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الر�صيدة  االحتادية  واحلكومة  احلكيمة  البالد  قيادة  لتوجهات  تنفيذًا 

بتعزيز عالقات التعاون يف جميع املجاالت بني دولة االإمارات العربية املتحدة 

من جهة، وخمتلف الدول العربية واالإ�صالمية ال�صقيقة واالأجنبية ال�صديقة 

من جهة ثانية، وبتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، حتر�ص وزارة الداخلية على 

تعزيز التعاون االأمني امل�صرتك مع الوزارات العربية واالإ�صالمية واالأجنبية 

النظرية.

الدويل  التعاون  الإدارة  التابع  الدولية  الع�صويات  ق�صم  دور  يربز  وهنا،   

متعددة،  مبهمات  يقوم  والذي  الداخلية،  وزارة  يف  الدولية  ال�صوؤون  مبكتب 

تنفيذ  ومتابعة  دولية(،   - )حملية  اللجان  يف  للم�صاركة  التن�صيق  ومنها 

اجلهات  وخماطبة  والدولية،  االإقليمية  للمنظمات  واالن�صمام  تو�صياتها، 

املعنية ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف الدولة ب�صاأن مو�صوع املنظمة 

للمن�صب،  املر�صح  الداخلية  وزارة  ومنت�صب  املعنية،  والدولية  االإقليمية 

وتفعيل اللجان االأمنية امل�صرتكة واللجان القن�صلية لتفعيل بنود االتفاقيات 

ال�صاغرة  للمنا�صب  االرتباط  �صباط  وتاأهيل  املوقعة،  التفاهم  ومذكرات 

والع�صويات يف املنظمات االإقليمية والدولية.

يف  الدولية  ال�صراكات  عرب  االإماراتية  الداخلية  وزارة  ت�صارك  وهكذا 

واملحكومني  املجرمني  ت�صليم  وتبادل  االأمنية،  املعلومات  تبادل  جم��االت: 

واملطلوبني، وتبادل اأف�صل املمار�صات واخلربات واخلرباء والدورات التدريبية، 

التي  مما ي�صهم يف تعزيز م�صرية االأمن واالأمان وال�صالمة والر�صا وال�صعادة 

ينعم بها كل مواطن ومقيم و�صائح يف دولة االإمارات، ويف حتقيق االأمن وال�صلم 

اإقليميًا ودوليًا. 

�شراكات دولية 
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والصديقة.
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حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي  

 

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

وزارة الداخلية الكثري من اجلهود املرورية امليدانية والتوعوية، وذلك عرب جمل�ص املرور االحتادي، واالإدارة العامة 

دولة  يف  لل�صرطة  العامة  القيادات  جميع  يف  والدوريات  املرور  واإدارات  مديريات  مع  وبالتعاون  امل��روري،  للتن�صيق 

االإمارات العربية املتحدة، والعديد من اجلهات املعنية بال�صالمة املرورية يف القطاعني العام واخلا�ص.

وقد اأ�صادت فعاليات �صرطية واجتماعية بتوجيهات ومتابعة الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 

جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، وبجهود وزارة الداخلية املرورية، والتي اأثمرت عن احلد من املخالفات واحلوادث 

املرورية وخ�صائرها الب�صرية واملادية يف دولة االإمارات.

مدير  القبيسي  هامل  أحمد  جمعة  العميد  شدَّد 
على  الداخلية  وزارة  في  المروري  التنسيق  عام 
الطريق  ومستخدمي  السائقين  التزام  أهمية 
وضرورة  المرورية،  والسالمة  المرور  بقواعد 
إيجاد الحلول الفعالة للتحديات التي تواجه تحقيق 
السالمة المرورية وتقليل نسبة الحوادث المرورية.
عنها  ينجم  وما  المرور،  حوادث  إن  وأضاف 

ولغيرهم  لهم  السالمة  توفر  التي  واإلجراءات 
جميع  القبيسي  العميد  ودعا  الظروف.  جميع  في 
وأنظمة  بقواعد  االلتزام  إلى  الطريق  مستخدمي 
نحو  المرور  رجال  مع  والتعاون  والمرور،  السير 
لخفض  وااللتزام  االنضباط  من  مزيد  تحقيق 
الحوادث المرورية، وبناء جيل واٍع مرورياً وقادر 

على تحمل المسؤولية.

فعاليات �شرطية واجتماعية فعاليات �شرطية واجتماعية 

ت�شيد بجهود وزارة الداخلية املروريةت�شيد بجهود وزارة الداخلية املرورية

من آثار سلبية على المجتمع، تشكل خطراً حقيقياً 
الجذرية  الحلول  إليجاد  جادة،  وقفة  تستوجب 
يذهب  التي  الحوادث  هذه  من  للحد  والناجحة 
إلى  الحاجة  مؤكًدا  األبرياء،  من  العديد  ضحيتها 
جهود مشتركة وقدرات متواصلة للحد من وقوع 
شرائح  بتوعية  واالهتمام  المرورية،  الحوادث 
المجتمع المختلفة بقواعد وآداب المرور الصحيحة، 
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توصيات عملية
الكتبي  علي  سالم  الدكتور  المقدم  وأشاد 
للعلوم  زايد  بن  سيف  أكاديمية  في  )محاضر 
الفريق  ومتابعة  بتوجيهات  واألمنية(  الشرطية 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
الكبير  وبالدور  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
لوزارة الداخلية بشكل عام والقيادة العامة لشرطة 
أبوظبي بشكل خاص  لتحسين السالمة على الطرق 
وتحقيق أعلى مستويات السالمة المرورية، والتي 
وإدارات  مديريات  مع  والتنسيق  بالتعاون  تنفذ 
المرور والدوريات في الدولة، والعديد من الجهات 
العام  القطاعين  في  المرورية  بالسالمة  المعنية 
المحلية  الجهود  ودعم  لتوحيد  وذلك  والخاص، 

باتخاذ االحتياطات المتعلقة بسالمة المركبة.
لسائقي  يقدمها  التي  العملية  التوصيات  وعن 
وسالمة  سالمتهم  على  للمحافظة  المركبات 
وسائقين  ركاب  من  اآلخرين  الطريق  مستخدمي 
ومشاة، أجاب المقدم د. الكتبي أنصحهم باألمور 

التالية: 
المركبة  سائق  أوصي  الشمسية:  النظارات   •
بارتداء نظارات شمسية مناسبة للحفاظ على رؤية 

جيدة للطريق أمامه في الضوء الساطع.
• الُحطام: أوصي السائق باالنتباه للحطام على 

الطرقات خصوصاً ُحطام اإلطارات.
الفحص الدوري وإجراء الصيانة: أوصي بإجراء 
واألفضل  للمركبة،  والصيانة  الدوري  الفحص 

إجراؤها لدى المراكز المعتمدة.
خاص  اهتمام  بإبداء  أُوصي  اإلطارات:   •
باإلطارات، والتفتيش عن أي شقوق أو تلف فيها، 

ونفخ اإلطارات بشكل مناسب.
• مكيف الهواء: أوصي بالتأكد من أن نظام تبريد 

الهواء أي المكيف في المركبة يعمل بشكل جيد. 
• البطارية: يجب أخذ العلم أّن الحرارة تسهم في 
تناقص عمر البطارية، لذلك ال بد من فحصها بين 

فترة زمنية وأخرى.
الماء  من  إضافية  كمية  بحمل  أوصي  الماء:   •

تحّسباً الحتمال حاجة السيارة بشكل طارئ لها.
• األغطيـة الواقيـة مـن الشمـس: أوصي بتركيب 
األغطيـة الواقيـة مـن الشمـس لحماية داخل المركبة 

بشكل عام، ولوحة وعجلة القيادة بشكل خاص.
أهم  أحد  الفرامل: وهذا هو  أي  المكابح  فحص 
أجزاء قائمة التحقق في المركبة. ففي فصل الشتاء 
المركبات في  المزيد من  وبسبب األمطار ووجود 
الشارع، يكون حجم حركة المرور في الشتاء أعلى 
منه في فصل الصيف. لهذا السبب، تكون الفرامل 
أكثر تآكاًل ويجب فحصها على مدار فصول السنة 

للتأكد من أنها آمنة.
فحص سطح تبريد المحرك أي الماكينة: وذلك 
للتأكد من وجود خليط المواد الكيميائية المطلوب. 
من  التبريد  اختبار  جهاز  شراء  للسائق  ويمكن 
متجر قطع الغيار والقيام بذلك بنفسه، أو الذهاب 

إلى ميكانيكي محترف وإجراء االختبار. 
في  الزيت  لتغيير  وقت  أفضل  الزيت:  تغيير 

قبل  أي  الحار  الموسم  وصول  قبل  هو  المركبة 
أن  يؤمن  التغيير  فهذا  الصيف،  فصل  اقتراب 

المركبة لن تواجه مشكالت في الشارع.

استراتيجية عامة 
السر  )أمين  الرحمن  عبد  محمد  هبة  أكدت 
أن  اإلمارات(  في  االجتماعيين  لجمعية  العام 
بتوجيهات  الداخلية  لوزارة  العامة  االستراتيجية 
ومتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
تهدف إلى نشر وتعزيز األمن واألمان على الطرق، 
وتحقيق أعلى مستويات السالمة المرورية لجميع 

مستخدمي الطريق، وصوالً إلى أقل نسبة وفيات.
خالل  من  تطلق  الداخلية  وزارة  أن  وأضافت 
المجلس المرور االتحادي واإلدارة العامة للتنسيق 
المروري، وبالتعاون مع مديريات وإدارات المرور 
للشرطة  العامة  القيادات  جميع  في  والدوريات 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة حمالت توعية 
ضمن  وذلك  العام،  مدار  على  موحدة  مرورية 
على  السالمة  لتحسين  المرور  قطاع  مبادرات 
الطرق، وتوعية شرائح المجتمع باألضرار الناتجة 

عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات 
وإصابات وأضرار مادية ومعنوية. 

تجسد  العامة  االستراتيجية  هذه  أن  وتابعت 
وذلك  أماناً،  أكثر  الطرق  لجعل  األمثل  األسلوب 
أعلى  لبلوغ  العليا  الشرطية  القيادة  لرؤية  ترجمة 
مستخدمي  لجميع  المرورية  السالمة  مستويات 
الصيانة  بأهمية  المروري  الوعي  ونشر  الطريق، 
اإلطارات  صالحية  من  والتأكد  للمركبة  الدورية 
وسالمة  أمن  على  للحفاظ  المكابح،  وسالمة 
االلتزام  يتطلب  الذي  األمر  الّطريق،  مستخدمي 
للرحالت  خصوصاً  الفحص  ومواعيد  بالصيانة 
المسموح  بالعدد  وااللتزام  الطويلة،  والمسافات 
به من الركاب في المركبات حفاظاً على سالمتهم 

وسالمة مرتادي الطريق.
وأشارت هبة محمد عبد الرحمن إلى أن التزام 
المواطنين والمقيمين في الدولة بالقوانين المرورية 
يسهم في الحفاظ على سالمة الجميع، وإلى أن روح 
الشرطة  رجال  تقديم  من خالل  تجسدت  االنتماء 
مشكالت  تصادفهم  لمن  الطريق  على  المساعدات 
تتعلق بالمركبات، مما كان له أكبر األثر في نفوس 
بمهارة  وإشادتهم  باألمان  الشعور  عبر  السائقين 
رجال الشرطة المرورية في حمايتهم وتقديم العون 

لهم.

حارس أول 
ومدرب  إعالمي  )مستشار  طقش  أحمد  وأكد 
ومتابعة  بتوجيهات  الداخلية  وزارة  أن  دولي( 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  من 
كانت  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
وما تزال وستبقى الحارس األول ألجساد وأرواح 
اإلمارات  دولة  في  والمقيمين  المواطنين  وعقول 
العربية المتحدة دولة الحفظ والصون، لقد تجلت 
حمالت  في  الوضوح  شديد  تجلياً  الحراسة  هذه 
مرورية شديد النفعية  تطلقها وزارة الداخلية في 
اإلمكان  قدر  للتخفيف  الدولة سعياً  إمارات  جميع 
من حوادث الطرق، البناء على ما أنجزته الحمالت 
قتلى  تخفيف  في  تفوقات  من  السابقة  المرورية 
الطرقات، فبعدما أفلحت الحمالت المرورية السابقة 

المقدم سالم الكتبي

اهتمام بتوعية املجتمع 

بقواعد واآداب املرور 

واإجراءات ال�صالمة

دوريات مرورية لتاأكيد 

�صالمةال�صائقني والركاب 

وامل�صاة

العميد جمعة القبيسي
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في تنبيه السائقين إلى أهمية توخي أعلى درجات 
الحذر أثناء القيادة، كان لزاماً االستمرار على النهج 
نفسه من حيث التوعية واإلرشاد عن أعلى درجات 
سالمة المكابح وأجود ضمان لصالحية اإلطارات 
وغير ذلك. وأضاف أنه يحق لقادة وضباط صف 
يرفعوا  أن  الداخلية  ضباط وأفراد ومدنيي وزارة 
فانخفاض  المتجدد،  اإلنجاز  بهذا  عالياً  رؤوسهم 
نسبة الحوادث على الطرقات أدى إلى انخفاض أعداد 
إطالق  قبل  الحياة  يفارقون  كانوا  الذين  السائقين 
الحمالت المرورية الدورية القوية. وما هذا النجاح 
الرشيدة  القيادة  من  سديدة  توجيهات  ثمرة  إال 
باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر،  تكرار إطالق 
الحمالت التوعوية التي أتت أكلها. وقال:» شخصياً 
قلما أقود مركبتي لمسافات طويلة، وعندما أقودها 
المرعية  المرورية  ألتزم باإلرشادات  يومياً، فإنني 
في الطرقات الداخلية والخارجية، ألنني متأكد أن 

واضع هذه القواعد سنها حفاظاً على سالمتي«.
سمو  للفريق  الحثيثة  بالجهود  طقش  وأشاد 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
على  العهد  أدى  والذي  الداخلية،  وزير  الوزراء 

أفضل وجه وعلى أتم أداء.

سالمة مرورية
وزارة  أن  على  )موظف(  المازم  وشدد صالح 
الداخلية بتوجيهات ومتابعة من الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
مجال  في  جبارة  بجهود  تقوم  الداخلية  وزير 
أمن  مجال سالمة  في  والسالمة خصوصاً  األمن 

المركبات، حيث نشهد دوريات مرورية مكثفة على 
الداخلية والخارجية تعمل لتأكيد سالمة  الطرقات 

السائقين والركاب والمشاة. 
ونوَّه بالحمالت المرورية التوعوية التي يقوم بها 
المجلس المرور االتحادي واإلدارة العامة للتنسيق 
المروري في وزارة الداخلية بالتعاون مع مديريات 
القيادات  جميع  في  والدوريات  المرور  وإدارات 
وسائل  عبر  وذلك  الدولة،  في  للشرطة  العامة 
و»مجتمع   »999« مجلة  ومنها  المقروءة  اإلعالم 
اإلنترنت  ومواقع  والمرئية  والمسموعة  الشرطة« 
ومواقع التواصل االجتماعي واللوحات الصإعالنية 
عن  أو  مباشرة  التوعوية  النقاشية  الحلقات  وعقد 
ُبعد، والتي تهدف إلى تحسين السالمة على الطرق، 

وتحقيق أعلى مستويات السالمة المرورية، وتوعية 
شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين باألضرار 
وما  المرورية  والحوادث  المخالفات  عن  الناتجة 
مادية  وأضرار  وإصابات  وفيات  من  عنها  ينجم 
الدورية  الصيانة  بأهمية  الوعي  ونشر  ومعنوية، 
والمكابح  اإلطارات  من صالحية  والتأكد  للمركبة 
السائقين  وسالمة  أمن  على  للحفاظ  وغيرها، 
ومستخدمي الّطريق اآلخرين من  سائقين وركاب 

ومشاة.
في  والمقيمين  المواطنين  جميع  المازم  ودعا 
الدولة للتفاعل اإليجابي مع جهود وزارة الداخلية 
المرورية للحد من المخالفات والحوادث المرورية 

وخسائرها البشرية والمادية في دولة اإلمارات. 

صالح المازمهبة عبد الرحمن أحمد طقش

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف االإدارات العامة واالإدارات واالأق�صام والفروع يف وزارة الداخلية.

وزار يف هذا العدد ق�صم الع�صويات الدولية التابع الإدارة التعاون الدويل مبكتب ال�صوؤون الدولية يف وزارة الداخلية، وذلك 

بهدف التعريف باملهمات واالإجنازات التي قامت ويقوم بها هذا الق�صم يف اإطار العمل على تعزيز التعاون االأمني امل�صرتك 

بني دولة االإمارات العربية املتحدة من جهة، والدول العربية واالإ�صالمية ال�صقيقة واالأجنبية ال�صديقة من جهة اأخرى.

لقاء: اأماين اليافعي- ت�سوير: حممد علي

ت
ءا

ضا
�

اإ

»مجتمع  من  العدد  هذا  في  الضوء  نسلط 
الشرطة« على قسم مهم جداً في وزارة الداخلية 
استضفناه على صفحاتنا من  أن  لنا  لم يسبق 
التابع إلدارة  قبل، هو قسم العضويات الدولية 
في  الدولية  الشؤون  بمكتب  الدولي  التعاون 

وزارة الداخلية.

وإنجاز  بصمت  يعمل  الذي  القسم  هذا 
وسنتعرف  ملل،  أو  كلل  دون  من  واضحين، 
في هذا العدد على أهم المهمات الموكلة للقسم 
قام  التي  الدولية  والجهود  فيه،  العمل  وفريق 
وتواجهه  واجهته  التي  والتحديات  بها،  ويقوم 

وكيفية التعامل معها، وخططه المستقبلية.

مهمات
وأوضح الرائد محمد عيسى يوسف الدرمكي 
رئيس قسم العضويات الدولية في إدارة التعاون 
وزارة  في  الدولية  الشؤون  بمكتب  الدولي 
الداخلية، أن القسم يتكون من فروع عدة أهمها 
فرع اللجان الدولية، وفرع العضويات الدولية. 

ق�شم الع�شويات الدولية يف »الداخلية«

الدرمكي: نعمل لتعزيز التعاون الأمني بني الدول
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هي  للقسم  الوظيفية  المهمات  أهم  من  وأن 
التنسيق للمشاركة في اللجان )محلية - دولية(، 
ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان )محلية - دولية(، 

واالنضمام في المنظمات اإلقليمية والدولية.
في  الدولية  العضويات  قسم  أن  وأضاف: 
المطلوبة  باالختصاصات  يهتم  الداخلية  وزارة 
من ضباط وصف ضباط  فيه  البشري  للطاقم 
وأفراد ومدنيين كاختصاصات العلوم السياسية 
العامة، مع خبرة  والعالقات  الدولية  والعالقات 

لغة انجليزية، ويفضل متعددو اللغات.
وتابع أن الدورات التدريبية التي يخضع لها 
وزارة  في  الدولية  العضويات  قسم  منتسبو 
ومنها:  ومتعددة،  مختلفة  دورات  هي  الداخلية 
دورات عن المنظمات الدولية والجرائم الدولية، 
والدورات الخاصة في مجاالت التعاون الدولي 

والعالقات الدولية.

جهود 
بها  ويقوم  قام  التي  المتميزة  الجهود  وعن 
إدارة  مستوى  على  أهميته  مدى  إلبراز  القسم 
التعاون الدولي في وزارة الداخلية، أجاب الرائد 

الدرمكي أن أهم هذه الجهود هي التالية:
من  الرسمي  الخطاب  وتسجيل  استالم   -
الجهات الخارجية للمشاركة في اللجان في نظام 

المراسالت اإللكتروني.
وعرض  باستالم  القسم  رئيس  قيام   -
المخاطبة على مدير اإلدارة لعرضه على المدير 

العام للتوجيه واالعتماد.
 -عند ورود موضوعات مطروحة في الكتب 

الرسمية الواردة إلى القسم، تتم مخاطبة الجهات 

تنطبق  من  لترشيح  الموضوعات  بهذه  المعنية 
وزارة  منتسبي  من  المشاركة  معايير  عليهم 

الداخلية.
الخارجية  المشاركات  لجنة  مخاطبة   -
بالمشاركات الدولية فقط، مع إبداء رأي مكتب 

الشؤون الدولية حيال المشاركة.
المشاركات  الرد من لجنة  - متابعة استالم 

الخارجية بشأن الموافقة من عدمه.
- متابعة استالم الردود من الجهات المعنية 
التوصية  على  المتخذ  باإلجراء  بالتوصيات 

وتسجيل المحضر في النظام اإللكتروني.
مخاطبة  تتم  مالحظات،  وجود  حال  في   -
اتخاذ  أو  وجدت(،  )إن  المعنية إلغالقها  الجهة 
إلى اإلجراء المتخذ من  إجراء تطويري استناداً 

قبل هذه الجهة المعنية.
- مخاطبة متخذي القرار برأي مكتب الشؤون 
الدولية ورأي وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
بشأن  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 

موضوع المنظمة اإلقليمية والدولية المعنية.
والتعاون  الخارجية  وزارة  مخاطبة  وتتم   -
والدولية  اإلقليمية  والمنظمة  الدولة  في  الدولي 
باسم منتسب وزارة الداخلية المرشح للمنصب.

تحديات
قسم  وتواجه  واجهت  التي  التحديات  وعن 
وكيفية  الداخلية  وزارة  في  الدولية  العضويات 
التعامل معها، أشار الرائد الدرمكي إلى أن من 
تنظيمه  وكيفية  الدولي  التعاون  دواعي  أهم 
التعاون  ومبررات  تواجهه  التي  والتحديات 
األمني  التعاون  تعزيز  على  العمل  هو  الدولي، 
اإلمارات  دولة  بين  أي  الدول،  بين  المشترك 
العربية  والدول  جهة  من  المتحدة  العربية 
من  الصديقة  واألجنبية  الشقيقة  واإلسالمية 
وتبادل  األمنية  المعلومات  وتبادل  أخرى،  جهة 
وتبادل  والمطلوبين،  والمحكومين  المجرمين 
أفضل الممارسات والخبرات والخبراء والدورات 
المجاالت  في  الداخلية  وزارة  في  التدريبية 

األمنية.
الدولية  العضويات  قسم  أن  وأضاف: 
التعاون  إدارة  استراتيجية  تحقيق  في  يسهم 
الدولي على مستوى وزارة الداخلية، من خالل 
واللجان  المشتركة  األمنية  اللجان  اجتماعات 
بين  الدولية  االتفاقيات  بنود  لتفعيل  القنصلية 
العربية  والوزارات  اإلماراتية  الداخلية  وزارة 
من  وكذلك  النظيرة،  واألجنبية  واإلسالمية 
خالل تأهيل ضباط االرتباط للمناصب الشاغرة 

والعضويات في المنظمات اإلقليمية والدولية.

خطط 
وعن أهم الخطط المستقبلية للتطوير في قسم 
البشري  الصعيدين  على  الدولية  العضويات 

والتقني، ذكر الرائد الدرمكي التالي:
المنصة  إنشاء  يتم  التقني:  الصعيد  على   -
لتحويل   )International black forum( الدولية 
جميع الخدمات بمكتب الشؤون الدولية إلكترونياً، 
وبناء قاعدة بيانات موحدة وربطها مع الشركاء 

االستراتيجيين الداخليين والخارجيين.
- وعلى الصعيد البشري: يتم تأهيل منسقين 
قرقاش  أنور  أكاديمية  مع  للتعاون  دوليين 
المشتركة  األمنية  اللجان  وزيادة  الدبلوماسية، 
واألجنبية  واإلسالمية  العربية  الدول  مع 
بين  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  إبرام  يتم  التي 
هذه  بنود  لتفعيل  وذلك  وبينها،  اإلمارات  دولة 

االتفاقيات والمذكرات.

الرائد محمد عيسى الدرمكي
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ي�صتمر »جمتمع ال�صرطة« يف اإ�صاءاته على خمتلف االإدارات واالأق�صام والفروع يف القيادة العامة ل�صرطة دبي.

وزار هذا العدد اإدارة االإعالم االأمني يف �صرطة دبي، وذلك للتعريف باإ�صهام هذه االإدارة يف حتقيق التوجهات اال�صرتاتيجية 

ال�صرطية  املوؤ�ص�صات  بني  التكامل  تعزيز  ويف  املوؤ�ص�صية«،  القدرات  يف  و»االبتكار  املجتمع«  و»اإ�صعاد  اآمنة«  »مدينة  الثالثة 

االأمنية وو�صائل االإعالم واأفراد املجتمع.

لقاء: خالد الظنحاين 

ت
ءا

ضا
�

اإ

»اإعالم اأمني - دبي«..

 تكامل بني ال�شرطة والإعالم واملجتمع

أوضحت منال إبراهيم حاجي عبدالله محمد 
تتبع  اإلدارة  أن  األمني  اإلعالم  إدارة  مديرة 
لقطاع  التابعة  المجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة 
إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي أحد القطاعات 
السبعة في شرطة دبي. وأن استراتيجية اإلدارة 
دبي،  لشرطة  العامة  القيادة  استراتيجية  تدعم 
الثالثة  االستراتيجية  التوجهات  يحقق  بما 
»مدينة آمنة« و»إسعاد المجتمع« و»االبتكار في 
بين  التكامل  يعزز  وبما  المؤسسية«،  القدرات 
اإلعالم  ووسائل  األمنية  الشرطية  المؤسسات 
في  نواكب  أننا  وأضافت  المجتمع.  وأفراد 
عملنا اإلعالمي التغيرات السريعة التي يشهدها 
العالم، ونستمر في إجراء تحديثات وتطويرات 
برسائله  الشامل  األمني  اإلعالمي  نظامنا  في 

والتنموية،  واإلخبارية  والتوجيهية  التوعوية 
ومهنية  وحرفية  بوضوح  الجمهور  لنخاطب 
بالخدمات  التوعية  نشر  من  ونتمكن  عالية، 

والمبادرات المختلفة.
إيصال  في  تكمن  اإلدارة  أهداف  أن  وأكدت 
إلى  واإلرشادية  والتوعوية  اإلخبارية  الرسائل 
بشكل  الدولة  في  المجتمع  من  شريحة  أكبر 
اإلدارة  تعمل  حيث  خاص،  بشكل  ودبي  عام 
وفق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي والتي 
على  واستراتيجياتها  الدولة  توجهات  تواكب 

الصعد كافة.

أقسام 
وعن األقسام التي تتكون منها إدارة اإلعالم 

األمني، أجابت منال إبراهيم أن اإلدارة تضم 4 
أقسام، تتمثل في قسم األخبار والنشر، وقسم 
السمعة  وقسم  والتلفزيونية،  اإلذاعية  البرامج 
والتوثيق اإلعالمي، وقسم التواصل االجتماعي. 
اختالف  من  الرغم  على  األقسام  هذه  وتعمل 
بتناغم  متكاملة  عمل  منظومة  ضمن  مهماتها 
ومهنية لتخدم السياسة اإلعالمية لشرطة دبي، 
وبما يسهم في تحقيق التوجهات االستراتيجية 

لشرطة دبي، وبالتالي توجهات الحكومة.

وعي 
والسياسات  واالجراءات  الممارسات  وعن 
المتبعة في إدارة اإلعالم األمني لترسيخ الوعي 
والسالمة  باألمن  المتعلقة  بالقضايا  المجتمعي 
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منال اإبراهيم: 

نحر�ص على اإي�صال 

ر�صائلنا اإىل اأكرب 

�صريحة يف املجتمع

اإلدارة  أن  إلى  إبراهيم  منال  أشارت  العامة، 
تحرص على توطيد عالقاتها مع مختلف وسائل 
في  والمقروءة  والمسموعة  المرئية  اإلعالم 
يمثلون  كونهم  معهم،  الصالت  وتوثيق  الدولة، 
ألفراد  المعلومات  إليصال  مهمة  وصل  حلقة 
أهم  حول  معهم  التواصل  وتعزيز  المجتمع، 
سبيل  في  وذلك  الطارئة،  والحاالت  األحداث 
إيصال رسائلنا إلى أكبر شريحة في المجتمع، 
والمجتمعي  األمني  دبي  شرطة  دور  وإبراز 

محلياً و عربياً وعالمياً.
من  مهمات  تستقبل  اإلدارة  أن  وأضافت 
اإلدارات الشرطية األخرى عبر برنامج »التغطية 
المهمة،  حول  بتفاصيل  يمدنا  الذي  اإلعالمية« 
ثم يتم إيفاد فريق إعالمي متكامل من مختلف 
األقسام للتغطية اإلعالمية، هذا إلى جانب عمل 
تقارير خاصة وحوارات تبرز إنجازات اإلدارات 
وإمكانيات  دبي  شرطة  في  والفرعية  العامة 
منا  التقنية، حرصاً  البشرية وقدراتها  كوادرها 
على توثيق إنجازات شرطة دبي وابرازها محلياً 
بشراكات  اإلدارة  ترتبط  كما  وعالمياً.  وعربياً 
سواء  المختلفة  اإلعالمية  الجهات  مع  قوية 
تعزيز  على  وتحرص  الخاصة،  أو  الحكومية 
المقارنات  وإجراء  الخبرات،  وتبادل  الجهود 
المرجعية، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح 

المشتركة.

إنجازات
سواء  األمني  اإلعالم  إدارة  إنجازات  وعن 
التلفزيونية  البرامج  أو  اإلخباري  الجانب  في 
واإلذاعية واألخبار الموثقة، ذكرت منال إبراهيم 
أنه على الرغم من أن عام 2020 هو عام جائحة 
في  الجوانب  بمختلف  عصفت  التي  »كورونا« 
حياتنا، إال أن اإلدارة استمرت في تأدية رسالته 
للمجتمع،  والتوجيهية  واإلخبارية  التوعوية 
استدعت  الجائحة  ظروف  وأن  خصوصاً 
التوعية  رسائل  إيصال  في  مكثفة  جهوداً  منا 
للجمهور لاللتزام باإلجراءات االحترازية للحماية 
من اإلصابة بفيروس »كورونا«، ولم يمنع العمل 
عن بعد فريقنا اإلعالمي من االستمرار في بث 
رسائله، لنرصد في نهاية العام 2020 نشر عدد 
األخبار  من  و85  الصحفية،  األخبار  من   1155
عبر  المنشورة  األخبار  من  و12691  اإلذاعية، 
مواقع التواصل االجتماعي، و474 من الرسائل 

التلفزيونية.
وأضافت: أن اإلدارة تصدر عنها 3 إصدارات، 
المجالت  أقدم  من  وهي  األمن،  مجلة  األولى 
المحلي  المستوى  على  األمنية  المؤسسية 
دبي  شرطة  لتاريخ  أرشيفاً  وتعد  والخليجي، 
 ،1975 عام  منذ  باإلنجازات  الحافلة  ومسيرتها 
إلى  تطورها  مراحل  خالل  المجلة  وخضعت 
المعنية  اإلدارة  باسم  ارتبطت  إدارية  متغيرات 
بإصدارها، وتحرص المجلة على اعتماد معايير 
الجودة واالستدامة في آلية إنتاجها، حيث كانت 

الكمية المعتمدة للطباعة حتى العام 2020 تصل 
إلى 7000 نسخة ورقية تصدر من مطبعة مسار. 
وتخدم المجلة أهدافاً مجتمعية، وتنتهج سياسة 
غير ربحية في النشر والتوزيع، أما بالنسبة للفئة 
المستهدفة، فهي موجهة للناطقين باللغة العربية 
والجهات  والخارجي  الداخلي  الجمهور  من 
النسخة  وتصل  االختصاص،  وذات  الحكومية 
المطبوعة منها إلى أكثر من 400 جهة حكومية 
حكومية  ومؤسسات  وزارات  منها  وخاصة 
اتحادية ومحلية وسفارات وقنصليات وشركات 
اإلدارات  إلى جانب  عامة،  خاصة، وشخصيات 
وجمهور  الشرطة  ومراكز  دبي  لشرطة  العامة 

التواصل االجتماعي لحسابات شرطة دبي.
»خالد«  مجلة  في  يتمثل  الثاني  واإلصدار 
التي بدأ إصدارها عام 1992، وهي مجلة توعوية 
ثقافية شهرية تستهدف الطفل بين عمر 9 و 15 
عاماً، بحيث تعمل على صياغة شخصية متكاملة 
رؤية  ضمن  صالح  مواطن  بذرة  ليكون  له 
الشرطة المجتمعية، وتثقيفه في المجاالت الدينية 
والمعلوماتية،  والصحية  والتراثية  والعلمية 
والسلوكية،  والمرورية  األمنية  التربية  وتعزيز 
المواهب  واكتشاف  لتبني  مساحات  وإتاحة 
الطالبية في المجاالت المختلفة، وتأكيد الشراكة 
والمدرسة  )األسرة  التنشئة  مؤسسات  بين 
مبدع  مسؤول  جيل  إعداد  أجل  من  والشرطة( 
يعي حاضره ويصنع مستقبله. ويطبع من هذه 
المجلة 25 ألف نسخة توزع على أكثر من 400 
جهة حكومية وخاصة و82 مدرسة حكومية و64 

مدرسة خاصة و35 جهة ذات صلة بالطفل.

 ،Safety Security مجلة  هو  الثالث  واإلصدار 
والتي تصدر شهرياً باللغة اإلنجليزية، وتهدف 
غير  والزوار  المقيم  المجتمع  توعوية  إلى 
الناطقين باللغة العربية، وذلك عبر تقديم محتوى 
وجذاب.  عصري  بتصميم  وتوعوي  إعالمي 
المجلة بين صفحاتها مقاالت  وتستضيف هذه 
في  ومستشارين  خبراء  بقلم  شهرية  وبحوثاً 
واألزمات.  األخطار  وإدارة  المؤسسي  التمييز 
وتوزع 10 آالف نسخة مجانية على السفارات 
األجنبية ومراكز خدمة العمالء في المؤسسات 
الحكومية ومراكزautopro  المنتشرة في إمارة 

دبي بالتعاون مع شركة إينوك.

حداثة 
وعن توظيف اإلعالم الحديث المتمثل بوسائل 
إدارة  أهداف  خدمة  في  االجتماعي  التواصل 
نعيش  أننا  إبراهيم  منال  رأت  األمني،  اإلعالم 
المتسارعة  بتغيراته  يفرض  عالم  في  اليوم 
األخبار  نشر  في  جديدة  وأساليب  أدوات 
وتداولها، ومنها قنوات التواصل االجتماعي التي 
من حياة كل شخص على اختالف  باتت جزءاً 
أوجه االستخدام، ومن هنا، فإن قسم التواصل 
االجتماعي في اإلدارة يواكب المتغيرات، ويهدف 
الريادة  لتعزيز  والكفاءات  الجهود  توظيف  إلى 
التواصل  مواقع  على  دبي  لشرطة  العالمية 
االجتماعي، والوصول بإمارة دبي إلى التنافسية 
العالمية في المجال األمني، وذلك باالرتكاز على 
وعصري،  ومؤثر  هادف  أمني  إعالمي  خطاب 
يتم إعداده وإجازته بالتعاون مع جميع أقسام 
اإلدارة، بما يواكب خطة دبي 2021 واستراتيجية 
العامة  القيادة  واستراتيجية  الداخلية،  وزارة 

لشرطة دبي.
في  االجتماعي  التواصل  قسم  ويعتمد 
الداخلي  الجمهور  التواصل مع  ممارساته على 
أمنهم،  لحفظ  الرقمي  الفضاء  عبر  والخارجي 
على  والرد  وسالمتهم،  خصوصيتهم  وحماية 
استفساراتهم والشكاوى الواردة منهم، باإلضافة 
ذاتها  بحد  االجتماعي  التواصل  أن وسائل  إلى 
التحرير  عمليات  معايير  في  تمتلك خصوصية 
والنشر والتفاعل، وفي المواصفات الفنية للهوية 
المرئية لشرطة دبي، بما يسهم بإبراز الصورة 
النوعية  وإنجازاتها  دبي  لشرطة  الحضارية 
المتالحقة، والترويج إليقاعها الحيوي في إطالق 
المؤتمرات والفعاليات والحمالت األمنية، وبناء 
محلياً  والشراكات  الدولية  التعاون  عالقات 
والمبادرات  البرامج  وتدشين  وعالمياً،  وعربياً 
وبما  والدورات،  العمل  وورش  والنشاطات 
اإللكترونية  القوة  خدمات  تسويق  أيضاً  يخدم 
والذكية، وتعميق احترام القانون، ونشر التوعية 
وقيم التعايش والتعاون بين الثقافات المتعددة 
اإلشاعات  على  والرد  دبي،  إمارة  في  المقيمة 
واألخبار الكاذبة المتداولة على مواقع التواصل 

االجتماعي.
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اللواء اخلييلي يطلع على �شري العمل باملوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية بالداخلية

وكيل  الخييلي  حارب  خليفة  الركن  اللواء  زار 
وزارة الداخلية، اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية 
سير  على  لالطالع  الداخلية،  بوزارة  واإلصالحية 
اإلدارة  بها  تقوم  التي  والواجبات  والمهام  العمل 

العامة، واإلدارات التابعة لها.
وكان في استقباله العميد حمد خميس الظاهري 
العقابية واإلصالحية،  للمؤسسات  نائب مدير عام 
برامج  إدارة  مدير  الحرمي  علي  ياسر  والعميد 
من  وعدد  اإلدارات  ومديري  واإلصالح  التأهيل 
الزيارة  خالل  ورافقه  العامة،  باإلدارة  الضباط 
العميد محمد بن كشيم الشامسي مدير عام ديوان 
الوكيل والعقيد علي سعيد الكعبي نائب مدير عام 

ديوان وكيل الوزارة.
عام  مدير  نائب  مع  الوزارة  وكيل  واجتمع 
ومديري  واإلصالحية  العقابية  المؤسسات 
الخطة  على  اإلطالع  االجتماع  اإلدارات وتم خالل 
الحياة  جودة  لتعزيز  العامة  لإلدارة  االستراتيجية 
في مجتمع دولة اإلمارات من خالل تقديم خدمات 
الصحية  والخدمات  واإلصالح  والتأهيل  الرعاية 
أفضل دول  اإلمارات من  دولة  تكون  وأن  للنزالء، 

العالم أمناً وسالمة.

كما اطلع على اإلنجازات التي حققتها المؤسسات 
الحكومي  التميز  وجوائز  واإلصالحية  العقابية 
عليها،  التي حصلت  للتميز  الداخلية  وزير  وجائزة 
والمبادرات التي نفذتها، وبرامج التأهيل واإلصالح 
هذه  من  االستفادة  ومدى  للنزالء،  أعدتها  التي 
اإلدارة  نفذتها  التي  الطموحة  والمشاريع  البرامج 

االستراتيجيين.  شركائها  مع  بالتعاون  العامة 
عن  موجز  شرح  إلى  الخييلي  اللواء  استمع  كما 
واالحترازية  الوقائية  واإلجراءات  المشاريع، 
واإلصالحية  العقابية  المؤسسات  اتخذتها  التي 
خالل الجائحة وخطة استشراف المستقبل لقطاع 
المؤسسات العقابية واإلصالحية بوزارة الداخلية.

..ويطلع على اخلطط وال�شيناريوهات الأمنية بالعمليات املركزية الحتادية

الخييلي  حارب  خليفة  الركن  اللواء  اطلع 
الجاهزية  منظومة  على  الداخلية  وزارة  وكيل 
والخطط  األحداث  إدارة  في  واالستعداد 
والسيناريوهات والتمارين األمنية وآلية التنسيق 

اإلدارة  حققتها  التي  واإلنجازات  الشركاء  مع 
وأهم  االتحادية،  المركزية  للعمليات  العامة 
المبادرات والمشاريع ومؤشرات األداء والنتائج 
وغيرها من المواضيع ذات العالقة بما يتوافق 

مع استراتيجية وزارة الداخلية. 
قام  التي  التفقدية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
للعمليات  العامة  اإلدارة  إلى  الخييلي  اللواء  بها 
المركزية االتحادية بالوزارة، وكان في استقباله 
العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير 
عام العمليات المركزية االتحادية، والعميد خالد 
الدكتور  والعميد  العام  المدير  نائب  الشامسي 
والكوارث  األزمات  إدارة  مدير  الحبسي  سالم 
العميد  الزيارة   في  ورافقه  اإلدارات  ومديرو 
محمد راشد كشيم الشامسي مدير عام ديوان 

وكيل وزارة الداخلية.
العام  المدير  مع  الوزارة  وكيل  واجتمع 
موجز  شرح  إلى  واستمع  اإلدارات،  ومديري 
عن سير العمل باإلدارة العامة واإلدارات التابعة 
لها والمهام والواجبات التي تنهض بها، وأبرز 
اإلنجازات التي حققتها في منظومة العمل األمني 

على مستوى القطاعات الشرطية بالدولة.
الزيارات  برنامج  ضمن  الزيارة  هذه  تأتي 
بناًء  الداخلية  وزارة  بوكيل  الخاصة  الميدانية 
على الخطة االستراتيجية للوزارة لالطالع على 
والوقوف  المتخذة  واإلجراءات  االنجازات  أهم 

على المستجدات.

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة
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املزروعي ي�شهد مترين »�شمان 5« 
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خلف  فارس  طيار  ركن  اللواء  معالي  شهد 
المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي تمرين »ضمان 
5« على مستوى القيادات العامة للشرطة في الدولة 

بهدف رفع الجاهزية. 
للعمليات  العامة  اإلدارة  بجهود  معاليه  وأشاد 
لمتابعة االستعدادات  الداخلية  المركزية في وزارة 

الدائمة لقيادات الشرطة في تنفيذ التمارين بما يعزز 
من الجهود األمنية التطويرية والتي تنعكس إيجابياً 
ألفضل  وفقاً  الشرطي  العمل  جودة  تحسين  على 
الممارسات العالمية. وأكد أهمية التمرين في تعزيز 
التنسيق والتعاون المشترك والتعرف على التجارب 
الحديثة واألكثر كفاءة في مجاالت العمل الشرطي 

مستوى  رفع  في  ايجابياً  تنعكس  والتي  واألمني 
ويأتي  المختصة.   الشرطية  للفرق  الجاهزية 
العامة للشرطة في  القيادات  التمرين ضمن جهود 
الدولة للتحسين والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية 
وتعريفها بالمستجدات في مجاالت العمل ومواكبة 

التطورات األمنية والعلمية والتكتيكية المتميزة.

ال�شام�شي: اأكادميية �شيف بن زايد حتر�ص على الريادة والتميز

أكاديمية  منتسبي  من  محاضرين  ثالثة  حصل 
سيف بن زايد للعلوم الشرطية واألمنية على شهادة 
البرنامج  دورة  اجتيازهم  بعد  الداخلي  المدقق 
إدارة  مع  بالتعاون  عقدت  والتي  المعتمد  التأهيلي 

تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم. 
أكاديمية  أول  زايد  بن  سيف  أكاديمية  وتعد 
وملتزمة  الشرطية  بالعلوم  متخصصة  بالدولة 
بتحقيق األهداف االستراتيجية لشرطة أبوظبي في 
االستخدام األمثل للموارد البشرية وتوفير العاملين 

المؤهلين تأهيالً مناسباً. 
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية 
الحرص  واألمنية  الشرطية  للعلوم  زايد  بن  سيف 
أفضل  تقديم  في  والتميز  الريادة  تحقيق  على 
الممارسات الدولية تجسيداً لتطلعات القيادة الرشيدة 
واالستراتيجية الوطنية للتعليم 2030 وتحقيق أهداف 
جودة  لضمان  اإلمارات  لدولة  المستدامة  التنمية 

التعليم الشامل، والعادل وتعزيز فرص التعلم. 
ولفت إلى أن البرنامج التأهيلي المعتمد لشهادة 
المدقق يأتي كخطوة ثانية في الحصول على اعتماد 
األداء  تقييم  جودة  رفع  في  لإلسهام  المقيمين 
التدريبي لمنتسبي شرطة أبوظبي، موضحاً أن هذه 
من  المهني  االعتماد  متطلبات  أهم  أحد  الشهادات 
والمركز  الداخلية  بوزارة  األمنية  المؤهالت  مركز 

الوطني للمؤهالت بوزارة التربية والتعليم. 

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة
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املري يرتاأ�ص اجتماع املجل�ص الأمني للتح�شري ل�شت�شافة اإك�شبو

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة املري القائد 
األمني  املجلس  رئيس  ــي،  دب لشرطة  الــعــام 
للتحضير الستضافة معرض إكسبو الدولي، أن 
اجلهات املشاركة في تأمني احلدث العاملي إكسبو 
إجراءات  وفق  احلدث  الستقبال  مستعدة   2020
كورونا  فيروس  ظل  في  وسلسة  مرنة  أمنية 
تضافر  أن  إلى  مشيراً  "كوفيد19-"،  املستجد 
كافة  تذليل  في  أسهم  اجلهات  مختلف  جهود 

الصعوبات والتحديات.
جاء ذلك خالل ترؤس معاليه اجتماع املجلس 
إكسبو  معرض  الستضافة  للتحضير  األمني 
الدولي، بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء 
األمنية  القطاعات  مسؤولي  من  وعدد  املجلس، 
االستراتيجيني،  والشركاء  الداخلية  وزارة  في 

إلى جانب عدد من الضباط.
واطلع معالي الفريق عبدالله خليفة املري على 
املوضوعات التي متت مناقشتها في االجتماعات 
والتي  تنفيذها  مت  التي  ــرارات  ــق وال املاضية 
املبذولة  باجلهود  مشيداً  التنفيذ،  قيد  الزالــت 
واحد  فريق  ضمن  والعمل  الفرق،  مختلف  من 
اجلدول  وفق  األعمال  مختلف  ومتكامل إلجناز 
آخر  الفرق  واستعرض رؤساء  املعتمد.  الزمني 
والتغيرات في اخلطة  والتحديثات  االستعدادات 
األمنية الفتتاح إكسبو 2020، وآلية تواجد الفرق 

مؤكدين  إكسبو،  موقع  في  بالقطاعات  اخلاصة 
توجهات  وفــق  العمل  على  القطاعات  حــرص 

القيادة العليا، إلجناح احلدث.
ونوه معالي الفريق عبدالله خليفة املري على 
له  كان  ما  واملستمر،  الدائم  العمل  فرق  تعاون 
في  واملشاريع  اخلطط  إجنــاز  في  األثــر  بالغ 

أن اجلهات  عالية، مؤكداً  قياسي وبكفاءة  وقت 
على  حرصت  احلــدث  في  املشاركة  املختلفة 
استخدام أرقى األنظمة األمنية لتأمني وتسهيل 
مرور الضيوف، عبر تطبيق أنظمة أمنية جديدة 
لتوقع استقبال ماليني الزوار خالل فترة  نظراً 

انعقاده.

مركز حماية ُيطور مهارات العاملني باملنافذ احليوية

حماية  مبركز  املجتمعية  البرامج  قسم  نظم 
الدولي التابع لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات في 
أمنية لإلداريني  شرطة دبي، محاضرة توعوية 
وسائقي شاحنات الشركات اخلاصة العاملة مع 
الدولي، تطرقوا  آل مكتوم  الشحن مبطار  قرية 
وأضرارها  وأنواعها  املخدرات  ملخاطر  خاللها 
النفسية واجلسدية، والنتائج السلبية املترتبة على 
اإلبالغ  تعاطيها، موجهني احلاضرين لضرورة 
عن أي مادة ُيشتبه مبحتواها ومضمونها. وأكد 
العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف املعمري مدير 
مركز حماية الدولي بالنيابة، بأن املركز يسعى 
احليوية  باملنافذ  العاملني  مهارات  ُيطور  ألن 
ليكونوا قوة ُمساعدة في ضبط املُهربني أو من 
لدبي  مواد ممنوعة  إدخال  أنفسهم  لهم  ُتسول 
إلى  بشكل خاص، ولإلمارات بشكل عام، الفتاً 
بشركات  والسائقني  اإلداريــني  تعريف  مت  أنه 
الشحن بأنواع املخدرات وأشكالها وبعض طرق 
واالقتصادية،  االجتماعية  واألضــرار  إخفائها 
ملكافحة  العامة  اإلدارة  مع  التواصل  وآلية 
املجاني لشرطة دبي وهو  الرقم  املخدرات عبر 

واملعلومة  املُبلغ  مع  التعامل  سيتم  حيث   ،901
بسرية تامة.

بالنيابة  الدولي  حماية  مركز  مدير  وأضاف 
إلى أن احملاضر الرقيب أول موسى جوليد َعرف 
خالل محاضرته التي أقيمت باللغة اإلجنليزية، 
باملادة 43 من القانون االحتادي للمخدرات والتي 
على  اجلنائية  الدعوى  تقام  ال  أنه  على  تنص 

األشخاص الذين يقومون باإلبالغ عن أنفسهم، 
وأنه إذا تقدم املدمن من تلقاء نفسه للعالج يعفى 
من العقوبة وذلك بالنظر للحالة النفسية للمدمن 
إعفاء  ويتم  للعالج  يحتاج  مريضاً  واعتباره 
املدمن من العقوبة في حال تقدم أي من أقاربه 
سواء أكان األب أم األم أم األخ وحتى األصدقاء 

لإلبالغ عنه.
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فعاليات �شرطية يف ال�شارقة و» ال�شمالية«

   

الشامسي  الــزري  سيف  اللواء  ترأس   >
الدورية  اجللسة  الشارقة،  شرطة  عام  قائد 
ملناقشة وتقييم نتائج النصف األول للمشاريع 
احمللية لعام 2021، اطلع اللواء الشامسي خالل 
احمللية،  املشاريع  عمل  سير  على  اجللسة 
األول  النصف  في  احملققة  اإلجنــازات  وأهم 
التحديات  أهم  إلى  والتعرف   ،2021 عام  من 
التي واجهت مالك املشاريع، وعرض اخلطط 

املستقبلية ملواجهة هذه التحديات.
من  عــدد  مناقشة  اجللسة  وتضمنت 
املشاريع على مستوى القيادة العامة لشرطة 
الشارقة، التي تصب في أمن وسالمة املجتمع، 
وتقييم نتائج اخلطط والبرامج املعدة لتنفيذها 
ضمن املشاريع، مبا يتوافق مع أهداف القيادة 
املنسجمة مع الرؤى املستقبلية لدولة اإلمارات 
األمنية  اجلوانب  تعزز  التي  املتحدة  العربية 

للمجتمع.
بجهود  الشارقة  شرطة  عام  قائد  وأشاد 
التي  اإليجابية  والنتائج  املشاريع  ــالّك  م
بنتائج  مقارنة  امللحوظ  والتحسن  حققتها 
العام املاضي، مؤكداً حرص القيادة على دعم 
خانة  في  تصب  التي  ومشاريعها  برامجها 
مثنياً  الشرطي،  العمل  أداء  وتطوير  الريادة 
على تفانيهم وحرصهم على االرتقاء باملنظومة 
على  إياهم  حاثاً  ريادتها،  وتعزيز  الشرطية 
االستمرارية في بذل مزيد من اجلهود للحفاظ 

على إجنازاتهم.

نائب  املسيبي  حميد  علي  العميد  شهد   >
مدير عام املوارد واخلدمات املساندة بشرطة 
عجمان تخريج 45 موظفاً من مختلف إدارات 
أسبوعني  خــالل  ــازوا  اجــت عجمان  شرطة 
إدارة  نظام  في  شامالً  تدريبياً  برنامجاً 
االستراتيجية  إدارة  نفذتها  والتي  املشاريع، 

وتطوير األداء بالتنسيق مع بيوت خبرة رائدة في 
مجال إدارة املشاريع.

وقال سعادة العميد علي عبيد الشامسي مدير 
البرنامج  أن  األداء  وتطوير  االستراتيجية  إدارة 
فئات  من  املوظفني  من  نخبة  استهدف  التدريبي 
شرطة  في  اإلدارات  مختلف  من  مختلفة  وظيفية 
وأنظمة  منهجيات  على  تدريبهم  بهدف  عجمان، 
املعرفة  وإكسابهم  عاملياً  املعتمدة  املشاريع  إدارة 
وتنفيذ  متابعة  عمليات  في  الالزمة  واملــهــارات 
وسيعمل  أثرها،  وقياس  واملــبــادرات  املشاريع 
العمل  فــرق  مساندة  على  املتدربون  املوظفون 
امليدانية واإلدارية أو الوحدات املختصة في إدارة 

ومتابعة املشاريع على مستوى شرطة عجمان.

< شاركت القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة 
الشرطة  قسم  املجتمعية،  الشرطة  بــإدارة  ممثلة 
»جلف  مجلة  أطلقتها  التي  املبادرة  في  املجتمعية، 
كبيرة  فئة  على  الشهرية  الهندية«  ساتيادهارا 
ومتثلت  الطريق.  ومرتادي  املركبات  سائقي  من 
املبادرة في توزيع حقائب طبية خاصة باإلجراءات 

االحترازية ملواجهة »كوفيدـ19«. 
الشرطة  بلهون رئيس قسم  الرائد راشد  وأكد 
املجتمعية، بأن مشاركة اإلدارة بهذه املبادرة يأتي 
متاشياً مع ترسيخ دورها اإليجابي جتاه املجتمع 
املدني، وتأكيداً على القيم اإلنسانية التي حترص 
عليها شرطة رأس اخليمة وسعيها الدائم للتواصل 

مع كل شرائح املجتمع ومؤسساته.

الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  اختتمت   >
أنشطة  العامة،  والعالقات  اإلعالم  بقسم  متمثلة 
مبادرة »الشواطئ آمنة«، والتي استهدفت مرتادي 
الفجيرة  بإمارة  الشرقي  الساحل  على  الشواطئ 

ومدينة دبا والفنادق.
السلوكيات  على  بناًء  املبادرة  إطــالق  ويأتي 

األخيرة  الفترة  في  طــرأت  التي  والظواهر 
الشواطئ  بعض  في  غــرق  حــاالت  بوجود 
الشواطئ واحلد  على سالمة مرتادي  حفاظاً 
من حوادث الغرق فضالً عن نشر الوعي لكافة 
التقيد  حول ضرورة  البحر  ومرتادي  األسر 
السباحة  أثناء  والسالمة  الوقاية  بإجراءات 

وارتداء سترة النجاة حلمايتهم من الغرق.
وقال النقيب طارق سعيد الظنحاني رئيس 
إن  باإلنابة  العامة  والعالقات  اإلعــالم  قسم 
حرص  إطــار  في  يأتي  احلملة  هــذه  إطــالق 
واألمــان  األمــن  تعزيز  على  الفجيرة  شرطة 
الشواطئ  مرتادي  سالمة  على  واحملافظة 
والفنادق وتأمينهم وإرشادهم بضرورة إتباع 
أن  الغرق، مؤكداً  السالمة من حوادث  قواعد 
واملجازفة  الوقاية  طرق  إجــراءات  إتباع  عدم 
بالدخول إلى هذه املناطق غير محمود نتيجة 

اإلهمال.

< حّذرت شرطة أم القيوين في اإلمارات 
من خطورة االستجابة ألي شخص يستوقف 
املارة في الطريق طالباً منهم معلومات معينة 

بدعوى أنه رجل شرطة أو أمن. 
وشددت القيادة العامة لشرطة أم القيوين 
على  »إنستغرام«،  في  الرسمي  حسابها  عبر 
ضرورة التأكد من هوية الشخص من خالل 
ما  أي  الوظيفية،  هويته  يثبت  ما  إبراز  طلب 

يثبت أنه من رجال الشرطة أو األمن.
ولفتت إلى أهمية تدوين رقم املركبة املدنية 
التي يستقلها الشخص لإلبالغ عنه في حال 

مت اكتشاف أنه منتحل صفة رجل األمن.
ودعت إلى اإلبالغ فوراً في حال التعرض 
األمن  رجل  صفة  منتحل  قبل  من  لالحتيال 
االحتيال  واقعة  حول  املعلومات  كل  وتقدمي 

جلهات الشرطة.

ختام مبادرة »الشواطئ آمنة«املسيبي يشهد تخريج 45 موظفاً من شرطة عجمان

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 
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من�شة التحديات وامل�شوؤولية 

املجتمعية يف العمل الأمني

العميد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي منصة 
التحديات عبر برنامج مركز األفكار اإللكتروني 
الستقبال األفكار االبتكارية في المجال األمني، 
وهو ما يمثل تطبيًقا متكاماًل لمفهوم المسؤولية 
يعد  لم  فاألمن  األمني،  العمل  في  المجتمعية 
مسؤولية رجل الشرطة فقط، ولكنها مسؤولية 
من  الوقاية  على  للعمل  فئاته  بجميع  مجتمع 
العام،  االستقرار  دعم  إلى  يؤدي  بما  الجريمة 
وهو أمر يقوم على مشاركة متكاملة من الشرطة 

والمجتمع على السواء. 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  حددت  ولقد 
هدف المنصة الجديدة في الوصول إلى الحلول 
المجتمع  فئات  جميع  إشراك  عبر  االبتكارية 
التي تسهم في حل  االبتكارية  أفكارهم  لتقديم 
التحديات لتحقيق رؤية القيادة وتعزيز موقعها 

الريادي.

جهود وتحديات
التحدي  عن  معلومات  المنصة  وتضم 
وتوضيح جهود شرطة أبوظبي الحالية للتعامل 
معه، لضمان تقديم حلول أفضل كفاءة وفاعلية، 
ويمكن للمشارك في المنصة تقديم فكرة ألحد 
تفاعلية  بأنها  تتميز  كما  المدرجة،  التحديات 
وتتيح التصويت اإللكتروني على أفكار اآلخرين.

وتعد هذه المنصة تعبيراً عملياً إليمان شرطة 
والجاهزية  واالبتكار  اإلبداع  بترسيخ  أبوظبي 
من  أداة  التحديات  منصة  تعد  للمستقبل، حيث 

األفكار  لتوجيه  تهدف  التي  االبتكار  أدوات 
الحالية  المؤسسية  والفرص  التحديات  نحو 
الحلول  أفضل  إلى  وصواًل  والمستقبلية، 
االبتكارية، بما يسهم في تعزيز مسيرة شرطة 
األمن  استدامة  في  رائدة  دائًما  لتكون  أبوظبي 
واألمان، فاألمن المجتمعي ليس نتاج جهد فردي 
وليس منوطاً بجهة معينة، بل هو حصيلة جهد 

تكاملي بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.

مفهوم العمل األمني الحديث
األمني  العمل  أصبح  الحالي،  العصر  وفي 
المجتمع  فئات  جميع  بين  مشتركة  مسؤولية 
يحدد  والذي  القانون،  يحددها  لضوابط  وفقاً 
كيفية ممارسة المجتمع لدوره في حفظ األمن 
مشاركته  كيفية  إلى  إضافة  العام،  واالستقرار 
مسيرة  دعم  شأنها  من  التي  المبادرات  في 
األمن، بالتالي فإن حفظ األمن واالستقرار العام 
يقوم بصورة مباشرة على تكوين شراكة فعلية 
يتم من خاللها  المجتمع والشرطة  بين  وفاعلة 
منها  الوقاية  وسبل  األمنية  المشكالت  تحديد 
ظواهر  أي  بيان  إلى  إضافة  مكافحتها  وآليات 
سلبية جديدة من شأنها التأثير على االستقرار 
العام وطرح الحلول الكفيلة للتصدي والمواجهة 

لوقاية المجتمع من آثارها المتوقعة. 
يسعى  جهاز  هي  المفهوم  بهذا  والشرطة 
إلى تعزيز الجهود الرامية للوقاية من الجريمة 
بجميع  المجتمع  لدى  الرضا  من  نوع  وتكوين 

الخدمات األمنية بصفة عامة  فئاته عن مسيرة 
أفراد  رضا  وزيادة  المحلية  المشكالت  وحل 
عالقة  إيجاد  يعني  بما  عملهم،  عن  الشرطة 
في  تستهدف  والمجتمع  الشرطة  بين  متطورة 
نهاية المطاف دعم االستقرار واألمن العام، وهو 
أحد أهداف الشرطة المجتمعية التي تسعى إلى 
تطوير العالقة التبادلية بين الشرطة والمجتمع، 
وسط  الوقائي  الدور  تفعيل  إلى  باإلضافة 
خير  »الوقاية  مفهوم  تبني  خالل  من  المجتمع 
من العالج« الذي ال يتحقق إال من خالل إشراك 

المجتمع بكل فئاته في هذه المسؤولية.

شراكة إلكترونية
وتعتبر منصة التحديات هي نوع من الشراكة 
والمجتمع،  أبوظبي  شرطة  بين  »اإللكترونية« 
التي تسهم  الرؤى  والتي من خاللها يتم طرح 
في مسيرة االستقرار وفي الوقت نفسه يشعر 
معها أفراد المجتمع بأن لهم دوراً في مواجهة 
التحديات وفي الوقت نفسه طرح ما لديهم من 
استمرارية  في  تسهم  ابتكارية  جديدة  أفكار 
التطوير، أي أنها منصة تقوم على تنمية االبتكار 
العالقة  الجديد في مسيرة األمن ودعم  والفكر 
بما  والمجتمع،  أبوظبي  شرطة  بين  اإليجابية 
قوي  تأثير  له  سيكون  جديد  رافد  أنها  يعني 
وفاعل في دعم مسيرة األمن واالستقرار وفي 
العالقة اإليجابية وتنميتها  الوقت نفسه تطوير 

بين الشرطة والمجتمع بشكل عام.
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

القضايا  من  جملة  المعاصر  حياتنا  في 
والموضوعات الحيوية والمهمة جداً. وإذا أمعنا 
النظر فيها بشكل موضوعي، فإننا سنلمس أنها 
كانت  وأنها  التاريخ،  في  متجذرة  موضوعات 
مرافقة لإلنسان منذ األزل وحتى يومنا هذا. أي 
بمعنى أنه وعلى الرغم من معاصرتها وظهورها 
على السطح وكأنها قضية حاضرة وجديدة، إال 

أن لها أيضاِ عمقاً في الزمن الماضي.
لن أذهب بعيداً، وسأستحضر موضوعاً يتعلق 
بجوهر الحقيقة وعمقها وأثرها ومالمستها ليس 
لإلنسان وحسب بل لجميع تفاصيل حياته، أي 
وتقدمه  تطوره  نحو  الدافع  كانت  أنها  بمعنى 
وتميزه عن باقي المخلوقات التي تشاركه األرض، 
بالتطور  لعقله  وسمحت  الرقي  منحته  ألنها 
والتعلم،  والتوسع  واألفكار  المهارات  واكتساب 
ذلك أن الحقيقة تبني وتترسخ، وال يصدمها أو 

يقض مضجعها إال األوهام والخرافات..
منذ  اإلنسان  أدركه  الجانب  هذا  أن  وأحسب 
طريق  يسلك  أنه  دوماً  يدعي  كان  لذا  القدم، 

الحقيقة ويسير نحوها..
بليغة  مقولة  أستحضر  السياق  هذا  وفي 
لها داللة عميقة وفيها  بن عربي،  الدين  لمحيى 
تلخيص لكثير من الجوانب:» الطريق إلى الحقيقة 

عن احلقيقة اأحدثكم

هذه  ولعل من دالالت  السالكين«.  بتعدد  تتعدد 
المقولة، أنه يتحدث عن الطريق الذي يؤدي إلى 
الحقيقة ال عن الحقيقة نفسها، وأن هذه الطرق 
نعلم  ال  وبالتالي  واحدة،  طريقاً  فليست  تتعدد، 
من قد يصل إلى الحقيقة ومن قد ينحرف عنها 
خالل مسيرته. لذلك نسمع بوجهات نظر مختلفة 
وآراء متعددة في كل قضية تثار وتصبح مشاعة 

للحديث حولها. 
وليس ما يواجه الحقيقة من عقبات هو الوصول 
إليها،، بل هناك صعوبات أخرى تعيقها وتمنعها، 
ومنها المعتقدات المسبقة أو ما يسمى بالقناعة 
التامة، وهذا الجانب هو الذي سلط الضوء عليها 
نيتشه،  فريدريك  الشهير  األلماني  الفيلسوف 
عندما قال:»القناعات الراسخة أكثر خطورة على 
الحقيقة من األكاذيب«. وعندما يتحدث فيلسوف 
في  مفرط  »إنسان  كتاب  مؤلف  نيتشه  بحجم 
الراسخ  المعتقد  خطورة  أن  ويؤكد  إنسانيته«، 
– القناعات – تتجاوز خطورة الكذب، فهذا دليل 
على أنه ينظر للموضوع من جانب حيوي ومهم 
يتعلق بالحقيقة والكذب، إذ من البدهي أن نشاهد 
األكاذيب تهزم وتندحر أمام الوقائع، وحتى لو 
حدث تأخر في معرفة الكذبة إال إنها سرعان ما 
تظهر ويتم اكتشاف زيفها، فال أحد يحمي الكذب 

عندما ينبلج نور العلم واالكتشاف، ولعل الكذب 
يتمثل هنا في الخرافات واألساطير التي تندحر 
الحديثة،  واالكتشافات  العلم  سطوة  أمام  يومياً 
يرفض  بمن  تتمثل  نيتشه  عند  المعضلة  ولكن 
الحقيقة ألنها فقط تتعارض مع قناعته الراسخة، 
الخرافات  من  يمثله  وما  الكذب  في  وليست 
واألساطير، ألن الواقع كفيل بهزيمتها من دون 

عناء محاولة إقناع أتباعها.
وسأضرب مثالً علم الفلك الذي كان يعتبر في 
السابق خرافة، وكان علماء الفلك يعتبرون مجرد 
أقوالهم  مع  التصادم  وتم  وسحرة،  مشعوذين 
وكرويتها،  األرض  دوران  مثل  واكتشافاتهم 
والتي أثبت فيما بعد أن الفلك علم وأن األرض 

كروية وتدور.
وذهب  تأخرت  الحقيقة  هذه  أن  صحيح 
ضحيتها الكثير من العلماء الذين تم قتلهم بتهمة 
التجديف والسحر، ولكنها أخيراً ظهرت، وانزوت 

وتالشت األصوات المعارضة لهذه الحقيقة..
أخرى مثل  والحال نفسه في مجاالت علمية 
واجهت  والتي  والكيمياء،  والفيزياء  الرياضيات 
حرباً عدائية قاسية، ولكن مع التطور اإلنساني 
لم يكن هناك أي مفر إال االستسالم لها، وهو ما 

يعني استسالماً للحقيقة.
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م��ق��االت  ال�����ص��رط��ة«  »جم��ت��م��ع  ين�صر 

الثقافة  ن�صر  اإ�صهامًا منه يف  متخ�ص�صة 

القانونية والثقافة العامة بني منت�صبي 

وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد الأحمدي

 م�ست�سارة حقوقية

اإلنسان  تحصر  هدامة  سلبية  طاقة  الخوف 
والتقدم،  التطور  من  يمنعه  مغلق  داخل صندوق 
وتحرمه من الفرص التي قد تصنع له حياة طيبة 

ومليئة بالوفرة المادية والعاطفية والروحية.
يلتفتون حولهم،  عندما  وقد يستغرب بعضهم 
فيرون أن أغلبية المحيطين بهم هم أناس قلقون، 
فيعتقد  مختلفة،  بطرق  القلق  هذا  عن  ويعبرون 
هو  فيها  والغوص  المخاوف  عيش  أن  الشخص 
أمر  هو  خوفه  وأن  البشر،  لكل  الطبيعية  الحالة 
الشعور  بهذا  أنه  يعي  وال  منه.  مفر  ال  فطري 
التي  الحياة  جماليات  من  نفسه  حرم  المنخفض، 
قد تتجلى على شكل وفرة مادية وعالقات عاطفية 
صحية ونجاح في العمل وسالم داخلي قد يساوي 

كنوز األرض بأكملها.

خوف مرحلي
اإلنسان  صحة  على  اللحظي  الخوف  يؤثر 
وجهازه العصبي والطاقي، إال أن تأثيره السلبي 
للخوف  المدمرة  التأثيرات  بحجم  يقارن  ال 
المرحلي حيث يكون اإلنسان قلقاً وخائفاً ومتوتراً 
والتعامل  بحياته  االستمتاع  من  يمنعه  بشكل 
بنظارة  ينظر  فهو  وهادئ،  متوازن  بشكل  معها 
الخوف إلى ماضيه وحاضره ومستقبله، ويخاف 
المرض والفقر والفشل والزواج والطالق وتحمل 
الخسارة، وكل ما يخاف  المسؤولية والصداقات 
منه هذا اإلنسان العالق في هذه المرحلة النفسية 
للخوف،  مثيرات  فيرى  يميناً  يلتفت  تجعله  التي 
ويلتفت يساراً فيرى مثيرات لخوف أكبر، ويشعر 
مليئة  أرض  في  التواجد  تشبه  بأغالل  مقيد  أنه 

بالوحل ال يمكن السير فيها.
الذين  لألشخاص  الجوهرية  المشكلة  وتكمن 
يعانون من هذا الخوف المرحلي، إنهم يحتاجون 
إلى طاقة هائلة تنشلهم من هذا الوحل المقيت، أو 
على  ليساعدوهم  أناس مختصين وصادقين  إلى 
انتشال أنفسهم والمضي في هذا الطريق المظلم، 
أكبر يساعدهم في  ليصلوا إلى نقطة تحمل نوراً 

طريق الوعي واكتشاف الذات.

أعراض نفسية 
يعاني األشخاص العالقون في الخوف المرحلي 
على  نتائج سلبية  إلى  تؤدي  عديدة،  أعراض  من 

حياتهم، ومن أهمها:
- عدم القدرة على اتخاذ القرارات، فالشخص 
التي  القرارات  أبسط  اتخاذ  يستطيع  ال  الخائف 
الثانوية في حياته، فيستشير من  تتعلق باألمور 
حوله في كل كبيرة وصغيرة، ويفكر مئات المرات 
أن  من  دائماً  ويخشى  بسيط،  أمر  أي  فعل  قبل 
يكون قراره في غير محله. وتجده عاجزاً عن إدارة 

دفة حياته وتسيير أموره المهمة وغير المهمة.
يضيع  الخائف  فالشخص  التركيز،  فقدان   -
يشعر  وعندما  حياته.  أمور  أبسط  على  طاقته 
أحالمه،  أو  أهدافه  لتحقيق  شديد  داخلي  بإلحاح 
يشعر بعجز تام عن التحرك باتجاهها، وكأنما هو 
عالق في وحل لزج أو أن شبحاً يشده إلى الوراء 
ويقول له »لن تستطيع أبداً مبارحة هذا المكان«، 
فيستسلم ويشعر بإحباط شديد، وبشعور بالشلل 
طاقته  على  يسيطر  الحركة  على  القدرة  وعدم 
خطوة  ولو  لألمام  التحرك  من  ويمنعه  الداخلية 

واحدة.
داخل  يعيش  فالخائف  المغلق،  التفكير   -
ضيقة  وأفكار  بمعتقدات  مأله  ضيق  صندوق 
ومحدودة. وإذا ما تعرض هذا الشخص ألي شيء 
خوفه  من  نابع  شديد  بغضب  يشعر  يناقضها، 
العميق من كل ما هو جديد أو يخالف المألوف في 

منطقة الراحة لديه.

رسائل الخوف
رسائل  وتعالى  سبحانه  الله  لنا  يرسل  قد 
مستوى  من  ونرفع  طاقتنا،  من  ونعدل  لنفهمها، 

وعينا الروحاني، وننتقل إلى درجات أقرب إليه.
أشخاص  على شكل  الرسائل  هذه  تكون  وقد 
أو  النفسي  أمننا  على  كبير  بخوف  يشعروننا 
رسالة  بمثابة  فيكونون  المادي،  أو  العاطفي 
ليحل  مخاوفنا،  من  التخلص  لضرورة  واضحة 
سبحانه  بالله  والثقة  والشجاعة  الحب  محلها 

وتعالى وبأقداره الجميلة لنا.
على شكل مرض جسدي،  الرسالة  تأتي  وقد 
وأن  بها،  يليق  ال  الخوف  أن  روحنا  فيه  تخبرنا 
الحب والسالم هو أصلنا الذي خلقنا الله سبحانه 
أن  على  إشارات  هي  فاألمراض  عليه،  وتعالى 
الجسد مثقل بطاقة الخوف الكريهة، وأن إحساساً 
بعدم األمان المادي أو النفسي يسيطر على كياننا، 
فيعترض الجسد ويتألم ليخبرنا بضرورة التخلص 
من كل هذه النفايات الطاقية، واستبدالها بحب غير 
مشروط للذات، وثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى، 
وشعوراً عالياً باالستحقاق لكل ما هو عظيم في 

هذه الحياة.

املواجهة ال�شحية مل�شاعر اخلوف »2«
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بجائزة  كريك  و  واتسون  العالمين  فوز  منذ 
الجزيئية  البنية  الكتشافهما   1962 عام  نوبل 
 DNA األُوكسجين  منقوص  النووي  للحمض 
العديد  الجزيئي  األحياء  علم  قدم  اليوم،  وحتى 
من التقنيات الجزيئية الفريدة من نوعها، والتي 
أسهمت وبشكل ملحوظ بمساعدة العلماء واألطباء 

في مكافحة األمراض البشرية المستعصية.
أنه ال يوجد تطابق بيننا  ونحن كبشر نعتقد 
على  فقط  ليس  األُخرى  الحية  الكائنات  وبين 

ة
وي

حي
ت 

يا
قن

ت

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

يف التعرف عن احلم�ص النووي الوراثي لل�صحايا واملجرمني يف عدد من اجلرائم، وذلك ال�صتخدامها كدليل قاطع يف املحاكم 

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

�سارة الكعبي وفاطمة البلو�سي 

خبريتان يف التقنيات احليوية-جامعة ال�سارقة

                  الختبارات اجلينية الت�شخي�شية  

والكتابة،  القراءة  طريق  عن  التواصل  مستوى 
المشي،  في  االستقامة  على  قدرتنا  وحتى  بل 
وإمكانية اكتشافنا للكواكب البعيدة. وعلى الرغم 
الحية  الكائنات  بيننا وبين  التي  االختالفات  من 
بيننا  كبيرة  تشابه  نقاط  توجد  أنه  إال  األخرى 
وبينها على المستوى الجيني. إذ تتشارك الكائنات 
إلى  والحشرات  كالبكتيريا  أصغرها  من  الحية 
الفئران والكائنات الحية األُخرى في أعداد كبيرة 
من الجينات. وبما أننا نتشارك في الجينات، فمن 

المتوقع أيضاً أن تصيب الكائنات أمراض جينية 
متشابهة. وِمن ُمنطلق هذا التشابه، يقوم العلماء 
 ،model organism الحي  األنموذج  باستخدام 
تتم دراسته بشكل  كائن حي غير بشري  وهو 
واكتشاف  معينة،  حيوية  ظواهر  لفهم  مفصل 
األسباب والعالجات المحتملة لألمراض البشرية 
التجارب  هذه  تطبيق  يمكننا  ال  وأنه  خصوصاً 

واألبحاث على البشر.
الكائنات  بين  الجيني  التشابه  إلى  واستناداً 
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جينات  من  العديد  تشابه  تحديد  تم  فقد  الحية، 
في  التشابه  وهذا  مختلفة.  كائنات  مع  البشر 
التسلسل الجيني يطلق عليه »التماثل المتسلسل« 
لهذا  وتبعاً   .homologues اإلنجليزية  باللغة  أو 
التشابه على المستوى الجيني، يستطيع العلماء 
إزالة أحد الجينات المسؤولة عن مرض بشري 
من األنموذج الحي، ويطلق على عملية اإلزالة هذه 
تقنية تعطيل الجين أوgene knockout ، وتساعد 
هذه التقنية في تتبُع التأثيرات الحيوية الناجمة 
عن تعطيل أو إزالة هذه الجينات وفهم وظائفها 
الحيوية. ومثال على ذلك، قام العلماء منذ سنوات 
 ،Ob عديدة باكتشاف جين يطلق عليه اسم جين
عليه  ُيطلق  بروتيني  هرمون  عن  ُيعبِر  والذي 
اسم اللبتين أو Leptin وفي اللغة اإلغريقية كلمة 
Leptos والتي تعني النحيل أو الضعيف. وُينتج 
ما  أو  الُدهني  النسيج  طريق  عن  الهرمون  هذا 
ُيسمى باللغة اإلنجليزية Adipose tissue، وينتقل 
الشعور  لتنظيم  الدماغ  إلى  الدم  مجرى  عبر 
بالجوع، ويقوم بإبالغ الدماغ عن امتالء الجسم 
بالطعام. وفي تجربة علمية لدراسة هذا الجين، 
ونتيجًة  المختبر،  فئران  إحدى  من  إزالته  تمت 
لهذا ازداد وزن الفئران بمعدل خمسة أضعاف 
األُخرى.  الطبيعية  الِفئراَن  بأوزان  ُمقارنته  عند 
ساعدنا  حي  كأنموذج  هنا  الفئران  واستخدام 
التي يعكسها  الحيوية  بالوظيفة  على االستدالل 
عند  بالشبع  اإلنسان  شعور  وهي   ،Ob جين 
البشر  جينات  وألن  الطعام.  من  الجسم  اكتفاء 
العلماء من ربط  الجين، تمكن  تحتوي على هذا 
العالقة بين الطفرة الجينية لهذا الجين بالسمنة 
لعالج  اللبتين  استخدام  وتم  لألطفال.  المفرطة 
في  المفرطة  السمنة  من  يعانون  الذين  األطفال 
المملكة المتحدة البريطانية، وقد أظهروا استجابة 

واضحة لهذا النوع من العالج.

تشخيص األمراض بالدالالت الحيوية 
مبكرة  مرحلة  في  األمراض  اكتشاف 
َتزيد  الصحيحة  التشخيص  أدوات  باستخدام 
من نسبة احتمالية الشفاء، وتضمن توفير أفضل 
الُمبكر  الكشف  أساليب  وأحد  العالجات.  أنواع 
عن  األَمراض  تشخيص  هو  األَمراض،  وَتعُقب 
هي  التي   Biomarkers الحيوية  الدالالَت  طريق 
والخاليا  األنسجة  تنتجها  بروتينات  عن  عبارة 
السوائل  طريق  عن  الجسم  وُيطلقها  المريضة، 
المريضة.  الخاليا  نتيجة تلف  الدم والبول  مثل 
ومثال على ذلك، التهاب البروستات في الجسم 
البروستاتي  المستضد  يسمى  بروتين  ُيطلق 
النوعي أو prostate-specific antigen في مجرى 
الدم  في  البروتين  هذا  نسبة  وارتفاع  الدم، 
إصابته  حتى  أو  البروستات  التهاب  على  داللة 

بالسرطان.

تشخيص األمراض الجينية
والعيوب  الكروموسومات  اعتالل  تحديد 
على  تتِم  الجينية  االختبارات  ُمعظم  الجينية: 

اعتالل  تحديد  اختبار  أهمها  ومن  األجنة، 
الكروموسومات، وقد يكون هذا االعتالل ناتجاً 
إما عن زيادة أو نقصان في عدد الكروموسومات 
تغييرات شكلية.  يتضمن  قد  أو  منها،  أجزاء  أو 
وأحد أشهر األمثلة على هذه االعتالالت هو مرض 
ُمتالزمة داون Down syndrome. وطبيعياً لدى 
البشر 23 زوجاً من الكروموسومات أي ِبُمجمل 
ِبُمتالِزمة  الُمصابين  لدى  أما  كروموسوماً.   46
الزوج  في  إضافي  كروموسوم  فهناك  داون، 
يحتوي  الزوج  هذا  أن  أي   21 الكروموسومي 
كروموسومين،  ِمن  بدالً  كروموسومات   3 على 
 trisomy وُيسمى ِبالتثالُث الصبغي للزوج 21 أو
21. واالختبار الجيني للكشف عن متالزمة داون 
بزل  اختبار  طريق  عن  يتم  أن  ُيمكن  للجنين، 

.amniocentesis السائل األمنيوسي أو
الطبيب  يستخدم  االختبار،  هذا  وفي 
بإدخالِها  ويقوم  للغاية،  رفيعة  إِبرة  المختص 
في بطن المرأة الحامل لِسحب عينة من السائل 
األمنيوسي المتواجد في الكيس الُمحيط بالجنين 
داخل رحم األُم، وَيتم القيام ِبهذا االختبار ِعندما 
السائل  أسبوعاً، هذا   16 إلى  الجنين  ُعمر  َيصل 
ويتم  الجلد.  خاليا  مثل  الجنين  خاليا  يحوي 
استخالص خاليا الجنين من السائل األمنيوسي، 
وِمن ُثم ِزراعته في المختبر لزيادة عدد الخاليا، 
وبعدها َتتِم ُمعالجة هِذه الخاليا حتى َتِصل إلى 
المرحلة  هِذه  الُمتساوي. وفي  االنِقسام  مرحلة 
وضع  فيَتم  الكروموسومات،  ُرؤية  َتسُهل 
زجاجي  ِمجهري  لوح  على  الخاليا  من  عينة 
أجزاء  من  بعضاً  ُتكِسب  ِعدة  أصباغ  وإضافة 
وأجزاء  اللون  فاتحة  أصباغاً  الكروموسومات 
بتحليل  القيام  يتم  وبعدها  اللون.  داكنة  أخرى 
ُيسمى  ما  أو  للكروموسومات  النووي  التنميط 
الكروموسومات  ترتيب  فيتم   ،karyotyping
عند  كروموسومياً  زوجاً   23 أزواج،  هيئة  على 
وأشكالها.  الكروموسومات  ألطوال  تبعاً  البشر 

نرى  داون،  بمتالزمة  المصابين  حالة  وفي 
وصف  ترتيب  عملية  بعد  إضافياً  كروموسوماً 
الكروموسومات. وهذه العملية ُتمِكنُنا أيضاً ِمن 
الزوج  معرفة  طريق  عن  الجنين  ِجنس  َمعِرفة 
في   .23 الزوج  وهو  الجنسي  الكروموسومي 
زوج الكروموسومات هذا يظهر كروموسومين 
عند   )XY( والكروموسومين  اإلِناث  ِعند   )XX(

الُذكور. 
وُهنالك اختبار آخر، ُيمِكنُنا من ِخالله أخذ عينه 
أسابيع   10 إلى   8 أكمل  وقد  الجنين  خاليا  من 
للقيام بتحليل التنميط النووي للكروموسومات، 
sam�  وهو فحص الزغبات المشيمية أو ما ُيسمى
زوائد  عبارة عن  pling chorionic villus. وهي 
ُتنتجها المشيمة نفسها لزيادة َتماُسك المشيمة 
السطحية  المساحة  من  تزيد  إنها  كما  بالرحم، 
للمشيمة، ِمما ُيسِهم في تقوية االتصال ِبدم األُم. 
وألخذ عينة من الزغبات المشيمية، يتم استخدام 
إبرة وإدخالها عن طريق الِمهبل وُعنق الرحم أو 
عن طريق اختراق جدار البطن والرحم. وعملية 
سحب هذه العينة، ُتعتبر أكثر خطورة من عملية 
سحب عينة السائل األمنيوسي، وقد ُتؤدي إلى 
ِعدة  إيجابيات  الفحص  لهذا  أن  إال  اإلجهاض. 

مقارنًة باختبار بزل السائل األمنيوسي.
على  تحتوي  المشيمية  الزغبات  عينة  أوالً: 
الحاجة  الجنين من دون  كافية من خاليا  كمية 
الخاليا.  عدد  لزيادة  المختبر  في  زراعتها  إلى 
النووي  التنميط  بتحليل  القيام  ُيمِكنُنا  وبالتالي، 

للكروموسومات مباشرًة بعد سحب العينة. 
الجينية  األمراض  تشخيص  نستطيع  وثانياً: 

للجنين في مرحلة مبكرة جداً من الحمل.
الجينية  االختبارات  من  العديد  وُهنالك 
التشخيصية غير التي ذكرناها، وجميُعها ُتسهم 
والحيوانية بصورة  البشرية  األمراض  فهم  في 
الكتشاف  واألِطباء  الُعلماء  لِتُساعد  وأعمق  أدق 

عالجات جديدة.

فاطمة البلوشي  سارة الكعبي 
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تعب

جميلة محمد نضر
                   شاعرة إماراتية 

تعب الجسد من األنفاس المتالحقة
مره تمشي ببطء ومرات بخطوات متالحقة

تعبت تتنفس هواء سمومها خانقة
وهي من كانت نسماتها فيها العافية

حتى أمواج البحار العاتية
هدأت وأصبحت ساكتة

والرمال كانت باألمواج المتالطمة
فرحة باسمة ضاحكة

صارت تجر أمواجها كأنها خائفة
وتسأل أين من كان ينتظرها قادمة؟!

آه من زمن حرمت أقدامنا تالمسها
كانت تخطوها أقدامنا حارة باردة

تعب الجسد من األنفاس المتالحقة
وها مركبي يحمل لكم رسالة

يطوف ببحرها عساه بكل بلد يحط مرساه
يجد األحبة بخير وعافية
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الإمارات يف تقدم دائم

سامر قاسم
       موظف في شركة صحة -أبوظبي

إصرار  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
وثبات في تحقيق التقدم..حقيقة ساطعة في سماء 
وتلبيتها  المجتمع  لحاجات  .. وفهم عميق  الكون 
بقيادة  رشيدة  وقيادة  تطلب..  أن  قبل  حتى 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة »حفظه الله«، جعلت المستحيل أشبه 
األرض  أرجاء  به  تجول  أصيل  عربي  بحصان 
التي  اإلمارات  تعرفه  الصعب ال  أن  للعالم  لتثبت 

مألت األفق بنجوم إنجازاتها.
انتشار وباء كورونا«، تحققت كلمة  بدء  ومنذ 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
»ال تشلون هم« بأبهى معانيها، وزادت في نفوس 
فيها  واألجانب  العرب  والمقيمين  اإلمارات  أهل 
والمجتمع،  الوطن  تجاه  بالمسؤولية  الشعور 
وزادت من صور التعاون والتكاتف لتحقيق هدف 

محاربة هذا الوباء.
حول  خائفين  الناس  من  الكثير  كان  وبينما 
العالم، والكثير من الدول قلقة من التعامل مع هذا 
الوباء، كان الجميع في دولة اإلمارات مطمئناً، فقد 
نجحت اإلمارات وأصبحت أنموذجاً عربياً وعالمياً 
التحديات  مع  والتعامل  واألساليب  التخطيط  في 

والصعوبات التي  سببها »كورونا«.

قبل  من  ومتابعة  بإشراف  اإلمارات،   وعملت 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
على تجاوز العقبات وتوفير بيئة جديدة من خالل 
والتعليم  المساعدات  مثل  المبادرات  من  عدد 
والعمل عن ُبعد والتعقيم الوطني والتطوع الوطني 
في  الدولة  مؤسسات  جميع  وكانت   .. وغيرها 
وأثبتت  المسؤولية،  من  كبير  قدر  على  اإلمارات 
مرونة في التعامل مع جميع التحديات وجاهزية 

تامة ألي تحديات أخرى في المستقبل.
صرحاً   الدولة  في  الصحي  القطاع  وكان 
شامخاً لحماية أرواح المواطنين والمقيمين العرب 
واألجانب والعين الساهرة على صحتهم، فجهزت 
الشاملة  التقييم  ومراكز  الميدانية  المستشفيات 
جميع  في  التلقيح  ومراكز  الفحص  ومسارات 
العالم  أذهل  قياسي  وقت  خالل  الدولة  إمارات 
التصدي  على  عملها  وطريقة  اإلمارات  بقدرة 
لـ»كورونا«، فهي لم تدخر األموال وال اإلمكانات 
العالمي، وعبرت  المشهد  وال الجهود، وتصدرت 
المساعدات  تقديم  عبر  اإلنسانية  القيم  أعلى  عن 
»كورونا«،  من  والمتضررة  المحتاجة  للدول 
فاإلمارات دولة ال تستسلم وهي في تقدم دائم 

وال تليق بها إال الصدارة.
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فعاليات ريا�شية �شرطية 

> اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات »كن 
اإليجابية،  الروح  مبادرة  المجتمعية ضمن  رياضياً« 
بمشاركة أكثر من 3536 مشاركاً لمدة 3 شهور في 

نادي ضباط شرطة دبي.
مناطق  عدة  بين  رياضياً«  »كن  فعاليات  وتنقلت 
بيتش،  كايت  الصفا2،  حديقة  وهي  دبي،  إمارة  في 

ندالحمر، وأخيراً نادي ضباط شرطة دبي. 
العام  القائد  مساعد  شهيل،  خالد  العميد  وقال 
لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، 
معالي  من  برعاية  يأتي  الرياضي،  المهرجان  إن 
لشرطة  العام  القائد  المري،  خليفة  الله  عبد  الفريق 
اإليجابية«  »الروح  مبادرة  ألهداف  وتحقيقاً  دبي، 
الشركاء  مع  بالتعاون  دبي  شرطة  تنظمها  التي 
قيم  يرسخ  بما  دبي،  حكومة  من  االستراتيجيين 
المجتمع،  أفراد  بين  والحوار  والتعايش  التسامح 

واحترام اآلخرين وتقبلهم. 
تمنح  المجتمعية  الرياضية  الفعاليات  أن  وأكد 
فئاته  بمختلف  المجتمع  أفراد  لكافة  الفرصة 
مع  المتنوعة،  الرياضية  الفعاليات  في  للمشاركة 
الدقيق بمعايير وتعليمات السالمة والوقاية  االلتزام 
األزمات  إلدارة  العليا  اللجنة  عن  والصادرة  المتبعة 
والكوارث بدبي والجهات الحكومية، إضافة إلى منح 
الرياضية  بالعروض  لالستمتاع  الفرصة  الجمهور 
الجميلة المختلفة مع الحفاظ على سالمتهم وسالمة 

الرياضيين.
وأضاف أن اإلقبال الكبير دليل على نجاح مبادرة 
المجتمع  أفراد  استقطاب  في  اإليجابية«  »الروح 
واحترام  والتسامح  التعايش  في  أهدافها  وتحقيق 
اآلخرين وتقبلهم، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية 
فعالة  اجتماعية  كأداة  الرياضة  من  واالستفادة 
كل  على  بالنفع  يعود  بما  الفراغ،  أوقات  الستغالل 

أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.
المنصوري،  خلفان  علي  العقيد  بيّن  جانبه،  من 
نائب مدير اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع، أن مبادرة 
تستمر   ،2017 عام  انطلقت  التي  اإليجابية«  »الروح 
األنشطة  من  جملة  عبر  بنجاح  أهدافها  تحقيق  في 
والفعاليات الرياضية والبرامج التوعوية الهادفة إلى 
المجتمع،  فئات  جميع  وتستهدف  آمن،  مجتمع  بناء 
السيما الشباب، لتمكينهم وإعطائهم أدواراً قيادية في 
التنظيم والمشاركة، بما ينعكس على بناء شخصياتهم 
ويعزز سلوكهم اإليجابي، ويصنع منهم رجاالً نافعين 

ألنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل.
الروح  مبادرة  منسقة  حجير،  بو  فاطمة  وأكدت 
رياضياً«  »كن  الرياضي  المهرجان  أن  اإليجابية، 
المجتمع طوال  أفراد  من  كبيراً  وإقباالً  القى ترحيباً 

3 أشهر، الفتة إلى أن كل منطقة استقطبت ما ال يقل 
عن 900 شخص توافدوا مساء للمشاركة في التمارين 
واأللعاب الرياضية المتنوعة، مثل كرة القدم والطائرة 

واإليروبيك والدراجات الهوائية وعروض الكاراتيه.
جوائز  المبادرة  قدمت  الفعاليات  ختام  وفي 

للمشاركين من تريندز للبحوث والدراسات.
> حضر العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير 
لشرطة  العامة  القيادة  في  الشرطية  العمليات  عام 
على  المقامة  تنس،  البادل  بطولة  افتتاح  الشارقة، 
اإلدارة  بطولة  فعاليات  ضمن  إرينا«  »بادل  مالعب 
العامة للعمليات الشرطية في نسختها األولى بعنوان 
»التعافي«، والتي انطلقت مؤخراً وفق التدابير الوقائية 

واإلجراءات االحترازية المعتمدة.
المتنوعة  المسابقات  من  عدداً  البطولة  تضمنت 
الطائرة  وكرة  القدم  كرة  مسابقة  أبرزها  من  وكان 

وتنس البادل إضافة إلى كرة تنس الطاولة للعنصر 
النسائي.

وشهدت بطولة تنس البادل منافسة قوية، وحماساً 
بين  للنهائي  وصوالً  اإلدارات  العبي  بين  ملحوظاً 
فريقي إدارة المنافذ والمطارات وفريق إدارة مراكز 
الشرطة الشاملة والتي أسفرت عن فوز إدارة مراكز 
عبد  أول  المالزم  بالثنائي  ممثلة  الشاملة  الشرطة 

العزيز حسن المنذري والمالزم راشد عارف بيات.
بجهود  العاجل  العميد  أشاد  البطولة  نهاية  وفي 
أن  على  وأكد  البطولة،  لهذه  والمنظمين  الالعبين 
على  دائماً  تحرص  الشارقة  لشرطة  العامة  القيادة 
السيما  الجوانب  كافة  من  منتسبيها  مهارات  تنمية 
الصحة  على  بالنفع  تعود  التى  الرياضية  الجوانب 
األلعاب  بين  المزج  أهمية  إلى  منوهاً  والجسم، 

الرياضية المختلفة في الميدان الرياضي خاصة.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة االإمارات العربية املتحدة عددًا من احتفاالت التكرمي الريا�صية ال�صرطية 

خالل ال�صهر املا�صي.

اختتام فعاليات »كن رياضياً«

بطولة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية
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إعداد: موزة الحمادي 

الداخلية  وزارة  في  االجتماعي  التكافل  نظم صندوق 
مبادرة مجتمعية ووزع حقائب مدرسية مع مستلزماتها 
فئات  مختلف  من  أبناء  منها  واستفاد  قرطاسية  من 
ثقافة  تعزيز  المبادرة  هذه  من  الهدف  وجاء  المجتمع، 

المسؤولية المجتمعية والتكاتف.

االعتراف  على  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  حصلت 
مستوى  على  جهة  كأول  المؤسسية  المرونة  في  الدولي 
وبأعلى  الريادي  الدولي  االعتماد  هذا  على  تحصل  العالم 
من  المعتمدة  التقييم  منظومة  وفق  نجوم«   3« مستوى 
عام  إنشاؤها  تم  التي  المؤسسية  للمرونة  الدولي  المعهد 

2006 في الواليات المتحدة األمريكية.

إدارة  مدير  الشامسي  عبيد  علي  العميد  سعادة  كرم 
االستراتيجية وتطوير األداء في شرطة عجمان الرائد محمد 
خلفان الشعالي رئيس قسم ترخيص اآلليات والسائقين في 

شرطة عجمان، تقديراً لجهوده في أداء مهامه.

بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  أهدت 
لمؤسسة  األعلى  الرئيس  العام،  النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك 
»أم  والطفولة  لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة  األسرية،  التنمية 
اإلمارات«، درعاً تذكارية تقديراً لعطائها الالمحدود البنة اإلمارات، 
تسلم الدرع، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة 

دولة.

فازت متسابقة فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات 
للدراجات  الكبرى  الجائزة  الهوائية، كيم دي بات بلقب سبّاق 
الهوائية، والذي أقيم في مدينة فورست البلجيكية لمسافة 85 
كلم. وجاء هذا الفوز من خالل حرص شرطة دبي على إعالء 

اسم دولة اإلمارات في عالم رياضة الدراجات.

بإدارة  ممثلة  الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  نظمت 
وذلك  النزالء  ألبناء  مبادرة  واإلصالحية  العقابية  المؤسسة 
بمناسبة العودة للمدارس تضمنت توزيع الحقائب المدرسية 

وأجهزة الحاسب اآللي وقسائم شراء.
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يجرنا الحديث عن المسرح إلى أمور كثيرة ال بد أن نتناولها باعتبار أن المسرح 
أبو الفنون كما هو شائع بين الناس، فقد تعلق اإلنسان بالمسرح منذ قديم الزمان 
ألنه لمس فيه جمالية الطرح، والنفس البشرية تميل لكل جميل بطبيعتها فحيثما وجد 

اإلنسان وجد المسرح.
وما مجريات األمور في هذا الكون منذ بدء الخليقة إال شخوص تلعب بإتقان أحداث 
مسرحية أزلية كبرى مستمرة منذ أن أثمت يدا )قابيل( وسولت له نفسه البشرية قتل 

أخيه )هابيل(.
وما في المسرح منذ البعيد من تراجيديا وكوميديا ودراما وإلخ.. إال مرآة تعكس ما في 
أي مجتمع من مزايا ومآخذ، والشك أن فالسفة اإلغريق والرومان وغيرهم كانوا أساتذة 

اإلنسانية في هذا المجال منذ )ارسطو وهوميروس وبرخت(.
فالشعر والمسرح وجهان لعملة واحدة، اتضح ذلك جلياً في العديد من األعمال المسرحية 
الناجحة والخالدة كملحمة )جلجامش، واإللياذة، واألوديسا( مروراً بمسرحية )أوديب الملك( 
الشعرية الرائعة وانتقاالً إلى مفازات شكسبير المسرحية )هاملت، ماكبث( وغيرها. فالشعر 

نبض المسرح.
يهتم  الذي  الخاص  المسرح  ومنه  األمم،  عند  الحياة  تطور  في  جداً  مؤثر  دور  وللمسرح 
بقضايا اإلنسان والحريات والعدالة، لذا فإنه تربية أخالقية واجتماعية وأدبية وفنية وحضارية، 
وهو تاريخ البشرية بإيقاعها وفكرها، وهو سعادة المعرفة والتواصل بين األمم على اختالف 

انتماءاتها . 
فرواد  العالمي،  المسرح  لمضاهاة  طريقه  شق  الذي  العربي  لمسرحنا  الحديث  بنا  وسيصل 
المثال )الفنان  العربي تركوا بصماتهم  في أعمال مسرحية رائعة، ولنذكر على سبيل  مسرحنا 
مارون نقاش، والفنان خليل قباني( وللمسرح شعراؤه المسرحيون أيضاً أمثال الشاعر أحمد شوقي. 
فمسرحنا في حاجة إلى تكاتف األيدي للنهوض به وإبقائه في مجده . ويظل المسرح وسيلة لالرتقاء 

واالنتماء عند البشر الذين يتأثرون بهذه القيم لتكون نوراً وانبعاثاً من جديد. 

عندما يتم�صرح ال�صعر

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

 نتقدم بأطيب التهاني لمجلة

الصـــادرة عن وزارة الداخليـة بمناسبـة

 اليوبيــل الذهبي للمجلة
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