قد تكون أيضاً سائدة 
العينين  لون  لدينا صفة  كان  إذا  فمثالً  متنحية،  أو 
البني في ساللة بشرية محددة هي الصفة الظاهرية 
فإن   )A( الظاهري  بالنمط  لها  وُيرمز  السائدة 
الصفة  المسؤول عن هذه  للجين  األليالت  نسختي 
والتي ستنتقل بين األجيال ُترمز باألليلين أو النمط 
الجيني )AA( حيث ينتقل لألبناء أليل واحد من األم 
وهي  نفسها  الجينية  للصفة  األب  من  واحد  وأليل 
لون العينين. وقد يكون زوج األليالت السائدة نقياً، 
 )AA( المثال  هذا  في  النسختين،  في  متشابهاً  أي 
ويسمى باألليالت المتماثلة Homozygous Allels، أو 
قد يكون زوج األليالت السائدة هجيناً أي مختلفاً في 
النسختين في هذا المثال )Aa(، ويسمى باألليالت 
األليالت  أما   .  Heterozygous Allels المتماثلة  غير 
المتنحية فهي دائماً متماثلة في النمط الجيني وُتَكِون 

صفات جديدة في الساللة. 
تتعدد األليالت وتتوزع بشكل مختلف من جين 
مر  على  الجينية  الصفات  تتنوع  وبالتالي  لجين، 
األجيال البشرية، وذلك يكُمن في أن الصفة الواحدة 
في الكائن البشري قد ُتنتَج من تفاعل أكثر من جين، 
ُتظهر  ال  الخصوص  وجه  على  البشرية  فالصفات 
األليالت  توزيع  في  مندل  كقوانين  بسيطاً  نمطاً 
صفة  وجود  ذلك،  على  ومثال  البازالء.  نبات  في 
غير شائعة في ساللة بشرية معينة كلون العينين 
األزرق ألحد األبوين بينما اآلخر يملك لون العينين 
البني، حيث لم تنتقل هذه الصفة ألي من األجيال، 
ناتجة  العينين ذاتها  َيكُمن في أن صفة لون  وذلك 
من تفاعل أكثر من جين واحد، ويعتبر اللون األزرق 
صفة متنحية عن لون العينين البني الشائع في هذا 

المثال.

فاطمة البلوشي  سارة الكعبي 
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المقدم د. سالم علي الكتبي 
              أكاديمية سيف بن زايد 
              للعلوم الشرطية واألمنية

�صلوكيات �ل�صائقني �ل�صلبية 
و�حلو�دث �ملرورية يف �الإمار�ت

تتسبب الحوادث المرورية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة خصوصاً الجسيمة منها بخسائر 
بشرية وبخسائر مادية كبيرة في البنية التحتية 
شائعة  أسباب  عن  ناتجة  وهي  والمركبات، 
أخطاء  عن  تنتج  التي  تلك  أهمها  لعل  وكثيرة، 

قائدي المركبات وسلوكياتهم السلبية.
التوعية  حمالت  كثافة  من  الرغم  وعلى 
الداخلية  وزارة  بها  تقوم  والتي  المرورية، 
ووسائل  الدولة  في  المرور  وإدارات  ومديريات 
السائقين من  المختلفة، والتي تستهدف  اإلعالم 
جميع فئات المجتمع وفي المدارس والجامعات، 
وعلى مدار السنة إال أن بعضاً من السائقين ال 
يلتزم بهذه النصائح والتعليمات، مّما يتسبب في 
حوادث مرورية بعض منها جسيم يحصد عدداً 
من األرواح الغالية، ويخلف أضراراً مادية باهظة 
الثمن، والسبب الرئيس في الحوادث الجسيمة هو 
السرعة، حيث أنها السبب في مضاعفة الخسائر 
قال  من  صدق  قد  و  اإلصابات،  حّدة  وزيادة 
»السرعة تقتل«، فلو كان هناك خطأ بسيط يمكن 
للسائق أن يتداركه عند السرعات المعتدلة، ولكن 
األمر يزداد سوءاً وال يعد من المستطاع تداركه 

عندما تكون السرعة زائدة عن الحد.
الخاطئة  السلوكية  الممارسات  أخطر  ومن 
تتسبب  والتي  المركبات،  سائقو  يرتكبها  التي 
أثناء  المتحرك  الهاتف  استخدام  هي  بالحوادث 
وعّم  كثرت  التي  المخالفات  من  وهي  القيادة، 
السائقين  من  الكثير  يقوم  حيث  البالء،  فيها 
في  المباشر  والبث  التصوير  في  باستخدامها 
وينشغل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  مختلف 
سهلة  وهي  الطريق،  أخطار  عن  بها  السائق 
السائق  فتجد  أخرى،  إلى  صفحة  من  االنتقال 

أخطار  عن  منشغالً  المقصودة  الصفحة  يالحق 
الطريق .

وتعتبر كتابة النصوص في الرسائل النصية 
من  وغيره  أب«  »الواتس  وتطبيق  القصيرة 
التطبيقات من أخطر األمور تشتيتاً للسائق، حيث 
يصبح في جو بعيد عن ظروف الطريق. وما هي 
وأن  السيما  عقباه  يحمد  ال  ما  فيقع  لحظة،  إال 
الخارجية،  الطرقات  على  تكون  الحوادث  معظم 
ذات  الحوادث  وبالتالي  العالية  السرعات  حيث 
المادية  واألضرار  البليغة  واإلصابات  الوفيات 

الجسيمة. 
أثناء  المتحركة  الهواتف  استخدام  إن  كما 
في  خصوصاً  دهس  بحوادث  يتسبب  القيادة 
أن  المشاة  فرد  فيعتقد  المشاة،  عبور  مناطق 
بهاتفه  منشغالً  الثاني  ويكون  له  منتبه  السائق 
عند  خصوصاً  الدهس  حالة  فقع  المتحرك، 
المسرب الثالث من الطريق، حيث الرؤية تحجب 
عن السائق لوجود السيارات في المسربين األول 
و الثاني، وهو بطبيعة الحال غير منتبه لإلشارات 
بالهاتف  النشغاله  األخرى  للمركبات  الرباعية 

المتحرك. 
ومن السلوكيات السلبية، اتمام السائق اللبس 
الماكياج  تصليح  أو  األكل  أو  قيافته  تعديل  أو 
إلى  تؤدي  وهي  القيادة،  أثناء  للنساء  بالنسبة 
انشغال السائق عن أخطار الطريق، فال يستطيع 

القيام بردة الفعل المناسبة ويقع في المحظور. 
السالمة  وتعليمات  بقوانين  االلتزام  إن 
لمستخدمي الطريق في اإلمارات يعتبر من األمور 
السائق  وسالمة  حياة  تحفظ  التي  الضرورية 
وسالمة غيره من مستخدمي الطريق من سائقين 

وركاب ومشاة، فهذه مسؤولية الجميع. 

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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فعاليات ريا�صية �صرطية

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي  فعاليات 
»حماية«  لمركز  والرياضية  الصيفية  الدورات 
طالب   2000 من  يقارب  ما  بمشاركة  الدولي  
التي  والخاصة  الحكومية  المدارس  من  وطالبة 
إمارة  في  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  تدرس 
 11 عمر  من  الجنسيات  مختلف  ومن  دبي،  
وحتى 18 عاماً، وتم توزيع الطالب لفئتين، بين 
في  وذلك  واالفتراضية،  الحضورية  المشاركة 
مدارس الصفا والمعارف وراشد بن سعيد بحتا 
بن  وأحمد  راشد  بن  حمدان  ومدارس  للبنين، 

راشد والشعراوي للبنات.
إبراهيم  خليل  خبير  اللواء  سعادة  وأكد 
المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث 
الجنائي في شرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة 
الصيفية  للدورات  كبيراً  اهتماماً  تولي  دبي 
منها  إيماناً  والتعليمية،  والرياضية  العسكرية 
وتوجيهها  الشبابية  الطاقات  احتواء  بضرورة 
في سن مبكرة، منوهاً بحرص شرطة دبي على 
تحديد منظومة تدريبية تعليمية متكاملة تستوفي  
جميع المتطلبات الالزمة لتأهيل الطالب لمواجهة 

تحديات المستقبل في المجاالت المختلفة.
وأوضح  العميد عيد محمد ثاني حارب مدير 
شرطة  في  المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة 
للدورات  والطالبات  الطالب  انضمام  أن  دبي  
بشرط  كان  الحضورية   والرياضية  التدريبية 
إبراز ما يثبت تلقيهم للقاح »كورونا« بجرعتيه، 
المعتمدة  الوقائية  المتطلبات  مع  تماشياً  وذلك 
من قبل اللجنة العليا إلدارة الطوارئ واألزمات 

والكوارث في إمارة دبي.
وأشاد العقيد عبدالله حسن مطر الخياط مدير 
بتعاون  دبي،  شرطة  في  الدولي  حماية  مركز 
وهيئة  المدرسي  للتعليم  اإلمارات  مؤسسة 
المعرفة والتنمية البشرية في دبي والعديد من 
مديري  ومجلس  دبي،  بشرطة  العامة  اإلدارات 
مراكز الشرطة، و بدعمهم الالمحدود في تهيئة 
مع  بموعدها،  الدورات  إلقامة  المناسب  المناخ 

توفير مواقع التدريب والمدربين والمتطوعين.
االتحادية  الهيئة  فريق  ُتوج  ثانية،  جهة  من 
للهوية والجنسية، بطالً لبطولة الروح اإليجابية، 
في  االيجابية  الروح  مبادرة  لجنة  نظمتها  التي 
اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع في شرطة دبي 
لقطاع  المؤسسي  التطوير  مكتب  مع  بالتعاون 
وبمشاركة  دبي،  شرطة  في  المنافذ  شؤون 

الشركاء االستراتيجيين، وذلك  في ملعب مطار 
حصول  من  التأكد  وبعد  الدولي،  مكتوم  آل 
»كورونا«  لقاح  على  اللبطولة  في  المشاركين 
بجرعتيه، عبر مراجعة تطبيق الحصن أو إبراز 
نتيجة الفحص السلبية لمدة ال تتجاوز 48 ساعة 
التام باإلجراءات  الفعالية مع  االلتزام  من يوم 
االحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
مدير  المنصوري  خلفان  علي  العقيد  وأشار 
في  باإلنابة  المجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة 
شرطة دبي أن »مسابقة الروح اإليجابية« أتت 
دبي  لشرطة  العامة  القيادة  حرص  إطار  في 
والحوار  والتعايش  التسامح  قيم  ترسيخ  على 
ونشر  اآلخرين،   واحترام  المجتمع  أفراد  بين 
الثقافة الرياضية، واالستفادة من الرياضة كأداة 
بما  الفراغ،  أوقات  الستغالل  فّعالة  اجتماعية 
يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع بمختلف 

فئاتهم وأعمارهم. 
شرطة  فريقي  بين  بمباراة  البطولة  وانتهت 
دبي والهيئة االتحادية للهوية والجنسية، حيث 
منافسها  على  للهوية  االتحادية  الهيئة  فازت 

بنتيجة 4 مقابل ال شيء.
لشرطة  العامة  القيادة  تواصل  ذلك،  إلى 
لدورة  والرياضي   الصيفي  البرنامج  عجمان 
للذكور  والعشرين  الثانية  المستقبل  شرطة 
المرئي  االتصال  عبر  لإلناث  الرابعة  والدورة 

عن ُبعد. 

وذكر  العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام 
الموارد والخدمات المساندة في شرطة عجمان 
من  مجموعة  بالتعاون  أطلقتا  الدورتين  أن 
الشركاء والرعاة، وذلك لتعزيز وتنمية المهارات 
المدارس،  طالب  لدى  والمعارف  والعلوم 
وإشغالهم بما يعود عليهم بالفائدة خالل اإلجازة 

الصيفية.
متنوعاً  برنامجاً  تشمل  الدورة  أن  وأضاف: 
والعسكرية  الرياضية  التدريبات  يتضمن 
وتدريبات فك وتركيب السالح بإشراف مدربين 
من شرطة عجمان يومياً، و محاضرات تعليمية 
وتنمية  المستقبل  استشراف  حول  وتثقيفية 
في  وتثقيفهم  الطالب،  لدى  القيادية  المهارات 
الطبيعية،  ومواردها  البيئة  على  الحفاظ  مجال 

ومواد أمنية مختلفة.
الشامسي  سلطان  نورة  الرائد  وأوضحت 
في  العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  رئيسة 
محاضرات  يشمل  البرنامج  أن  عجمان  شرطة 
والفضاء، ومحاضرات  المستقبل  حول وظائف 
باإلضافة   ،2020 إكسبو  بمعرض  تعريفية 
الطالب  لتعليم  اتصاالت  أكاديمية  مخيم  إلى 
ورحالت  الروبوتات،  وبناء  االصطناعي  الذكاء 
كإدارة  الشرطية  الجهات  بعض  إلى  افتراضية 
والترخيص  المرور  خدمات  ومركز  العمليات 
العمل  آليات  على  للتعرف  المدني  والدفاع 

والجهود المبذولة في تعزيز األمن واألمان.

إعداد: موزة الحمادي 

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

من فعاليات دورات مركز »حماية« الدولي  
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إعداد: موزة الحمادي 

مراكز  إدارة  مدير  حرمول  بن  عبيد  يوسف  العقيد  كرم 
الشرطة الشاملة في شرطة الشارقة، عدداً من الضباط المناوبين 

في المراكز الشرطية ، تقديراً لجهودهم وإخالصهم في العمل.

قائد  النعيمي  الله  عبد  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  تسلم 
االبتكار،  مجال  في  العالمي  االعتماد  شهادة  عجمان،  شرطة  عام 
التميز  رواد  لشركة  التنفيذي  المدير  الخياط  طارق  الدكتور  من 

لالستشارات اإلدارية.

كرم العقيد علي خلفان المنصوري مدير اإلدارة العامة إلسعاد 
المجتمع بالوكالة في شرطة دبي الفائزين في الدورات الرمضانية.

دبي،  عام  قائد  المري  خليفة  عبدالله  الفريق  معالي  كرم 
في مركز شرطة   512 الدورية  وأفراد  ضباط وصف ضباط 

المرقبات لتحقيقهم زمن االستجابة للحاالت الطارئة األعلى.

كرمت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيسة قسم اإلعالم 
والعالقات العامة في شرطة عجمان فئة العمال في القسم 
ضمن مبادرة »نحن معكم« السنوية، وذلك تقديراً لعطائهم 

وجهودهم في أداء مهماتهم.

ت
با

�ص
نا

م

محمود  الزميل   »999« مجلة  في  العاملون  يهنئ 
حازم  محمود  الثاني  حفيده  بقدوم  بدر  شعبان 
شعبان بدر. مبارك، وجعله الله سبحانه وتعالى من 

أبناء الصالح والسعادة.
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خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

الحنين للمكان األول؛ حيث دبا الفجيرة، هو أثر ما زال عالقاً في وجداني، ومن خالل هذا المكان، نبغت موهبتي، 
وتطورت الحقاً إلى شعر وحالة وجدانية وثقافية أعيشها.. فدبا الفجيرة شهدت والدة كتابي األول »أول منزل« الذي 
ألهمني للتحضير لكتابة رواية من وحي ذلك الحضن الدافئ، وهو عمل أدبي يجمع فسيفساء هذه الذاكرة، فيصل ماضيها 

بحاضرها، ويحمل رسالة وفاء لهذه الذاكرة العريقة مستقبالً.
كتابي األول »أول منزل« يحتل مكانة كبيرة لدّي؛ الرتباطه بمحطات مختلفة في حياتي، وذكريات قيّمة أحن إليها دائماً 
بين أحضان أسرتي وبيئتي األم في دبا الفجيرة؛ حيث ترعرعت وتشبعت بمعاني الجمال والقيم األصيلة، هذه البيئة بذرت فّي 
ذرة الشاعر واألديب، وفي الكتاب حملت القارئ في رحلة مشوقة بين يومياتي وتجاربي وذكرياتي الخاصة بالطفولة والشباب؛ 
حيث غرس فّي الوالد حب الكلمة، وألبست بيئتي هذا الغرس، وشاح البهاء والسحر واألصالة وأسهمت الحياة واالطالع على 

الثقافات في تعهد هذا الغرس؛ فأثمر نتاجات أدبية كان أولها )أول منزل(.
هذا الكتاب يعد من أهم الكتب التي وثقت ذاكرة اإلنسان في دبا الفجيرة، وفيه تسكن ذاكرة اجتماعية خاصة بهذه المنطقة، 
ارتبطت بأحداث وشخصيات ذكرتها باستفاضة، ووثقت يومياتها المتغلغلة في األصالة.. وفي الكتاب تتعانق األحداث والصفات 
مع معجم تراثي عريق، يرحل بين الكلمات والمعاني، ويتشبع بدالالت ورموز ثقافية نعمل على حفظها في ذاكرتنا المجتمعية، وعلى 

ترسيخها بين األجيال.
إن اإلبداع في إنتاج المعرفة التي يحتويها مثل هذا الكتاب، تأتي من االهتمام بالقراءة بوصفها شغفاً وإيقاعاً، ال يكاد يفتر في حياتي، 
وجزءاً ال يتجزأ من معيشتي ذلك أن مجالسة الكتاب من أكثر الجلسات التي تمتعني، وتجعلني أسافر بين األزمنة والثقافات، وأنهل من 
دون توقف من المعاني والدالالت، وهي رياح طيبة تحافظ على جذوة عشقي للكلمة المقروءة متقدة على الدوام.. كما إن القراءة ذات 
تأثير كبير على المبدع، والتأثر بالكتب مسألة بدهية، فهي تغذي الذائقة وتجعل الكاتب أكثر قدرة على انتقاء األجمل بينها. وتنويع القراءات 

وعدم االنحياز لجنس أدبي محدد، يجعلك ترحل بين العصور والثقافات ويجعلك تحلق بذائقتك األدبية بعيداً في عنان العطاء واإلبداع.
وهذا دليل على أن الكتاب سيظل، وسيبقى هو المصدر األول للثقافة والمعرفة، ومهما تغيرت وسائل المعرفة وتنوعت الوسائط وتطورت، 
فالكتاب يبقى المرجع واألساس إلثراء الزاد المعرفي للناس، ومن خالله نتجول بين الثقافات والطقوس والعادات، وبواسطته تتالقح التجارب 
والخبرات.. فمهما تحدث المتحدثون عن أفول شمس الكتاب الورقي، فإن الحنين والتعلق بالكتاب ما زال يثبت وجوده، وأن وجود وسائط 

رقمية وغيرها من مسائل المعرفة اليوم مهم جداً، لكنه ال يعزل الكتاب الورقي، وال ينزله عن عرشه. 
وإننا اليوم ما نزال نعمل على تمرير هذه الثقافة ألبنائنا ليظل نجم حب الكلمة المقروءة ساطعاً عبر األجيال، فنحن نشجع على اعتماد وسائل 

المعرفة الحديثة، لكننا نربطها ثقافياً وعاطفياً بحب الكتاب الورقي أيضاً، فهناك تكامل بين ماهو حديث وعريق في وسائل المعرفة اليوم.
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