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االفتتاحية
عام ًا بعد عام تتباهى شارقتنا الحبيبة بالعديد من اإلنجازات المحلية والدولية ،ومنذ
 39عام ًا ومازال المعرض الدولي للكتاب بالشارقة يبهر زائريه بالعديد من مناهل العلم
والمعرفة ،ففي هذا العام يلتقي أكثر من 1024ناشراً ،و 60كاتب ًا ومبدع ًا من مختلف أنحاء
العالم في الدورة الـ  39من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار «العالم يقرأ من
الشارقة».
دورة مميزة واستثنائية تحدت جميع الظروف الراهنة ،التي يمر بها العالم بأسره ،بسبب
الجائحة الوبائية كورونا ،و كان إصرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي ،وراء انطالق هذا الحدث الدولي تحت إجراءات احترازية مشددة ،تمثلت في توفير
بوابات تعقيم ،وماسحات حرارية على كافة مداخل ومخارج إكسبو ،باإلضافة إلى عمليات
تعقيم لقاعات وردهات وأروقة المعرض لمدة  5ساعات يومياً ،وإطالق منصة (الشارقة
تقرأ) الستضافة الفعاليات الثقافية (عن بعد) ،لتحقيق أقصى درجات السالمة لمرتادي
المعرض .
ومن المؤكد أن أول سؤال سوف يطرحه المبدع الزائر لمدينة الشارقة على نفسه هو  ..ما
الذي فعلته إمارة الشارقة حتى استقطبت هذا االهتمام الدولي؟ وأين يستطيع الباحث
أو الكاتب أو الزائر أن يتلمس هذا اإلنجاز وأن يقرَّ بهذا االستحقاق؟ وكيف له أن يصوغ من
خالل تجربته نتاج ًا إبداعي ًا يعكس بصدق انطباعاته ،ويعبرعن مشاهداته ؟ نترك ذلك
للمبدعين والشعراء والكتاب ،من ضيوف معرض الشارقة الدولي للكتاب ،الذي أفردنا له
حيزاً من صفحات هذا العدد  ..وسنتابع أصداءه في أعدادنا الالحقة.
وعلى صلة بالثقافة والكتابة والنشر ،تناولنا في باب جديد الذكاء االصطناعي واستشراف
المستقبل ،والمزالق القانونية التي ينجرف إليها البعض من رواد برامج التواصل
االجتماعي ،كما تناولنا في تحقيق آخر بعض النصائح واالشتراطات األمنية خالل موسم
الشتاء وكيف نستمتع بهذه األجواء المنتظرة بأمان؟ وفي باب آخر تطرقنا إلى الخدمات
الشرطية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة الشارقة لعمالئها ،إلى جانب العديد من
المقاالت والموضوعات ،التي تناولت مختلف هموم الساحة األمنية.
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تكرم “ ”9من كبار
لخلو سجلهم
السن
ّ
املروري من الحوادث
واملخالفات

الصحافة
الشرطية
صفحة ننشر من خاللها أهم
األخبار الصحفية والتقارير اإلخبارية
ذات الشأن الشرطي

نظم فريق حقوق اإلنسان بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع إدارة املرور
والدوريات مبادرة “بكم طرقنا آمنة” هدفت إلى االحتفاء وتكرمي عدد من قائدي
املركبات من فئة كبار السن اللتزامهم بقواعد السير واملرور وخل ّو سجلهم املروري
من احلوادث واملخالفات املرورية وذلك بالتزامن مع احتفال الدولة باليوم العاملي
لكبار السن.

األولى من نوعها على مستوى وزارة الداخلية

اللواء الشامسي يشهد تخريج دورة (املوجه اإليجابي املعتمد)
شهد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ،تخريج دورة ( املوجه اإليجابي
املعتمد) ،بحضور كبار ضباط القيادة ،والسيدة لندا ماكلوغلني مدير مجلس اإلدارة باالحتاد الدولي
للتوجيه.
وتعد تلك الدورة هي األولى من نوعها على مستوى وزارة الداخلية ،والتي شارك فيها ( )20منتسب ًا من
موظفي القيادة ،واستمرت ملدة ( )3أشهر ،واشتملت على متارين وورش عمل خاصة مبعرفة الذات وكيفية
التعامل مع مختلف الشخصيات ،وتقبل اآلخر عبر ( )71جلسة بؤرية بواقع ( )106ساعات فعلية.
شرطة الشارقة تحصل ىلع شهادة تقديرية دولية
حصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة على الشهادة التقديرية
الدولية في مجال االستجابة للجهود األكثر فاعلية في مكافحة
وباء فيروس كورونا (كوفيد  ،)19والتي تنظمها الشبكة اإلقليمية
للمسؤولية االجتماعية واالحتاد الدولي للمسؤولية املجتمعية.
وقال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة
الشارقة :إن حصول شرطة الشارقة على هذه الشهادة قد جاء
نتاج ًا للجهود املميزة التي بذلتها خالل تصديها جلائحة كوفيد
 ،19ودورها البارز الذي قامت به في هذا اجلانب ،انطالق ًا من
حرصها على وقاية وسالمة أفراد املجتمع ،وتوفير بيئة صحية
سليمة خالية من األمراض تعزز جودة احلياة.
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الصحافة الشرطية

أهم األخبار

العميد بن عامر يشهد تمرين “الردع  ، ”1ويشيد بمستوى األداء والجاهزية العالية للفرق املشاركة
شهد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة
مترين اجلاهزية “الردع  ”1والذي عقد مبعسكر اخلضيرة مبدينة
الذيد بحضور كبار ضباط وزارة الداخلية وشرطة الشارقة ،والذي
يهدف إلى الوقوف على اجلاهزية ورفع زمن االستجابة ،واالستعداد
الكامل للتعامل مع مختلف األحداث واملواقف الطارئة.
وأشاد باملستوى املتميز ،الذي ظهر به املشاركون في فعاليات
ومراحل التمرين ،من خالل أدائهم للتطبيقات األمنية واملهارات
العملية املختلفة ،التي جتسد ما يتمتعون به من كفاءة وجاهزية عالية
للقيام بواجباتهم ،لتحقيق األمن واألمان والطمأنينة ملواطني دولة
اإلمارات واملقيمني على أرضها.
لتعزيز األمن و األمان ملجتمع اإلمارة
العميد بن عامر يشهد جلسة «عصف ذهني» باملنطقة الوسطى
شهد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة ،جلسة
العصف الذهني التي نظمتها مديرية شرطة املناطق اخلارجية بالقيادة العامة
لشرطة الشارقة ،بعنوان ( الظواهر األمنية والوقاية من اجلرمية مسؤولية
مجتمعية ) ،بحضور العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات
الشرطية ،والعميد دكتور خالد احلمادي مدير مديرية شرطة املناطق اخلارجية
باإلنابة ،وعدد من ذوي االختصاص.
وأشاد نائب قائد عام شرطة الشارقة ،باجللسة التي تناولت بالشرح األجندة
األمنية واملرورية واملجتمعية ،مؤكد ًا على أهمية مثل هذه اللقاءات ،التي تهدف
إلى مناقشة املوضوعات احليوية ،وبعض الظواهر التي تشهدها املنطقة من
وقت آلخر ،وإيجاد احللول املناسبة لها وصو ًال ملجتمع سليم وآمن.
شرطة الشارقة تضبط عصابة حاولت تهريب  1.6كيلوغرام من الذهب عبر زجاجات عطرية  
جنح قسم شرطة مطار الشارقة في إحباط مخطط لتهريب  1.6كيلوغرام من الذهب
بطريقة احتيالية ،تقدر قيمتها بنحو ( )312ألف درهم ،حيث مت ضبط اجلناة أثناء
محاولتهم اخلروج بها عبر إحدى الرحالت اجلوية.
وأشار العميد يونس الهاجري مدير إدارة املنافذ واملطارات بشرطة الشارقة ،إلى
االشتباه بشخصني من اجلنسية اآلسيوية عند نقطة تفتيش األمتعة مبطار الشارقة
الدولي ،أثناء محاولتهم مترير زجاجات عطرية جديدة موضوعة في صندوق توحي
بأنها مواد وزيوت عطرية ،ونتيجة للحس األمني وتراكم اخلبرات امليدانية والتفتيشية
لدى املوظفني ،متكن فريق العمل باملركز من كشف مخطط التهريب ،حيث قام املهربون
باستخدام “ ”42زجاجة عطر ،بعد إفراغها بشكل كامل من املواد العطرية ،واستبدالها
ببودرة الذهب ،وخلطها مبواد كيميائية أخرى ،ليخدعوا موظفي التفتيش بأنها زجاجات
عطرية ،وجرى تغليفها بصورة متقنة شبيهة باألصل إلمتام مخطط التمويه.
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شرطة الشارقة تحتفي بمعرض

الشارقة الدولي للـكتاب
يف دورته الـ

االستثنائـية

39
مريم الجنيبي

بمشاركة  1024ناشرًا
مــــــن  73دولـــــة

يـرافـقهم  60كـاتبـًا
ومفكرًا عربيًا وأجنبيًا

يـقـدمـون  64فـعـالـيـة
حوارية وندوات افتراضية

٢٠٢٠ - ١١ - ٤
٢٠٢٠ - ١١ - ١٤

فـي مــركـز إكـسـبو

نحن يف الشارقة نقرأ ،نريد املجتمع القارئ ،وندعو إلى تعميق
عادات القراءة بين فلذات األكباد ،بل وإلى توفير الكتب املناسبة
للرجال والشباب وللمرأة ..كتب للجميع ولهم فيها منافع .بهذا
الفهم تكون واحات الكتب واحات نور البد من تنميتها وتطويرها
ويف مجاالتها ومساحاتها فليتنافس املتنافسون
 -صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي -
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أحمد بن ركاض العامري

معرض حقيقي بفعاليات افتراضية
أوضح رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري خالل
مؤتمر صحايف ،عقدته هيئة الشارقة للكتاب يف مقرها باإلمارة ،أن
الهيئة اتخذت حزمة من التدابير االحترازية ،التي تنسجم مع قرارات
دولة اإلمارات للحيلولة دون انتشار الفيروس ،حيث ّ
وفر املعرض
بوابات تعقيم وماسحات حرارية موزعة ىلع كل مداخل ومخارج مركز
إكسبو ،كما تم العمل ىلع تعقيم صاالت وردهات وأروقة املعرض
ملدة خمس ساعات يوميًا  ،ونظرًا للظروف الراهنة تم تأجيل توزيع
الجوائز وتكريم الفائزين املبدعين إلى دورة العام املقبل ،وشددت
الهيئة ىلع ضرورة التزام الجميع باإلجراءات املتبعة يف ما يتعلق
بمسافات التباعد الجسدي ،وارتداء األقنعة ،والعمل ىلع التعقيم
املستمر ،وغيرها من مستلزمات الوقاية ،حيث أشرف مجموعة من
املتطوعين باملعرض ىلع مراقبة االلتزام بالقواعد واإلجراءات
االحترازية املنصوص عليها ،وتم تخصيص نظام إلكتروني ذكي إلدارة
وتنظيم الزيارات للمعرض ودور النشر ىلع أربع فترات خالل اليوم،
وتم منح الز ّوار(سوارًا) بألوان مختلفة ،تحدد فترة وجودهم باملعرض
بناء ىلع تسجيلهم عبر املوقع اإللكتروني .sharjahreads.ae
كما شهد املؤتمر إطالق منصة (الشارقة تقرأ) ،التي استضافت جميع
الفعاليات الثقافية التي نظتمها الهيئة (عن ُب ْعد) ،وللمرة األولى
تم تنظيم ثماني جلسات حوارية بعدة لغات أجنبية جمعت نخبة
من الكتاب واملثقفين اإلماراتيين مع ك ّتاب وأدباء أجانب  ،كما قامت
الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنظيم جلسات خاصة
للطالب تتيح الفرصة أمامهم اللتقاء الك ّتاب واملفكرين واملبدعين
بشكل مباشر عبر برامج التواصل املرئي.
واستضاف املعرض هذا العام الدورة العاشرة من «مؤتمر الناشرين»
الذي حشد حوله  317ناشرًا ،و 33متحدثًا من مختلف أنحاءالعالم،
قدموا11جلسة واقعية وافتراضية ،وأعلنت الهيئة أيضًا عن إقامة
الدورة السابعة من مؤتمر املكتبات بالشراكة مع جمعية املكتبات
األمريكية  ،حيث عقدت جميع الجلسات الخاصة باملؤتمر (عن ُبعد
عبر منصة زووم) ،ملدة ثالث ساعات يوميًا ،بمشاركة  12متحدثًا و300
متخصص ومكتبي من مختلف أنحاء العالم ،متضمنة ترجمة فورية،
وتم تنظيم حفالت لتوقيع الكتب مع االلتزام باإلجراءات الوقائية
والتباعد االجتماعي.
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من جانبه أعرب اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة
الشارقة ،عن بالغ االمتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األىلع حاكم
الشارقة ،وراعي مسيرة النهضة العلمية والثقافية واملعرفية
التي تشهدها إمارة الشارقة ،وقال« :إن رؤية سموه جعلت من
ّ
محركًا يدفع كافة قطاعات
معرض الشارقة الدولي للكتاب
املجتمع وأفراده ومؤسساته للتفاعل مع املناخ الثقايف واملعريف
والكلمة املطبوعة ىلع مستوى املنطقة والعالم أجمع ،ما جعل
من الشارقة مركزًا لإلشعاع الحضاري واملعريف بشهادة العالم
ومؤسساته ورموزه الفكرية .وأكد حرص القيادة العامة لشرطة
الشارقة ،ىلع املشاركة يف معرض الشارقة الدولي للكتاب يف
دورته الحالية ،والتي تأتي يف ظروف استثنائية بسبب جائحة
كوفيد  ،19إيمانًا منا بالتواجد يف هذا العرس الثقايف للتواصل مع
الجمهور ،وتعريفه بالثقافة األمنية ،وإبراز الجهود التي تضطلع بها
وزارة الداخلية ،والقيادة العامة لشرطة الشارقة يف سبيل تعزيز
التواصل بين األجهزة األمنية وأفراد املجتمع ،حيث يشكل معرض
الكتاب نافذة واسعة لهذا التواصل».
وأكد العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية
العلوم الشرطية بالشارقة ،أن معرض الشارقة الدولي للكتاب من ال
معارض املتميزة ىلع مستوى العالم  ،وله تصنيفه العاملي ،وأن
الهدف من إقامة هذه املعارض التقاء الفكر ،وكيفية وضع كل هذه
الكتب والبحوث تحت مظلة يستفيد منها الجميع ،فهي تسهل
ىلع القارئ و الباحث و املطلع استقاء املعلومة بطريقة سلسة،
فأساس التقدم و التطور يف أي دولة هو البحث العلمي لتحقيق
التنمية الشاملة يف جميع املجاالت.
بروتوكول ينظم التدابير الوقائية للناشرين والزوار
أشار املقدم محمد عبداهلل عالي مدير إدارة املرور و الدوريات ،إلى
أنه قد تم وضع خطة مرورية شاملة لتنظيم حركة السير واملرور
بمعرض الشارقة الدولي للكتاب ،وتعزيز التواجد األمني ىلع كافة
الطرق القريبة واملؤدية إلى املعرض ،من خالل تنظيم حركة
السير ىلع امليادين ،و تسهيل دخول و خروج الزوار املتوجهين
إلى املعرض ،وتنظيم عملية الدخول والخروج إلى املواقف،
وتقديم الدعم لجميع الزائرين ،باإلضافة إلى اتخاذ كافة اإلجراءات
االحترازية ،للحفاظ ىلع سالمة الزوار مثل لبس الكمام ،كما تم
استخدام الخوذة الذكية التي اعتمدتها وزارة الداخلية حرصًا ىلع
سالمة رواد املعرض ،حيث تم توفير مستشفى ميداني باملعرض
للتوجه إليها يف حال االشتباه بظهور أعراض كوفيد  ،19داعيًا
جميع الزائرين إلى اتباع تعليمات رجال الشرطة للحفاظ ىلع
سالمتهم.
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اللواء  /سيف الزري الشامسي

العميد /د .محمد خميس العثمني

إصدارات أمنية متميزة تخدم الباحثين يف املجال األمني
شاركت أكاديمية العلوم الشرطية هذا العام بــــ  ١٢٣كتابًا منها ٢٣
كتابًا تم إصدارها حديثًا خالل هذه السنة ،ومنها إصدارات يف القانون
والبحث الجنائي والعلوم الشرطية ،وتم توفير صفحة إلكترونية
يستطيع الزائر من خاللها االطالع ىلع كافة الكتب املعروضة
واالستعارة اإللكترونية عن طريق املوقع اإللكتروني ،كما تم عقد
ندوات ثقافية كل يوم يف تمام الساعة السادسة مسا ًء.
ويف هذا السياق قال املقدم عبداهلل محمد املليح رئيس قسم
البحث العلمي بمركز البحوث :جاءت مشاركتنا هذه السنة بمجموعة
إصدارات وبحوث تناولت األعمال الجنائية ،وتوعية املجتمع ،واألخذ
بعين االعتبار مسألة النشر و تقليل التواصل مع الكتاب بشكل مباشر،
حيث تم توفير الكتب بنظام إلكتروني ليتمكن أي زائر من زوار
املعرض من تصفح كل الكتب التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة
املوجودة اليوم يف معرض الشارقة الدولي للكتاب إلكترونيًا ،مضيفًا
أن املركز قام بتقيييم مشروع الخدمة الوطنية ،وهو مشروع ألحد
ضباط شرطة الشارقة ،حيث تم تقييمه عن طريق دراسة ميدانية
وتطبيقه ىلع شريحة من منتسبي الخدمة الوطنية وأولياء أمورهم،
لتعزيز ثقافة الهوية الوطنية ،باإلضافة إلى التشريع الجنائي يف
مسألة قانون االتجار بالبشر  ،وإجراء مقارنة مع قوانين الدول العربية
األخرى.
كما جاءت مشاركة إدارة الشرطة املجتمعية هذا العام مختلفة عن
السنوات السابقة ،حيث تم تقديم  6ورش ومحاضرات عن بعد بين
الشرطة و طلبة املدارس ،بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص
ووزارة التربية والتعليم.

المقدم  /محمد عبداهلل عالي

المقدم  /عبداهلل محمد المليح
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مجلس
الشباب

ضيفنا لهذا العدد من الكوادر الشرطية النشطة ،عضو فاعل يف الفريق
االستشاري لتطوير منظومة االتصال واإلجراءات الجنائية ،ومساهم
يف تطوير الخدمات الذكية واألمن الرقمي باإلدارة العامة للمؤسسات
العقابية واإلصالحية ،له جهود بارزة يف مجال تدريب العاملين
باملؤسسات العقابية واإلصالحية ىلع مستوى الدولة ،شارك يف
العديد من املبادرات والفعاليات التي نظمتها املؤسسة العقابية
بالشارقة ،بجانب تقديمه لعدد من املقترحات ،التي كان لها دور
كبير يف تطوير العمل بمؤسسته ،حيث تم تكريمه من جانب
أعدها /خوجلي الخاتمي
سعادة القائد العام لشرطة الشارقة ،ونائبه ،ورؤساء العمل لديه،
فإلى مضابط حوارنا الخاطف معه.

ما طبيعة املهام الوظيفية املوكلة إليك ؟

مساعد أول /سرور غابش الحسني
إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية بشرطة الشارقة
مكتب مدير املؤسسة
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أقوم باإلشراف ىلع برامج أنظمة املحاكمات (عن بعد) ،و إبداء الرأي
حول املالحظات والنقاط االستشارية الخاصة باملؤسسة ،من خالل
التنسيق مع مكتب وكيل وزارة الداخلية الخاص بمتابعة أنظمة
االتصال وخدمات الربط اإللكتروني ،وإدارة هوية املتعاملين التي
تشمل (املوظفين والنزالء) ،باإلضافة إلى العمل ىلع تطوير
وتفعيل الشاشات والحقول اإللكترونية الخاصة بالنظام الجنائي
باملؤسسة ،بجانب القيام بمجموعة من املهام املرتبطة
بتدريب العاملين باملؤسسات العقابية واإلصالحية ىلع
مستوى الدولة ىلع األنظمة الجنائية ،وتحديثاتها ،كما
أقوم بمهام أخرى يف إدارة مكتب مدير اإلدارة ،وغيرها
من املهام اليومية التي يتطلبها العمل .

إلى أي مدى أسهمت دراستك األكاديمية يف نجاحك يف مجال عملك ؟
ال شك أن من أهم العوامل التي تساعد أي إنسان ىلع
تحقيق النجاح واإلجادة يف عمله ،هي أن تكون دراسته
األكاديمية متوافقة مع مهنته ،وحيث إنني حاصل ىلع
درجة البكالوريوس يف القانون ،فقد ساعدني ذلك كثيرًا
يف فهم ومعرفة متطلبات العمل باملؤسسة العقابية
واإلصالحية ،سواء كان يف املهام املتعلقة بالجانب اإلداري،
أو الجوانب القانونية األخرى التي يتطلبها أسلوب العمل يف
التعامل مع النزالء واإلملام بحقوقهم القانونية واإلنسانية

حسب ما تقتضيه األعراف الدولية ،كما فتحت لي الدراسة
آفاقًا أخرى يف مجاالت العمل القانوني ،أصبحت بموجبها
أقدم محاضرات عن النظام الجنائي املوحد ملنتسبي
املؤسسات العقابية ىلع مستوى الدولة.
إضافة لعقد محاضرات تنويرية لزمالء العمل ،تعكس أهمية
التدريب ىلع األجهزة اإللكترونية ودورها الحيوي يف إنجاز
املهام الوظيفية بسرعة ودقة عالية.

تم تكريمك يف عدة مناسبات
حدثنا عنها.
ُكرمت بحمد اهلل بالعديد من شهادات
الشكر والتقدير من قبل القائد العام
لشرطة الشارقة ،ونائبه ،وعدد من
املسؤولين باإلدارة العامة للمؤسسات
العقابية واإلصالحية بوزارة الداخلية،
ومديري اإلدارات املختلفة بشرطة
الشارقة.

كلمة أخيرة
أشكر القائمين ىلع إصدار “مجلة الشرطي” ىلع
جهودهم املقدرة يف متابعة املبدعين من
منتسبي القيادة ،وإبراز دورهم الوظيفي ،بإلقاء
الضوء ىلع املهام والواجبات ،التي يقدمونها
يف ميادين العمل املختلفة ،متمنيًا لهم املزيد
من التقدم واالزدهار يف عملهم ،واالستمرار يف
هذا العطاء إلبراز بعض الجوانب املشرقة لعمل
أفراد الشرطة.
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مـــعــًا
مــن أجــل
شـتـاء آمن
مريم الجنيبي
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مع قدوم أجمل الشهور املنتظرة ،تبدأ االستعدادات الستقبال األجواء املاطرة والرحالت
البرية ،التي تكسب هذا الفصل الدفء العائلي ،والذي نتناسى خالله املخاطر ،التي قد
نتعرض لها أثناء استخدام أجهزة التدفئة ،أو الخروج إلى املناطق البرية دون االستعداد
الكايف لهذا املوسم.
ويف هذا اإلطار تناولت «الشرطي» مختلف الجوانب األمنية ،التي تهدف إلى حماية
وسالمة محبي الشتاء ،حيث حذ ر املقدم راشد بن صندل رئيس قسم اإلنقاذ بشرطة
الشارقة أفراد الجمهور من ارتياد األودية ومناطق جريان املياه ،وذلك للخطر الكبير الذي قد
يواجههم عند النزول إلى قاع الوادي ،أو الوقوف ىلع حافة املناطق الرملية ،التي تشهد
جريان املياه ،نظرًا لهشاشة تلك املناطق واحتمالية انهيارها باألشخاص أو املركبات ،مؤكدًا
ىلع وجود خطة لدى شرطة الشارقة خاصة باملنطقتين الشرقية والوسطى للتعامل مع
مثل هذه الظروف ،وأهاب بأفراد الجمهور بعدم الدخول إلى مناطق األودية وقت جريانها
سواء باملركبات ،أو بغرض السباحة ،وعدم االستهانة بقوة الطبيعة ،داعيًا الجميع إلى أخذ
الحيطة والحذر ،وااللتزام بالتوجيهات الصادرة من املركز الوطني لألرصاد ،واتباع اللوحات
اإلرشادية عند الذهاب لتلك املناطق من أجل سالمتهم.
ويف ذات السياق التقت الشرطي بـالنقيب سعود الشيبة مدير فرع التوعية واإلعالم
املروري بشرطة الشارقة ،والذي ابتدر حواره معنا بالحديث عن أهم االستعدادات الالزمة
عند رغبة أفراد الجمهور يف التوجه إلى املناطق البرية خالل فصل الشتاء ،مثل التأكد
من صالحية مصابيح املركبة واإلطارات

واملكابح وماسح الزجاج ،وزيوت املركبة ،و

معرفة الطرق و املنطقة البرية ،والتأكد من عدم خطورتها ،و قبل البدء يف الرحلة يجب
التأكد من وجود طفاية الحريق ،و صندوق اإلسعافات األولية ،وحبل سحب املركبة ،واألدوات
املستخدمة يف تبديل اإلطارات ،واستخدام حزام األمان دائمًا وتوفير مواد غذائية كافية،
كما يفضل الوقوف يف أماكن مرتفعة لسهولة رؤية باقي السائقين ملركبتك و تفاديهم
لك ،فض ً
ال عن تجنب إزعاج القاطنين يف األماكن القريبة ،أو الجالسين يف املناطق البرية
لالستمتاع بهذا الفصل املنتظر ،باإلضافة إلى التأكد من صالحية املقطورة ،وترخيصها
بشكل سليم.
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المقدم  /راشد بن صندل

النقيب  /سعود الشيبة

التعرض للضياع يف املناطق البرية

ونبه النقيب الشيبه ،إلى أنه يف حال ضياع أحد األشخاص يف تلك املناطق البرية ،يجب
التوجه ألقرب مكان مرتفع ،والتواصل مع غرفة العمليات ىلع الفور ،أما يف حال عدم
وجود اإلرسال يتم استخدام اإلضاءة عن طريق الكشاف الستدعاء املركبات القريبة ،أو
استخدام االتصال الطارئ يف الهواتف املحمولة.

الدراجات النارية

وأشار مدير فرع التوعية واإلعالم املروري ،إلى أن األشخاص الذين يستخدمون الدراجات
النارية ينبغي عليهم استخدام خوذة الرأس ،ومالبس السالمة ،و نظارة الحماية ،و قيادة
الدراجة الترفيهية املناسبة لعمر السائق ،و عدم قيادة الدراجات الترفيهية يف الطرق
املخصصة للمركبات؛ حرصًا ىلع سالمتهم وسالمة السائقين ،كما يجب عليهم التأكد من
سالمة املكابح و مصابيح الدراجات ،وعدم إزعاج اآلخرين باالقتراب من املناطق السكنية
وأماكن جلوس العائالت ،و يجب ىلع أولياء األمور القيام باإلشراف ىلع أبنائهم من
مستخدمي هذه الدراجات.
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المهندس  /محمد الزرعوني

خـدمـة ( أمــان )

وللتعرف ىلع نظام « أمان» تحدث إلينا املهندس محمد الزرعوني مدير نظام «أمان» بهيئة
الوقاية والسالمة بالشارقة قائ ً
ال :يضمن نظام «أمان» االستجابة السريعة يف حاالت الحريق،
وهو نظام إلكتروني لكشف الحرائق تنفذه هيئة الوقاية والسالمة بالشارقة ،بهدف حماية
األرواح واملمتلكات ،من خالل إنشاء اتصال آمن وموثوق به بين أنظمة مكافحة الحرائق باملباني
يف جميع منشآت إمارة الشارقة ،ومركز العمليات التابع لإلدارة العامة للدفاع املدني باإلمارة
ىلع مدار الساعة وطوال أيام األسبوع ،بهدف مراقبة هذه األنظمة بشكل مستمر ،والتعرف
ىلع البالغات وتحديد حاالت الطوارئ ،واالستجابة السريعة لها ىلع الفور للوصول إلى مجتمع
خال من األخطار.
آمن ٍ
حيث إن نظام اإلنذار املبكر «أمان» يعمل ىلع تقليل زمن االستجابة للحرائق ،وتفادي تفاقمها،
ومراقبة صالحية أنظمة اإلنذار والحريق يف املنشآت والتأكد من فعاليتها ،مما يؤدي إلى
خفض معدالت الحوادث ،وذلك لالرتقاء بآليات الوقاية من الحرائق ،وإرساء أفضل املمارسات،
كما أن «أمان» يتسم بمرونة تتيح دمجه يف لوحة التحكم الخاصة بإنذار الحرائق يف املبنى،
مع إمكانية تثبيته بمختلف أنواع املنشآت واستخدامه وصيانته بسهولة تامة ،كما أنه من
والتوسع مستقب ً
ال ،والربط بكفاءة تامة بمحطتي املراقبة
األنظمة املتطورة القابلة للتحديث
ّ
املركزية ،من خالل «بيانات الجوال» أو شبكة الهاتف العامة ،حيث تقدم الهيئة خدمة «أمان»
بأسعار تنافسية ،تناسب جميع فئات املجتمع ،إذ أن الهدف من تلك الخدمة هو توفير أىلع
معدالت السالمة لألفراد.
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األول من نوعه ىلع مستوى
الـجـهات األمـنـيـة بالدولـة
اللواء الشامسي :الـمركز اإلعـالمي املـتنقل إضافـة نوعية

لتحقيق االسـتجابة اإلعـالمية يف األزمات واألحداث ُ
الكبرى
تقرير النقيب /أحمد الحمادي

لَم يكن إطالق املركز اإلعالمي املتنقل لشرطة الشارقة وليد الصدفة،
بل ترجمة لرؤية القيادة الشرطية يف تعزيز شفافية خطابها اإلعالمي،
ومواكبة للتطورات املتسارعة يف توثيق األحداث األمنية ،ونقل
املعلومات ،وإحاطة الجمهور باملستجدات املوثوقة لحظة بلحظة من
الواقع امليداني ،وخاصة عند األزمات والحوادث الكبرى باإلمارة ،وهو أمر
يشكل ذراعًا إعالميًا جديدًا لدعم مسيرة العمل الشرطي ،وهي املبادرة
األولى من نوعها ىلع مستوى الجهات األمنية بالدولة ،والتي أطلقتها
إدارة اإلعالم والعالقات العامة بشرطة الشارقة ،يف السابع من أكتوبر
لعام  ،2020لتعزيز التواصل املستمر واملباشر مع املجتمع.
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اللواء  /سيف الزري الشامسي

إضافة نوعية
وأكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة،
ىلع سعي القيادة املتواصل ملواكبة الطفرة اإلعالمية الهائلة
التي يشهدها العالم ،وذلك ألهمية دور اإلعالم ،وخاصة اإلعالم
األمني يف نشر التوعية ،ونقل املعلومة ألفراد املجتمع دون أي
ضبابية أو تشويه ،مشيدًا بدور إدارة اإلعالم يف االرتقاء بأدواته
ومسؤولياته ،وتعزيز استراتيجيته ورسالته يف نقل الصورة
املضيئة التي تعبر عن حالة األمن واألمان يف املجتمع.
وأشار سعادة قائد عام شرطة الشارقة ،إلى أن املركز يعد إضافة
نوعية لتحقيق االستجابة اإلعالمية يف األزمات واألحداث ُ
الكبرى،
والذي تتوفر به أفضل التقنيات لتحقيق األداء اإلعالمي األمثل،
ويسهل ىلع الكوادر املختصة أداء مهامها وفق التطلعات املرجوة.

العميد  /عبداهلل بن عامر

رصد األحداث
وقال سعادة العميد عبد اهلل مبارك بن عامر نائب قائد عام
شرطة الشارقة :إن املركز اإلعالمي املتنقل يعد إضافة حقيقية
يف مجال اإلعالم األمني ،ويتماشى وأهداف شرطة الشارقة يف
توظيف اآللية اإلعالمية بطريقة ُمثلى ،ملا يحتويه من تقنية
متطورة تعزز من جودة األداء يف رصد األحداث ومتابعة مساراتها،
وتطوراتها وفق أفضل وسائل التقنية الحديثة التي يوفرها املركز .
وأضاف العميد بن عامر ،أن تطور األدوات اإلعالمية ،يعد ركيزة
أساسية يف دعم وتنمية القدرات اإلعالمية ،والقيام بدورها ىلع
الوجه األكمل ،مما يسهم يف حفظ األمن واالستقرار ،من خالل
نقلهم رسالة إعالمية واضحة وشفافة ومتوازنة.
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العميد  /عارف بن هديب

المالزم أول  /علي الغيثي

من جانبه أكد العميد عارف بن هديب ،مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة ،أن منهجية القيادة
يف خوض التحديات واملنافسة يف املجاالت التقنية الحديثة دعم فيها روح االبتكار ،ما
مكنها من تحديث أدواتها بإيجاد نماذج مبتكرة ،تكللت بتدشين مركز إعالمي متنقل يعد األول
من نوعه ىلع مستوى الجهات األمنية ،يف تحقيق االستجابة اإلعالمية األمنية اآلنية ،حيث
إنه مزود بأحدث التقنيات املتطورة ،وتجهيزات عالية الكفاءة ،والتي من شأنها تقديم تغطية
إعالمية خالل الحوادث الكبرى واألزمات ،تعكس أقصى قدر من الشفافية ،وتعزز التواصل مع
أفراد املجتمع ،وتجدد الثقة باملعلومة التي تنشرها شرطة الشارقة عبر قنواتها الرسمية،
والتي تتناولها وسائل اإلعالم املختلفة.
وأوضح أن املركز اإلعالمي املتنقل ،سيمثل نقلة يف تغطية األحداث الكبرى من موقعها
بشكل كامل ،يضمن أمن وسالمة الطاقم اإلعالمي وممثلي وسائل اإلعالم ،كما يعد مصدرًا
رسميًا يمد وسائل اإلعالم باملعلومات الدقيقة ،والصور واملقاطع عالية الجودة وفق أفضل
وسائل التقنية الحديثة التي يوفرها املركز ،واملنتقاة بعناية فائقة لتحقيق املرجو من املركز
من آنية وجودة وسرعة يف األداء ،والقيام بالدور الحقيقي لإلعالم األمني بالقيادة العامة
لشرطة الشارقة.
تقنيات متطورة
وباالنتقال إلى املركز املتنقل ،أوضح املالزم علي الغيثي ،أن املركز يضم مجموعة من التقنيات
املتطورة ذات الكفاءة العالية ،تتمثل يف كاميرا عالية الجودة مثبتة خارجيًا ،يمكنها االرتفاع
ىلع مرحلتين ،لتغطية األحداث برؤية مرتفعة ،ومزودة بخاصية التصوير الليلي ،مع إمكانية
التقاط صور ثابتة ومتحركة بزاوية  360درجة ،مبينًا أنه من ضمن خصائص الكاميرا الخارجية
إمكانية ضبطها لتصوير األهداف الثابتة واملتحركة املراد متابعتها عبر تحديد نقطة بشكل
تقني وبواسطة جهاز التحكم ،ليتسنى لها متابعته والتحرك بشكل أوتوماتيكي دون تدخل
بشري ،كما أنها قادرة ىلع تقريب الصورة بجودة  ،36Xوعرضها عبر إحدى شاشتي العرض
الداخليتين.
وبين أنه تم تزويد املركز بشبكة  WiFiتتيح لصناع املادة اإلعالمية املتواجدين بالداخل
التواصل عبر رقم  IPخاص موصل بشكل مباشر مع غرفة العمليات املركزية بالقيادة العامة
لشرطة الشارقة ،وذلك لنقل األحداث بشكل حي ،مما يسهم يف إعطاء الصورة الحقيقة ملا
يدور يف موقع الحدث بشكل متكامل ،كما أن لشبكة الـ  WiFiمهامًا أخرى كتزويد اإلعالميين
بالبيانات من تقارير وصور ومقاطع آنية لحظة بلحظة ،وكذلك تغذية املنصات اإلعالمية
الخاصة بشرطة الشارقة.
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دعم الجهود االعالمية
وأوضح أن املركز اإلعالمي مؤهل للتعامل مع األحداث املختلفة واملواقع التي تشكل خطرًا ىلع
وجود املدنيين ،ونقل الحدث مصورًا إلى غرفة العمليات املركزية فور وقوعه أيضًا ،كما أنه مجهز
تجهيزًا دقيقًا لتقديم املساعدة والدعم لإلعالميين ،من مراسلين ومصورين يف مكان الحدث .كما
يتم ّيز املركز بقدرته ىلع سرعة االستجابة للبالغات والعمل املتواصل الشاق.
كما أن املركز يدعم التصوير عن طريق «الدرون» مع تخصيص مهبط خاص بها ،إذ يمكن التحكم بها
بواسطة ذراع تحكم اللتقاط الصور الحية للمواقع والنقاط ،التي يصعب الوصول إليها ،كونها تشكل
خطرًا ىلع سالمة املصورين ،حيث يمكنها بلوغ ارتفاعات عالية وفق النظم املتبعة ،فيما ينقل
التصوير الحي عبر «الدرون» من خالل إحدى الشاشتين ،بتقنية تصوير  HDو .4K
طاقم ومهام
وأوضح املالزم أول الغيثي ،أن املركز اإلعالمي املتنقل ،يضم مجموعة من الكوادر املؤهلة
واملدربة ،ىلع تغطية الحوادث واألزمات بشكل احترايف ،وصناعة مادة إعالمية تلبي احتياجات
الجمهور ،ووسائل اإلعالم ،وذلك بكشف جميع املعطيات واألحداث بصورة متكاملة ،تغنيهم عن
االستماع للشائعات واألخبار املغلوطة ،حيث يضم املركز طاقمًا مكونًا من ضابط إعالم وهو املنسق
اإلعالمي للحدث ،ومصورين أحدهما فوتوغرايف وآخر تلفزيوني للتغطية بالصوت والصورة ،مع
تنفيذ عمليات اإلخراج عبر برامج املونتاج ،وكذلك موظف يقوم بمهام املتابعة عبر منصة متكاملة
للرصد اإلعالمي ،ومتابعة البيانات واملعلومات والشائعات ،التي تنتشر إبان وقوع الحوادث واألزمات،
واملتداولة عبر مواقع التواصل االجتماعي ،من خالل شاشة تعرض تلك املعلومات ،والعمل ىلع
تصحيحها وتوضيحها للجمهور ووسائل اإلعالم ،من خالل إعداد مادة متكاملة تضمن عرض الحقائق
بكامل الشفافية وبصورة شاملة.
وسائل أمان
وضمانًا لسالمة وأمان األطقم املتواجدة داخل املركز اإلعالمي املتنقل ،يف حالة السكون أو الحركة،
تم تزويده بوسائل أمان عبارة عن كرسيين داخليين مثبتين بإحكام ،يضمان أحزمة أمان تحقق ثبات
العاملين داخل املركز أثناء حركة املركبة ،وكذلك أدارج ثابتة ومحكمة لحفظ املتعلقات واألدوات
املستخدمة ،كما تم تزويد املركز بحقيبة لإلسعافات األولية ،وطفاية للحريق ،باإلضافة إلى خوذة
واقية للحماية من سقوط األجسام الصلبة ،كما تم تزويد املركبة بمظلة علوية ،من شأنها توفير
مساحة خارجية مغطاة للقائمين ،ومتابعي الحدث من األطقم الشرطية.
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مريم الجنيبي

 - ٣٠نـوفـمـبــر
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بتضحيـات وعـطاء وبـذل شهـداء الوطـن
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يف الثالثين من نوفمبر من كل عام ،تستذكر دولة اإلمارات أبطالها الذين
وهبوا أرواحهم لرفعة الوطن والدفاع عن أمنه ومصالحه ،وقاموا بتأدية
واجبهم الوطني بقدم ثابتة وروح شجاعة ال تأبه بما قد يحدث لها ،وال
يقتصر هذا اليوم فقط ىلع الذين استشهدوا ضمن القوات املسلحة،
بل تشمل جميع األشخاص الذين ضحوا بأرواحهم يف جميع املجاالت،
سوا ًء العسكرية ضمن القوات املسلحة ،ووزارة الداخلية ،أو الدبلوماسية،
أو مجندي الخدمة الوطنية منذ أن تم اإلعالن عن يوم الشهيد عام 2015
ضمن مرسوم أصدره رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان – حفظه اهلل .
يف هذا اليوم تعتري سماء اإلمارات هالة من الفخر والعز بأولئك األبطال،
حيث تقف الدولة بمؤسساتها وأفرادها لدقيقة ،بقلب صادق ورأس
مرفوع للدعاء لهم ،وتنظيم مراسم متنوعة وفا ًء وعرفانًا ملن أقسموا
باهلل ىلع اإلخالص لهذه األرض واملحافظة ىلع سالمة أراضيها ،ويجب
علينا كأبناء زايد أن نحيي ذكرى إخواننا شهداء الوطن ،وأن نخلد ذكراهم
ليورث الوالء وحب الوطن والتلبية عند النداء مهما كانت الظروف للجيل
القادم ،والذي يليه لتبقى راية اإلمارات بأبنائها عالية خفاقة .
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خــــدمـــــات
شـــرطــيـــة
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مع ًا لإلبالغ عن أي نشاط مشبوه في اإلمارة
كن (حارس) مدينتك مع شرطة الشارقة
تقرير  :حصة الشحي

هناك العديد من الظواهر ،التي تلقي
بظاللها السلبية ىلع أمن املجتمع
وسالمة أفراده ،كاملخدرات ،التسول،
املركبات املهجورة واملهملة ،والتي
يمكن أن تتحول إلى وكر ملمارسة
العديد من الجرائم الجنائية،أو العنف،
أو الجرائم السيبرانية وغيرها.
ومن هذا املنطلق تسعى شرطة
الشارقة إلى تجسيد مفهوم “ نعمل
ألمنكم وسعادتكم” ،والذي يعني أن
األمن هو الركيزة األساسية لسعادة
املجتمع ورفاهيته ،ومن هنا أطلقت
القيادة العامة لشرطة الشارقة خدمة
جديدة تحت مسمى «حارس»
لتضمها إلى حزمة خدماتها الذكية
عبر التطبيق الذكي الخاص بها،
والتي جاءت بهدف تعزيز أهمية دور
أفراد املجتمع كونهم شركاء يف
املسؤولية املجتمعية ،من خالل
حفظ األمن ورصد الظواهر السلبية
يف إمارة الشارقة واإلبالغ عنها.
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العقيد  /ناصر سعيد بن عفصان

واع
رؤية متكاملة ملجتمع ٍ
وقال العقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات اإللكترونية واالتصاالت
بشرطة الشارقة “ :تمنح خدمة “حارس” التي تم إطالقها عبر املنصات
اإللكترونية لشرطة الشارقة إحساسًا ألفراد املجتمع باملسؤولية املجتمعية
والتزامهم بها ،وهو األمر الذي يصب يف أهمية التوعية وتعزيز املسؤولية
املجتمعية ألفراد مجتمع إمارة الشارقة” ،مؤكدًا أن خدمة “حارس” جاءت
لتقوية روابط الشراكة املجتمعية ،التي تحرص شرطة الشارقة ىلع تعزيزها
مع مختلف شرائح املجتمع ،من خالل زيادة الوعي املجتمعي بأهمية اتخاذ
إجراءات احترازية وقائية ضد السلوكيات املخالفة للقانون.
وأضاف بن عفصان ،أن شرطة الشارقة لديها رؤية متكاملة لتحقيق األمن ،الذي
ال يقتصر فقط ىلع العنصر الشرطي ،وإنما يمتد ليشمل جميع فئات مجتمع
اإلمارة من مواطنين ومقيمين ،مؤكدًا ىلع ضرورة تشجيع أفراد مجتمع اإلمارة
ىلع التعاون مع الشرطة يف الحفاظ ىلع مدينة يسودها األمن واالستقرار
والشعور بالسعادة ،للمساهمة يف حفظ األمن والحد من الجريمة عبر اإلدالء أو
اإلبالغ عن أي تجاوزات غير قانونية قد تصادفهم داخل إمارة الشارقة .

عملية اإلدالء عبـر “ حارس”
وتمر عملية اإلدالء عبر خدمة “حارس” بعدد
من الخطوات املحددة ،التي تمتاز بالسهولة
واالنسيابية ،والتي بدورها تتيح لكافة أفراد
مجتمع الشارقة إمكانية اإلدالء باملعلومات عن
الجرائم ،والظواهر السلبية املتعددة ،من خالل
املنصات اإللكترونية املتاحة من قبل شرطة
الشارقة.

وتبدأ أولى خطوات اإلدالء بتحديد موقع الجريمة ،حيث إن الخدمة مزودة بخاصية
تحديد موقع الجريمة ،من خالل نظام تحديد املواقع العاملي “  ،“ GPSتليها
خطوة اختيار نوع الجريمة كإزعاج مركبات ،أو تسول وغيرها ،وما يميز خدمة
حارس وجود ميزة اختيارية تسمح بإرفاق أو التقاط الصور الخاصة باملوضوع املراد
اإلبالغ عنه ،ليصل بذلك البالغ إلى الجهات املختصة بعد التأكد من صحته واتخاذ
الالزم بكل سرية ،حيث تتسم الخدمة بالخصوصية التامة بشكل آمن للشخص
املبلغ بدون ذكر أي بيانات خاصة به.

انفوجرافيك الخطوات (بشكل مبدئي)

موقع الجريمة

تحديد نوع الجريمة

إرسال البالغ

التقاط الصور /رفع

الدخول إلى املوقع اإللكتروني  www.shjpolice.gov.aeأو عبر التطبيق الذكي ”Sharjah Police

ظواهر سلبية

رفع الوعي

وأوضح مدير إدارة الخدمات اإللكترونية
واالتصاالت بشرطة الشارقة ،أن هناك العديد
من القضايا والظواهر السلبية التي تدعمها
خدمة “حارس” ،أهمها ظاهرة التسول  ،والتي
تعد من الظواهر املوسمية ،التي تتزايد يف
املناسبات الدينية واالجتماعية ،بانتشار
املتسولين والباعة الجائلين يف األسواق ،وأمام
املراكز التجارية ،أو يف األماكن السكنية ،والتي
من شأنها استغالل عواطف أفراد املجتمع
للحصول ىلع مبالغ مالية ،إلى جانب ظاهرة
التلوث السمعي الناتج عن ضجيج وإزعاج
املركبات داخل األحياء السكنية ،وضجيج
املركبات الكبيرة ،باإلضافة إلى قضايا املخدرات،
والتي تمثل الهاجس املؤرق لكل عائلة تخشى
ىلع أبنائها السقوط يف هاويتها.

يستطيع أفراد املجتمع بكافة شرائحه استخدام خدمة “ حارس” ،لدعم أمن
إمارة الشارقة ،واملحافظة ىلع استقرارها ،األمر الذي ُيسهم يف رفع مستوى
الوعي واملسؤولية املجتمعية.
وتؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة حرصها ىلع تفعيل الدور الوقائي من
الظواهر السلبية ،وتعزيز الثقة بين الشرطة وأفراد املجتمع ،ليكونوا ضمن
خطوط الدفاع األولى عن مجتمعهم ،من خالل رصدهم للسلوكيات الخاطئة
والظواهر السلبية ،بالتعاون مع الشرطة عبر وسائل متعددة ،وصوالً إلى أحدثها
وهو تطبيق “حارس”.

وتنبه شرطة الشارقة أفراد املجتمع إلى أن خدمة “ حارس”
متاحة عبر املوقع اإللكتروني للقيادة العامة لشرطة الشارقة
 www.shjpolice.gov.aeأو عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة
“  ”Sharjah Policeاملتوفر عبر تطبيقات الهواتف الذكية..
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وسـائل التواصل االجتماعي
بين الترفيه و السلبيات املترتبة ىلع استخـدامها

االستخدام اآلمن لوسائل التواصل االجتماعي
تحقيق /مريم الجنيبي

تحد يتطلب استعمالنا للتكنولوجيا
يف هذا العام االستثنائي وضعتنا األزمة الفيروسية أمام ٍ
و شبكات اإلنترنت يف أغلب الوقت ،و اعتمادنا الكبير عليها و صعوبة االستغناء عنها ،حيث
أصبحت األجهزة اإللكترونية املتنفس الوحيد للكبار و الصغار ،فض ً
ال عن استخدام الطلبة
لهذه األجهزة الستكمال املسيرة التعليمية الحالية ،حتى انتهاء هذه األزمة بإذن اهلل،
مستمتعين بإيجابياتها و متناسين السلبيات ،التي قد تظهر بعد حين ،ويف هذا الصدد
سلطت «الشرطي» الضوء ىلع هذه السلبيات املنسية ،و أتاحت للمختصين مناقشة هذا
املوضوع من عدة جوانب ،حيث ابتدر الدكتور جاسم ميرزا رئيس جمعية االجتماعيين حديثه
قائ ً
ال  :نعيش اليوم يف عصر الثورة اإلعالمية التي أحدثتها التكنولوجيا و شبكات اإلنترنت
يف مجال التواصل االجتماعي ،فاألشخاص اآلن يعملون يف مجتمع افتراضي تقني ال توجد
فيه حواجز و حدود جغرافية ،و قد أسهم هذا األمر يف تواصل األفراد فيما بينهم يف شتى
املواضيع ،و هذا ما أثر بشكل كبير ىلع الهوية االجتماعية و الوطنية و الترابط االجتماعي
داخل املجتمع الواحد ،ومن املؤكد أن يكون هناك تخوف من جهات مختلفة ،و خاصة األمنية
من األثر السلبي لهذه املواقع االجتماعية مثل :نشر األفكار الضالة ،و اإلشاعات ،و التورط يف
بعض الجرائم اإللكترونية.
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الدكتور  /جاسم ميرزا

مالزم أول  /د .فيصل آل علي

هنادي صالح اليافعي

ظواهر صاحبت اإلعالم الجديد
و أوضح الدكتور ميرزا ،أننا نالحظ اليوم أن هناك ظواهر جديدة صاحبت اإلعالم
الجديد أو مواقع التواصل االجتماعي ،منها كسر احتكار املعلومات من قبل
املؤسسات اإلعالمية الكبرى ،و ظهور ممارسين جدد من اإلعالم و أغلبهم غير
متخصصين يف اإلعالم إال أنهم أصبحوا محترفين يف استخدام التطبيقات
و برامج اإلعالم الجديد ،و ذلك مع ظهور منابر جديدة للحوار ،حيث أصبح
باستطاعة أي شخص أن يشارك و يتفاعل ويعقب بكل حرية و بسرعة فائقة
دون حواجز أو معوقات أو شروط ،باإلضافة إلى ما يسمى باإلعالم الجمهور ،أو
املواطن املوجه ،حيث نجح اإلعالم الجديد يف تسليط الضوء بكثافة ىلع
قضايا لم تستطع وسائل اإلعالم التقليدية الحديث عنها ،إلى جانب ظهور
ظاهرة املجتمع االفتراضي و الشبكات االجتماعية ،وهي مجموعة من األفراد
يتحاورون باستخدام اإلعالم الجديد ألغراض مختلفة و متنوعة.
مضامين اإلعالم الجديد
ً
وأضاف رئيس جمعية االجتماعيين قائال  :هناك مشكالت متعددة يف
بعض مضامين اإلعالم الجديد ،أهمها سطحية بعض املضامين املطروحة
يف هذا اإلعالم ،و ضحالة النقاش و النقد للمواضيع املنشورة فيه ,كما
أن هناك مصطلحات غير الئقة يتم استخدامها أحيانًا يف مواقع التواصل
االجتماعي ،أو اإلعالم الجديد ،باإلضافة إلى نشر الشائعات ،و عدم التأكد من
صحة املعلومات املنشورة من قبل بعض املستخدمين ،و من أهم املخاطر
املترتبة ىلع برامج التواصل االجتماعي تدمير العالقات االجتماعية الفعلية،
و استبدالها بالتواصل اإللكتروني ،أو ما يسمى بالعزلة االجتماعية ،وغياب
الرقابة و التوجيه ،وبث األفكار الهدامة ،والدعوات املنحرفة ،والتجمعات
الفاسدة ،فض ً
ال عن عرض املواد اإلباحية و الخادشة للحياء ،و تشويه اللغة
العربية بنشر العبارات الركيكة ،وهدر الوقت و الجهد ،باإلضافة إلى اختراق
الخصوصية ،وبث العنصرية و الكراهية ،والتطاول ىلع اآلخرين ،و عدم احترام
الرأي اآلخر ،و انتحال صفات و شخصيات الغير بكل سهولة ،وهذا ما يساعد
ىلع زيادة فرص ارتكاب جرائم اإلنترنت ،والتي من أهمها جرائم االبتزاز
والسرقة و النصب و التزوير و غيرها.
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دور مؤسسات الدولة يف تقنين وسائل التواصل
االجتماعي
وأشار الدكتور جاسم ،إلى أن هناك أكثر من دور للمؤسسات،
وأهم دور لها هو الدور التوعوي ،وهو الذي يشمل األسرة
واملدرسة و الجامعة و املؤسسات األمنية واالجتماعية ،فيجب
علينا عمل برامج توعوية تتعلق بسبل االستفادة من مواقع
التواصل االجتماعي و نبذ السلبيات ،العتماد أبنائنا الشباب ىلع
مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبير ،و لذلك يجب التركيز
ىلع نشر الوعي املجتمعي ىلع مستوى الفرد
واألسرة ،بضرورة االستخدام اإليجابي لهذه التقنية ،و االستفادة
املثلى و الحقيقية من إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي،
وضرورة تنظيم دورات تدريبية و لقاءات جماهيرية للتوعية
والحد من أخطار مواقع التواصل االجتماعي ،و األهم من ذلك
سن القوانين و التشريعات ىلع مستوى الدولة لالستخدام
األمثل ملواقع التواصل االجتماعي ،و تجريم االستخدام السيء،
و يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يوجد قانون ملكافحة
الجرائم اإللكترونية ،وهذ القانون منذ صدوره يف  2016أسهم
بشكل كبير يف تنظيم عملية التواجد ىلع مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث يجرم هذا القانون كل من يسيء إلى اآلخرين
ىلع مواقع التواصل االجتماعي ،وهذا القانون يتزامن و يرتبط
بقانون مكافحة اإلرهاب اإللكتروني ،و قانون نبذ الكراهية،
واإلمارات من الدول التي استطاعت ضبط هذه السلبيات و هلل
الحمد.
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واختتم الدكتور جاسم ميرزا حديثه مبينًا أهمية دور وزارة
الداخلية يف حمالت التوعية و اإلرشاد ،باإلضافة إلى دور باقي
قيادات الشرطة ىلع مستوى الدولة يف التوعية ،فالتوعية أهم
وسيلة للوصول إلى األبناء ،والشباب ،و أوصى بأن يتم تنظيم
حمالت توعوية مستمرة من قبل كافة املؤسسات ،فالقانون
الرادع البد أن تسبقه توعية حقيقية ،التوعية مطلوبة من
كل مؤسسات املجتمع ،و خاصة األسرة ،والتي ياتي بعدها دور
باقي املؤسسات ،كما نوصي بأن تكون الحمالت التوعوية و
اإلرشادية منظمة ،و مستمرة ،و يتم قياس األثر املترتب عليها.
خطورة االبتزاز اإللكتروني
من جانب آخر أوضح املالزم أول الدكتور فيصل محمود آل علي،
أخصائي اجتماعي بمركز الدعم االجتماعي بشرطة الشارقة
قائ ً
تقوي َعالقة اإلنسان
ال  :إن مواقع
التواصل االجتماعي ال ِّ
ُ
الظاهر ،فهي تجعله يف جل
ببني جنسه ،وإن كان ذلك يف
ِ
التواصل
حيطه االجتماعي ،بل قد تدفعه إلى
وقته منعزالً ْ
عن ُم ِ
ُ
ً
فريسة لالبتزاز واملكر
مع أشخاص وهميين أو مخادعين ،فيقع
من قبل ضعاف النفوس ،وىلع الرغم من اإليجابيات املتعددة
لوسائل التواصل االجتماعي إال أن مخاطرها تطغى ىلع تلك
اإليجابيات ،و املتمثلة يف تقليد مشاهير مواقع التواصل
االجتماعي ،وقيام الجماعات املتطرفة بالتسويق ألفكارها
الهدامة و تجميلها ،باإلضافة إلى عدم املصداقية يف بعض
األنباء ،و نشر األفكار املخالفة للعادات و القيم ،فض ً
ال عن انعدام
السرية والخصوصية .

وأكمل املالزم أول آل علي ،حديثه موضحًا أن االبتزاز االلكتروني
هو األكثر خطورة السيما ىلع األطفال واملراهقين ،الذين يقعون
ضحية لألصدقاء الوهميين يف العالم االفتراضي ،حيث يقوم
املبتز ببناء الثقة مع طرف يف وسائل التواصل االجتماعي،
من خالل التواصل املستمر ،و معرفة بعض بياناته الخاصة،
فيطلب املبتز من الطرف الثاني الخضوع ملا يطلبه ،مما يولد
لدى الطرف املتعرض لالبتزاز الشعور بالقلق و الخوف من إبالغ
اآلخرين ،فيبدأ املبتز بتضييق الخناق عليه و التهديد يف حال
عدم تلبية طلباته و رغباته ،مما ينجم عنه اإلذعان و التنفيذ،
فيقوم املبتز بتكرار هذا األمر بشكل مستمر ،لذا يجب علينا
توعية أفراد املجتمع بضرورة اإلبالغ عن مثل هذه التهديدات،
حيث تتوفر كافة السبل ويف نطاق من السرية املطلقة عبر
خدمة نجيد أو أمان أو حتى خدمة األمين ،والذين يقومون
بتحويل البالغ لجهة االختصاص ،فيقوم املركز باستالم البالغ،
و التأكد من مصداقية املبلغ ،ثم استدعاء املشتكى عليه،
و مواجهتة باألدلة و اتخاذ اإلجراء املناسب ضده ،أو إحالة
البالغ لجهات أخرى ،و القيام بتوضيح ماتم اتخاذه من إجراءات
للمشتكي ،و القيام بتوجيه النصح و اإلرشاد له و توعيته بأخذ
الحيطة و الحذر مستقب ً
ال ،حيث يمكن طلب االستشارة عبر
التواصل مع مركز الدعم االجتماعي

السالمة اإللكترونية لألطفال
ومن جانبها قالت هنادي صالح اليافعي ،مدير إدارة سالمة
الطفل لـ «الشرطي» « :الوعي الكايف واملتابعة األسر ّية
شرطان أساسيان لتحقيق السالمة اإللكترونية لألطفال ،والتي
تعد مسؤولية الوالدين بالدرجة األولى» ،وأضافت« :ىلع الرغم
من سرعة تعّلم األطفال الصغار كيفية استخدام األجهزة الذكية
وتك ّيفهم مع منصات التواصل االجتماعي ،إال أنهم قد ال يدركون
حجم املخاطر املتمثلة فيها عند سوء استخدامها».
وحول دور األسرة يف ترسيخ ممارسات االستخدام اآلمن ملواقع
التواصل االجتماعي ،قالت اليافعي« :ىلع الوالدين متابعة
استخدام الطفل لإلنترنت بشكل مستمر ،والتأكد من نوع
املحتوى الذي يتعرض له ،مع التشديد ىلع أهمية االلتزام
بممارسات أساسية ،من بينها عدم التحدث مع الغرباء ،وعدم
اإلفصاح عن املعلومات الشخصية مثل :العمر ،أو املدرسة،
أو عنوان املنزل ،أو رقم الهاتف أو إرسال صورهم الشخصية
للغرباء».
وأضافت اليافعي« :يحب األطفال االستكشاف ،وخوض مغامرات
وتجارب جديدة ،مما قد يدفعهم إلى الخطر يف حال غياب
الوعي باألمن اإللكتروني أو الرقابة األسر ّية ،لذا نشدد ىلع
مبني
أهمية وجود خط اتصال وثيق يربط الطفل بالوالدين،
ّ
ىلع الثقة وثقافة الحوار ،ال ىلع أساليب التهديد والتخويف
والعقاب».

مـركـز الـــدعــم االجــتـمـاعي
065488008 - 0502001888
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الذكاء االصطناعي واستشراف المستقبل

الـطـــابـــعـات ثــالثــيــة األبــعـاد
مريم الجنيبي

الطباعة ثالثية األبعاد هي إحدى تقنيات التصنيع ،فمن خاللها يتم تصنيع القطع عن طريق
تقسيم التصاميم ثالثية األبعاد إلى طبقات صغيرة جدًا باستخدام برامج الحاسوب ،ومن
ثم يتم تصنيعها عن طريق طباعة طبقة فوق األخرى باستخدام الطابعات ثالثية األبعاد
حتى يتكون الشكل النهائي ،والطابعات ثالثية األبعاد يف العادة أسرع وأوفر وأسهل يف
االستعمال ،حيث تتيح الطابعات ثالثية األبعاد للمطورين القدرة ىلع طباعة أجزاء متداخلة
معقدة التركيب ،كما يمكن صناعة أجزاء من مواد مختلفة وبمواصفات ميكانيكية وفيزيائية
مختلفة ثم تركيبها مع بعضها البعض،
وىلع الرغم من أن فكرة التصنيع انطلقت منذ عدة عقود إال أن هذه التقنية بدأت حديثًا
املكملة ،وهكذا أصبحنا
يف االنتشار بصورة أوسع ،نتيجة التقدم املتسارع يف التقنيات
ّ
نرى خالل األعوام األخيرة أثرها يف بناء الجسور واملباني متعددة الطوابق ،باالعتماد ىلع
الطباعة ثالثية األبعاد حول العالم.
ومن أهم القطاعات املستفيدة من الطباعة ثالثية األبعاد قطاع اإلنشاء والتعمير والرعاية
ً
وصول إلى إنتاج السلع التي تباع يف متاجر التجزئة.
الصحية والرياضة والترفيه والطيران
ويشهد سوق الطباعة ثالثية األبعاد يف اإلمارات حاليًا تطورًا ونضجًا كبيرًا.
ويف هذا الصدد نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار معرضًا للطباعة ثالثية
األبعاد ،والذي يعد أحد أكبر املعارض املتخصصة يف هذا النوع من التكنولوجيا يف الشرق
صباحا
األوسط ،ويستمر هذا املعرض حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم من الساعة 8
ً
وحتى الساعة  8مسا ًء ،ويأتي تنظيم هذا املعرض عم ً
ال بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو املجلس األىلع حاكم الشارقة ،لجعل البحث
العلمي واالبتكار ثقافة دائمة يف إمارة الشارقة ،حيث إن املعرض يوفر صورة شاملة لهذه
التكنولوجيا والصناعة الفريدة ،ومن املتوقع أن يؤدي تطبيق تقنية الطباعة ثالثية األبعاد
إلى تغيير عملية اإلنتاج يف مختلف القطاعات يف السنوات القادمة.
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سعادة  :حسين المحمودي
الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة
للبحـوث والتـكنولوجـيا واالبـتـكار

باإلضافة إلى تقديم ورشة عمل ملدة  8أسابيع للطلبة حول الطباعة ثالثية األبعاد،
ينظمها مختبر الشارقة املفتوح لالبتكار التابع للمجمع ،حيث يتمكن الطلبة خاللها
من تعلم أساسيات الطباعة ثالثية األبعاد ،ليكونوا قادرين ىلع طباعة ما توصلوا
إليه من أفكار خاصة مع نهاية املعرض.
وبهذه املناسبة أكد سعادة حسين املحمودي الرئيس التنفيذي ملجمع الشارقة
للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار ،ىلع أهمية تنظيم املعرض يف هذا الوقت ،ملا
تشهده هذه التكنولوجيا والصناعات املرتبطة بها من تقدم وتطور متسارع مع زيادة
اهتمام الشركات العاملية املتخصصة بالتواجد يف املنطقة ،حيث ترى الشركات
العاملة يف قطاع الطباعة ثالثية األبعاد يف اإلمارات بيئة استثمارية خصبة
لتدشين استثماراتها ،مستفيدة من توجهات الدولة يف هذا املجال بالعديد من
القطاعات ،ومنها اإلنشاءات والصحة والتعليم ،وذلك عبر بناء مصانع ومكاتب لها،
حيث يتطلع املجمع من خالل الشراكات الدولية واملبادرات النوعية إلى إبراز دور
الشارقة كمركز رائد للروبوتات والطباعة ثالثية األبعاد يف قطاع اإلنشاء .سعيًا وراء
تطوير نظام بيئي عاملي املستوى داعم لالبتكار يف مجاالت البناء والطباعة ثالثية
األبعاد ىلع املستوى املحلي.
كما ينظم املجمع سلسلة من الندوات االفتراضية عبر اإلنترنت تضم قادة صناعة
الطباعة ثالثية األبعاد يف منطقة الشرق األوسط لبدء حوار بين القطاع الحكومي
والصناعي واألوساط األكاديمية ،بهدف تسريع التقدم واالبتكار يف هذه الصناعة
بالشارقة.
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« الماضي والحاضر والمستقبل أمانة بين أيديكم ،وعبر الوثائق ،والتوثيق
تتواصل األجيال ،وتتقدم اإلنسانية ،و تتطور رسالتها ،وباختفاء الوثائق،
والتوثيق يصبح العالم بكل قوته ،وآالته شيئ ًا من الماضي»
من أقوال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى – حاكم إمارة الشارقة – حفظه اهلل ورعاه
ماهر الشهيدي

1

زيارة سعادة محمد نخيره الظاهري النائب
العام بالدولة لمتحف شرطة الشارقة
واطلع على مراحل وتاريخ إنشاء شرطة
الشارقة عام 1994

2

تخريج الفرقة األساسية لالعداد المهني
يونيو 1994

3

فوز شرطة الشارقة بدرع التفوق العام
للرمايةفبراير ١٩٩٣

4

خريجو دورة القيادات الوسطى بمدرسة
الشرطة اغسطس 2003

زاوية الشرطي

بقلم :محمد األمين سعد

موجة جديدة من الفيروس
العالم خائف من فيروس كورونا ،وتتوالى التحذيرات من موجة ثانية من الفيروس سوف تجتاح المجتمعات خالل
فصل الشتاء ،وتهدد صحة وحياة ماليين البشر في جميع الدول على غرار ما فعلت الموجة األولى من الفيروس
الخطير ،والتي قضت على حياة مئات اآلالف من األشخاص ،وخلفت العديد من الكوارث االقتصادية واالجتماعية،
وعطلت األعمال ،وأفقدت الماليين من األشخاص وظائفهم في مختلف دول العالم.
والشك أن العديد من التدابير واإلجراءات ،التي اتخذتها مختلف دول العالم ،وفي مقدمتها دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،قد أثبتت فعاليتها في امتصاص الصدمة األولى لهجوم الوباء ،والحد من انتشار الفيروس ،والتقليل إلى
حد كبير من أعداد اإلصابات بين السكان ،إلى جانب إشاعة األمل بإمكانية التغلب على الفيروس ،أو التعايش معه،
وضمان عودة الحياة الطبيعية والنشاط االقتصادي.
كما أن التدابير الوقائية والجهود ،التي بذلت في مجال نشر التوعية الصحية ،وتوجيه سلوكيات أفراد المجتمع،
وفرض القيود على كافة مظاهر الحركة والنشاط االجتماعي واإلنساني ،بهدف تعزيز التباعد الجسدي واالجتماعي قد
أدت إلى توفير حصانة اجتماعية ربما تلعب دوراً حاسم ًا في مواجهة الموجة الجديدة المحتملة من انتشار الفيروس،
وتسهم في الحد من خطره ،وتقليل حاالت التعرض له ،وخفض أعداد اإلصابات ،وهي جهود ينبغي أن تتضاعف
وتستمر حتى ظهور لقاح فعال يعزز من حصانة البشر ضد الجائحة الوبائية الفتاكة.

قيــم أمنية
اإلخوة األعزاء
لنا أن نفخر ولنا أن نعتز ،ونحن نرى ثمار المجد والعطاء تتدفق بال حدود ،وتفيض
بخيرها على وطننا المعطاء .ففي الوقت الذي توقف فيه العالم بأسره عن الفعاليات
الثقافية والمجتمعية وضاعف جهوده لمواجهة الجائحة الوبائية كوفيد  ،19جاءت
تعليمات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،بإقامة
معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ  39تحت إجراءات احترازية فائقة الشدة ،نعم
 ...وبكل فخر واعتزاز نتباهى كمواطنين ومقيمين على هذه األرض الطيبة بأن قيادتنا
الحكيمة تحرص دوم ًا وفي جميع الظروف على عدم توقف مسيرة العلم والمعرفة.
اإلخوة األفاضل

بـقلم اللـواء /سـيـف الــزري الشـامـسي
الـقـــائـد الــعـــام لشـرطـة الـشـارقـة

وعلى الرغم من تمكن العديد من المؤسسات من إنجاز خططها ،وتحقيق أهدافها إال
أن حثها للعاملين على القراءة ،وحرصها على توفير الكتاب لمنتسبيها ،وتشجيعها لهم
على االستزادة من المعرفة عبر الكتاب ظل أحد المفاتيح الرئيسة ،التي ساعدت على
تنمية المهارات ،ومضاعفة القدرات ،واالرتقاء بالمستوى الثقافي العام للموارد البشرية،
في دولة تباهي العالم اليوم بدخولها عصر الفضاء من أوسع أبوابه ،ومن هذا المنطلق
أدعوكم جميع ًا إلى أن تنهلوا من نهر العلم والمعرفة ،ولنبقى كما كنا شعب ًا مستنيراً
متحضراً ،ومجتمع ًا منفتح ًا على الثقافات ،ونموذج ًا حضاري ًا متفرداً مؤثراً في عالمه،
وملهم ًا لآلخرين  ..وهذا ما يتطلع إليه رائد العلم والمعرفة والثقافة سيدي صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة،
واإلخوة القائمون على معرض الشارقة الدولي للكتاب ،في دورته التاسعة والثالثين.
اإلخوة األعزاء
من جانب آخر ،وبفضل القيم المستمدة من تراثنا ،وتاريخنا ،وعقيدتنا السمحاء ،والتي
حرصت قيادتنا الرشيدة على غرسها في نفوس األجيال ،وتنشئتها على حب الخير،
والبذل ،والعطاء ،فقد احتل العمل التطوعي مركزاً متقدم ًا في سلوكنا ،وهذا ما لمسناه
من أفراد مجتمعنا منذ بداية أزمة كوفيد  ،19وال أستغرب هذا العطاء من أبناء هذا
الوطن المعطاء ،والذين جبلوا على حب التطوع والبذل ،فالكل يتنافس في سبيل خدمة
المجتمع ،وتلبية نداء الواجب.
اإلخوة الكرام
مع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة ،وتحسن الطقس في فصل الشتاء ،يتجه
الناس لالستمتاع بالمناطق البرية المفتوحة ،وللحفاظ على سالمة مرتادي المناطق
البرية ،وتمتعهم بشتاء آمن وممتع خالل هذا العام االستثنائي ،ندعو مرتادي المناطق
البرية من داخل اإلمارة وخارجها ،إلى ضرورة االلتزام باألنظمة والقوانين التي تضمن
حمايتهم من خطر انتشار عدوى كوفيد  ،19وتمكنهم من قضاء وقت ممتع ومفيد.

Security Values
Dear Brothers
We are proud and we see the fruits of glory and giving flow limitless, and are
well endowed with our given homeland. While the whole world stopped cultural and community events and doubled its efforts to confront the pandemic
of COVID 19, the instructions of his Highness Sheikh Sultan Bin Mohammed
Al-Qassimi to hold the International Book Fair in its 39th edition under very
strict precautionary measures. YES, we are proud, as citizens and residents of
this good land, that our wise leadership always, and in all circumstances, will
not stop the course of science Knowledge.

Major General
Saif Al Zari Al Shamsi,
Commander-in-Chief of
Sharjah Police

Dear Brothers
Although many institutions were able to achieve their plan and meet their
objectives, the task of encouraging their employees to read and being keen to
provide them with books to increase their knowledge continues to be one of
the main keys that helps to develop skills and double the capacities along with
raising the cultural level of human resources in a country that the whole world
today acknowledges that it has entered the wide doors of the space age.
It is in this spirit that I call on you all to be a civilized enlightened nation, a
developed man, a community that is open to other cultures, a unique civilized
model that affects its world and inspires others, is what our the pioneer of science, knowledge and culture, His Highness Sheikh Prof. Sultan bin Mohammed
Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Sharjah. We also pay tribute
to our brothers in charge of the Sharjah International Book Fair in its thirty nine
editions this year.
Dear Brothers
On the other hand, thanks to the values derived from our heritage, history, and
good faith, which our good leadership has nursed into generations, our love of
goodness, effort, and giving, volunteering has taken a leading position in our
behavior crisis, as we have seen from the beginning of Covid-19. I do not wonder about this tender from the children of this given homeland, who have been
given the love of volunteerism, as everyone competes for the service of society
and appeals for duty
Dear Brothers
Winter weather is improving, and people are heading to enjoy the open areas.
To keep the desert areas safe, and enjoy a safe and enjoyable winter in this
exceptional year, we call on the desert area visitors from inside and outside
the emirate, to comply with the regulations and laws that ensure that they are
protected from the risk of COVID- 19.

POLICE COLUMN

By:Mohammad Al Amin Saad

A NEW WAVE OF THE VIRUS
The world is afraid of the Corona virus, and warnings of a second wave of the virus will sweep
societies during winter, threatening the health and life of millions of people in all countries like
the first wave of the dangerous virus, which killed hundreds of thousands of people and caused
many economic and social disasters. The work was disrupted, and millions of people lost their
jobs in various countries of the world.
To be sure, many measures and actions taken by various countries, notably the United Arab
Emirates, have approved effective in absorbing the initial shock of an attack, reducing the spread
of the virus, significantly reducing the number of infections among the population, and creating
hope that the virus can be overcome or coexisted with it. Ensuring a return to normal life and
economic activity, but this did not prevent fears, which have taken on some sectors of business
and small businesses, which was not able to face the repercussions of the crisis, so it reeled from
the first blow of the virus, and quickly exited the market.
By contrast, preventive measures and efforts to raise health awareness, to guide the behavior of
members of society, and to restrict all manifestations of movement and social and human activity
are necessary. With a view to enhancing physical and social spacing, it has provided social immunity that may play a crucial role in the face of the new potential wave of COVID-19, contribute to
reducing its risk, reducing its vulnerability and reducing the number of infections. These efforts
should be intensified and sustained until an effective vaccine is in place that enhances human
immunity against the deadly pandemic.

“The past, the present and the future is in your hands. Through documents and documentation, generations connect, humanity progresses, its message evolve, and with the disappearance of documents and
documentation, the world with all its might and machines becomes
a thing of the past.”
Quotes by His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi
Member of the Supreme Council, Ruler of Sharjah
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His Excellency Muhammad Nakhira
Al Dhaheri, State Attorney General,
visited the Sharjah Police Museum
and was briefed on the stages and
history of the Sharjah Police establishment. 1994

Sharjah police won the general
excel shield in the shooting championship February 1993

Group photos of graduates of the
middle leadership course at the
Police School - August 2003

Graduates of the middle leaders
course at the Police School, August
2003

Maher Al-Shahidi
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H.E. Hussein Al-Mahmoudi

In addition to offering students an 8-week workshop on 3D printing,
organized by the Sharjah Open Innovation Lab of the complex, where
students can learn the basics of 3D printing, so they can print their own
ideas at the end of the exhibition.
occasion, H.E. Hussein Al-Mahmoudi, CEO of Sharjah Research,
Technology and Innovation Complex, stressed the importance of
organizing the exhibition at this time, as this technology and related
industries witness rapid progress and development as the international
companies specialized in presence in the region become more interested in the region.
The companies operating in the 3D printing sector in the United Arab
Emirates see a fertile investment environment for launching their
investments, benefiting from the country’s directions in this field in
many sectors, including construction, health and education, through the
construction of factories and offices.
Through international partnerships and quality initiatives, the complex
is looking to highlight Sharjah’s role as a leading center for robotics and
3D printing in the construction sector, in pursuit of the development of
a world-class ecosystem that supports innovation in building and 3D
printing at the local level.
The association also organizes a series of virtual seminars on the
Internet, including the leaders of the 3D printing industry in the Middle
East, to start a dialog between the governmental, industrial and academic sectors, with the aim of accelerating progress and innovation in
this industry in Sharjah.
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3D PRINTERS
Maryam Al-junibi

3D printing is a manufacturing technology, making parts by splitting 3D
designs into very small layers using computer software, and then by printing one layer over the other using 3D printers until the final shape is
formed. 3D printers allow developers to print complex, overlapping parts,
and can also make and install parts of different materials in different
mechanical and physical configurations.
Although the idea of industrialization began several decades ago, it has
recently begun to spread more widely, as a result of accelerated advances
in complementary technologies, and in recent years we have seen its
impact on building bridges and multi-story buildings, based on 3D printing
around the world.
The main sectors benefiting from 3D printing are construction, health care,
sports, entertainment and aviation, and the production of goods sold in
retail stores. The UAE’s 3D printing market is currently developing.
The Sharjah Research, Technology and Innovation Complex organized a 3D
printing exhibition, which is one of the biggest specialized exhibitions in
this kind of technology in the Middle East, and will continue until December
11th from 8 am to 8 pm. The exhibition is organized in accordance with
the guidance of his Highness Sheikh Sultan Bin Mohammad Al-Qassimi,
member of the Supreme Council and Ruler of Sharjah, to make scientific
research and innovation a permanent culture in the Emirate of Sharjah, as
the exhibition provides a comprehensive picture of this unique technology and industry. The application of 3D printing technology is expected
to change the production process in different sectors in the coming years.
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1st Lieutenant Al Ali continued his speech, explaining that
electronic blackmail is the most dangerous, especially for
children and adolescents, who fall victim to imaginary
friends in the virtual world, where the blackmailer builds
trust with a party in social media, through constant communication, and knowledge of some of his own data, so
the blackmailer asks the second party to submit to what
he asks for, which creates a feeling of anxiety and fear for
the party subjected to blackmail to inform others.
Therefore, we must educate the community members
about the need to report such threats, as all means are
available and within a range of absolute secrecy through
Najeed or Al-Ameen service, and those who transfer
the report to the competent authority, then the center
receives the report, and confirms the credibility of the
reporter, then summon the defendant, confront him with
evidence and take the appropriate action against him, or
refer the report to other parties, explain the actions he
has taken to the complainant, direct advice and guide
him, and educate him to take caution in the future, where
counseling can be requested via communication with the
Social Support

Electronic safety for children
For her part, Hanadi Saleh Al-Yafei, Director of the Child
Safety Department, told Al-Shurti: “Adequate awareness
and family follow-up are prerequisites for achieving
electronic safety for children, which is the responsibility
of parents in the first place.” She added: “Although young
children learn how to use smart devices and adapt them
to social media platforms, they may not realize the risks
of misuse.”
On the role of the family in establishing safe use practices
for social networking sites, Al-Yafei said: “Parents should
monitor the child’s use of the Internet continuously, and
make sure of the type of content that he is exposed to,
with an emphasis on the importance of adhering to basic
practices, including not talking with strangers and nondisclosure. For personal information such as: age, school,
home address, phone number or sending their personal
photos to strangers. “
Al-Yafei added: “Children love to explore and embark on
new adventures and experiences, which may lead them to
danger in the absence of awareness of electronic security
or family control”

SOCIAL SUPPORT
065488008 - 0502001888
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The role of state institutions in legalizing social media
Dr. Jassim pointed out that there is more than one role
for institutions, and the most important role for them
is the awareness role, which includes the family, school,
university, security and social institutions, so we must conduct awareness programs related to ways to benefit from
social networking sites and discard negativities, because
our young people rely heavily on social networking sites,
and therefore we must focus on spreading societal awareness at the individual and family level, on the necessity of
positive use of this technology, the optimal and real use
of the positives of social media, and the need to organize
training courses and public meetings to raise awareness
and reduce the dangers of social networking sites.
most importantly, enacting laws and legislations at the
state level for the optimal use of social networking sites,
and criminalizing misuse, and in the United Arab Emirates,
there is a law to combat cybercrime, and this law since its
promulgation in 2016 has greatly contributed to organizing the process of being on websites social media, as this
law criminalizes anyone who offends others on social
media, and this law coincides and is linked to the law on
combating electronic terrorism, the law of rejection of
hate, and the UAE is among the countries that have been
able to control these negatives.
Dr. Jassim Mirza concluded his speech by explaining the
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importance of the role of the Ministry of Interior in awareness and counseling campaigns, in addition to the role of
the rest of the police leaders at the state level in raising
awareness.
Awareness is the most important way to reach children and youth, and he recommended that continuous
awareness campaigns be organized by all Institutions.
Awareness is required from all institutions of society,
especially the family, after which comes the role of other
institutions.
The danger of electronic blackmail
On the other hand, 1st Lieutenant Dr. Faisal Mahmoud Al
Ali, a social worker at the Social Support Center in Sharjah
Police, explained: Social media does not strengthen a
person’s relationship; instead it makes him, in most of his
time, isolated from his social surroundings, you push him
to communicate with delusional people, and he falls prey
to blackmail and deception by the weak-minded.
Despite the many positive aspects of social media, its
risks overshadow its positivists, which are the imitation of
celebrities in social media, the extremist groups marketing and embellishing their destructive ideas, in addition
to the lack of credibility in some news, and the spread of
ideas contrary to customs and values, As well as the lack
of confidentiality and privacy.
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Dr. Jasim Mirza

1st Lieutenant Dr. Faisal Al Ali

Hanadi Saleh Al-Yafei

Phenomena accompanied the new media
Dr. Mirza explained that today we note that new phenomena have accompanied new
media or social media sites, including breaking the monopoly of information by major
media organizations, and the emergence of new media practitioners, most of whom are
not specialized in media, but have become professionals in the use of new media applications and programs
and this is with the emergence of new platforms for dialogue, whereby anyone can
participate, interact and follow freely and at high speed without barriers, obstacles or
conditions, in addition to the so-called public or citizen-directed media, as the new
media succeeded in shedding light intensely on issues that the traditional media could
not talk about, in addition to the emergence of the phenomenon of virtual society and
social networks, which is a group of individuals dialogue using the new media for different and varied purposes.
The contents of the new media
Dr. Jasim added, saying: There are multiple problems in some of the contents of the
new media, the most important of which is the superficiality of some of the contents
presented in this media, and the shallowness of discussion and criticism of the topics
published in it, and there are inappropriate terms that are sometimes used in social
networking sites or the media, in addition to spreading rumors, and the uncertainty of
the correctness of the information published by some users.
Among the most important dangers of social media programs is the destruction of actual social relations, and their replacement by electronic communication, or the so-called
social isolation, the absence of control and guidance, the broadcast of destructive ideas,
perverted calls, and corrupt gatherings, as well as displaying pornography and shameful
material and distorting the Arabic language by publishing poor phrases, wasting time
and effort, in addition to penetrating privacy, spreading racism and hatred, insulting
others, disrespecting the other opinion, and impersonating others’ characteristics and
personalities with ease, and this helps increase the chances of committing cybercrime,
the most important of which are the crimes of extortion, theft, fraud, and others.
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SOCIAL MEDIA BETWEEN ENTERTAINMENT AND

THE NEGATIVE CONSEQUENCES OF ITS USE

SAFE USE OF SOCIAL MEDIA
Investigation: Maryam Al-Junaibi
In this exceptional year, the viral crisis has put us in front of a challenge that requires our use of
technology and Internet networks most of the time, as electronic devices have become the only
outlet for adults and children, as well as students’ to complete the current educational process,
until the end of this crisis, enjoying its positive aspects and forgetting the negatives, which may
appear after a while.
In this regard, Al-Shurti shed light on these forgotten negatives, and allowed specialists to discuss
this issue from several aspects. Dr. Jasim Mirza, chairman of the Board of Socialists Association,
started his speech by saying: We live today in the era of the media revolution brought about by
technology and Internet networks in the field of social communication. People now work in a
technical hypothetical society in which there are no barriers and geographical boundaries, and
this matter has contributed to the communication of individuals with each other on various topics,
and this has greatly affected the social and national identity and social cohesion within the same
society, It is certain that there will be fear from various parties, especially the security forces, of
the negative impact of these social sites, such as: spreading stray ideas, rumors, and involvement
in some cybercrimes.
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Casting process by “guard”
The process of speaking through Haris
is going through a number of specific
steps, which are easy and streamlined,
and which in turn allow all members of
Sharjah society to provide information on
various crimes and negative phenomena
through electronic platforms available

from Sharjah Police.
The first step in the identification of the location of the crime begins,
as the service is equipped with the crime locator feature, through GPS,
followed by the selection of the type of crime, such as vehicle inconvenience, begging, etc. The advantage of a guard service is that it is
optional to attach or take photos of the subject to be reported, so that
the report will be made to the competent authorities after being verified and taken confidentially, where the service is securely private to the
person reported without mentioning any data.

Infographic Steps - Initial
Crime site

Determine the type of crime

Submit Report

Take pictures/upload

Log on to the website « www.shjpolice.gov.ae » or via the smart app « Sharjah Police «

Raising awareness
negative phenomena
The Director of Electronic Services
and Communications Department in
Sharjah Police explained that there are
many negative issues and phenomena
supported by Haris service, the most
important of which is begging, which
is considered a seasonal phenomenon
that increases in religious and social
events, with the spread of beggars in
the markets, in front of commercial
centers or in residential areas. In addition to the acoustic pollution of vehicles in residential neighborhoods, the
noise of large vehicles, and drug issue.

All community members can use Haris, to support the security of the
Emirate of Sharjah and to maintain stability, thereby raising awareness and community responsibility.
The Sharjah Police General Command confirms its concern to activate the preventive role from negative phenomena and to enhance
confidence between the police and the members of society, to be
among the first lines of defense of their society, through monitoring
of wrong behavior and negative phenomena, in cooperation with
the police through various means, and to the latest of which is the
application of a “guard”.
Sharjah Police alert community members that Haris is available through the Sharjah Police General Command website
www.shjpolice.gov.ae or through the Smart Sharjah Police
Application “ Sharjah Police” available through smartphone
applications.
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POLICE
SERVICES

WWW.SHJPOLICE.GOV.AE

TOGETHER TO REPORT ANY SUSPICIOUS ACTIVITY IN THE EMIRATE
BE THE

(GUARD) OF YOUR CITY WITH SHARJAH POLICE

Report: Hessa Al Shehhi

Many phenomena, such as drugs, begging, abandoned and neglected vehicles, have a negative impact on the
security of society and the safety of its
members, and can become a den for
many criminal offenses, violence, cyber
crimes, and others.
The Sharjah Police seeks to reflect
the concept of “working for your security and happiness”, which means that
security is the foundation of the happiness and well-being of the community, and hence the Sharjah Police
General Command launched a new
service called “Haris” to include it in
its smart service package through its
smart application. The aim was to
enhance the role of community members as partners in community responsibility, by maintaining security and
monitoring and reporting on negative
phenomena in the Emirate of Sharjah.
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Colonel / Nasser Saeed Bin Ifsan

“The Haris service,

launched through the Sharjah Police
electronic platforms, gives members of the community a sense of community responsibility and commitment, which is important to raising
awareness and enhancing community responsibility of members of
the Sharjah community,” said Colonel Nasser saeed bin Ifssam, director of the Department of Electronic Services and Communications,
Sharjah Police. He stressed that Haris service came to strengthen community partnership ties, which Sharjah police are keen to strengthen
with different segments of society, by raising community awareness of
the importance of preventive precautionary measures against illegal
behavior.
The Sharjah Police has an integrated vision of security, which not only
covers the police element but also includes all the Emirate’s society
groups of citizens and residents, he added, stressing the necessity of
encouraging members of the Emirate’s society to cooperate with the
police in maintaining a city of security, stability and happiness. To contribute to the maintenance of security and to reduce crime by making
or reporting any illegal abuses you may have in the Emirate of Sharjah.
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On November 30 each year, the UAE recalls its championed people
who gave their lives to lift the country and defend its security and
interests, and performed their national duty with a brave spirit that
does not care what might happen to them, and this day is not limited
only to those who were martyred in the armed forces, it includes all
the people who have lost their lives in all fields, whether military
within the armed forces, the Ministry of Interior, diplomacy, or the
National Service recruits since the Martyr›s Day 2015 was announced
.in a decree issued by his Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
On this day, the sky of the Emirates shows an aura of pride in those
heroes, as the state stands for a minute with its institutions and
individuals, with a sincere heart and a head raised to pray for them,
and the organization of various ceremonies in loyalty and gratitude
to those who have sworn by God for loyalty to this land and the
preservation of its territorial integrity, and we, as sons of Zayed, must
salute the memory of our brothers the martyrs of the nation, and to
immortalize their memory to inherit loyalty and love of the homeland
and respond to the call, whatever the circumstances are for the next
generation
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EMIRATI MARTYR’S DAY
Maryam Al-junibi

30 - November

Allah Says: “Think not of those who are slain in Allah›s
way as dead. Nay, they live, finding their sustenance
in the presence of their Lord; (169) They rejoice in the
bounty provided by Allah: And with regard to those
left behind, who have not yet joined them (in their
bliss), the (Martyrs) glory in the fact that on them is
no fear, nor have they (cause to) grieve (170) They
glory in the Grace and the bounty from Allah, and
in the fact that Allah suffereth not the reward of the
Faithful to be lost (in the least).(171) Al Imran

In Honor & Remembrance of the Martyrs
who sacrificed their lives serving UAE.
We salute You
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Supporting media efforts
He clarified that the media center is qualified to deal with the different events and sites that pose a danger
to the presence of civilians, transferring the event a photographer to the central operations room as soon as it
occurs, and it is also well equipped to offer help and support to the media, from correspondents and photographers in the scene of the event. The Center is also able to respond quickly to communications and to work hard.
The center also supports “Drone” shooting with its own dedicated helipad, which can be controlled by a control
lever to capture live images of difficult-to-reach locations and points, as they pose a risk to the safety of photographers, and can reach high altitudes depending on the systems involved. Live Drone shooting is transmitted
through one of the screens, in HD and 4K shooting.
Staff and missions
The mobile media center includes a group of qualified and trained cadres to cover accidents and crises professionally, and to make a media material that meets the needs of the public and mass media by revealing all
data and events in an integrated way, which will help them to listen to rumors and misinformation. The center
includes a staff composed of a media officer, the media coordinator for the event, two photographers, one
photography and one television for video and audio coverage, and output operations through the production
programs, as well as a follow-up officer through an integrated media monitoring platform, and monitoring data,
information and rumors, which are spread during accidents and crises to interact across social media, through
a screen that displays that information, and to correct and clarify it to the public and the media, by developing
an integrated material that ensures that the facts are presented in a transparent and comprehensive manner.
Safety means
In order to ensure the safety and security of the crews in the mobile media center, it is equipped with safety
devices that are two tightly-secured inner-chairs, which ensure the stability of the staff in the center while
the vehicle is moving, as well as a stable and judicious handling of the items and tools used, and the center
is equipped with a first aid bag, a fire extinguisher, a protective helmet to protect against falling solid objects,
and a top canopy is provided, which provides a covered outer space for the two lists and event rectors from the
conditional kits.
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Brigadier / Arif Bin Hudaib

lieutenant / Ali Al-Ghaithi

On his part, Brigadier Arif Bin Hadeeb, Director of Media and Public Relations
Department, confirmed that the leadership methodology in facing challenges
and competition in the modern technical fields supported the spirit of innovation, which enabled it to modernize its tools by creating innovative models, which
culminated in the inauguration of a mobile media center, which is considered the
first of its kind in the security services, in order to achieve a real-time security
media response, it is equipped with state-of-the-art technology and high-efficiency
facilities that will provide media coverage during major incidents and crises, reflect
maximum transparency, enhance communication with members of the community,
and renew the confidence in information disseminated by Sharjah Police via their
official channels, which is covered by the media.
He clarified that the mobile media center will represent a complete move to cover
the big events from its site, guaranteeing the security and safety of the media crew
and representatives, and it is an official source that provides accurate information
to the media, high-quality photos and sections according to the best modern technology means provided by the center selected with great care to fulfill the requirements of the center, quality and speed of performance, and to play the real role of
the security media under the overall command of Sharjah Police.
Advanced technologies
Moving on to the mobile center, lieutenant Ali Al-Ghaithi explained, the center has
a range of high-efficiency advanced technologies, including an externally mounted,
high-quality, two-stage, high-visibility camera with night-time shooting, with the
ability to capture stable, 360-degree images. One of the characteristics of an external camera is that it can be set to capture still and moving subjects to be followed
by technically selecting a point and by the controller, so that it can automatically
follow up and move without human intervention, and can zoom the image in 36x
quality, and view it across one of the internal displays.
The center is equipped with a WiFi network that allows the in-house media makers to communicate via a private IP number directly connected to the Central
Operations Room of the Sharjah Police General Command, in order to communicate
events in a live way, thus contributing to giving a true picture of what is happening
at the event site in an integrated manner. The WiFi network also has other tasks
such as providing media professionals with real-time reports, photos and segments, as well as feeding Sharjah Police Media platforms.
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H.E. General / Saif Al-Zari
Al-Shamsi,

A great addition
H.E. General Saif Al-Zari Al-Shamsi, Chief of Sharjah Police,
emphasized the continuous efforts of the leadership to
keep abreast of the huge media boom in the world, in
view of the importance of the role of the media, especially
the security media in spreading awareness and transmitting information to members of the society without
any blurring or distortion, and praising the role of the
Department of Information in upgrading its tools and
responsibilities and to strengthen his strategy and message in conveying the bright image that reflects the state
of security in society.
The commander-in- Chief said that the center is a great
addition to the media response in major crises and
events, which provides the best techniques for achieving
optimum media performance, and makes it easier for the
competent cadres to perform their duties according to
expectations.

Brigadier / Abdullah Mubarak Bin Amer

Event monitoring
His Excellency Brigadier Abdullah Mubarak Bin Amer,
Deputy Chief of Sharjah Police, said: The mobile media
center is a real addition in the security media field, and
is in keeping with Sharjah police objectives in employing
the media mechanism in an optimal way, as it contains
an advanced technology that enhances the quality of the
performance in monitoring events and following up their
paths and developments according to the best modern
technology available by the center.
The development of media tools is a key pillar in supporting and developing media capabilities and playing
their role fully, thereby contributing to the maintenance
of security and stability by conveying a clear, transparent
and balanced media message.
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The first of its kind at the level
of state security agencies
Major General Al Shamsi: The mobile media
center is a great addition to achieving a
media response in crises and major events
Report By: Captain / Ahmed Al-Hammadi

The launch of Sharjah Police Mobile Media Center was not a coincidence, but a translation of the police leadership vision in enhancing the transparency of its media discourse, keeping up with the
rapid developments in documenting security events, transmitting
information, and informing the public of reliable developments at
a moment of field reality, especially in the event of major crises
and accidents in the Emirate. This is a new media arm to support
the police operation, the first of its kind in the country’s security
services, launched by the Sharjah Police Media and Public Relations
Department on October 7, 2020, to promote continuous and direct
communication with the community.
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Lieutenant Colonel / Rashid Bin Sandal

Captain / Saud Al-Shaiba

Exposure to land loss
Captain Al-Shaiba says that in the event of the loss of a person
in those desert areas, approach the nearest high-altitude location
and contact the operating room immediately, if there is no signal,
and use a flashlight to call nearby vehicles, or use the emergency
call in mobile phones.

Motor cycles
The Director of the Awareness and Traffic Media Branch noted that
motorcycle owners should use a helmet, safety clothing, goggles,
and make sure that the bike is suitable for the age of the driver.
Ensure that the brakes and Bicycle lamps are intact, and do not
disturb others by approaching residential areas and family areas,
and parents must supervise their children while using these
bicycles.
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Engineer / Muhammad Al Zarouni

«Aman» service

Engineer Muhammad Al Zarouni, Director of the Security System at the Prevention
and Safety Authority in Sharjah, explained about the “Aman” project, which guarantees a rapid response in cases of fire. It is an electronic fire detection system
implemented by the Sharjah Prevention and Safety Authority, with the aim of protecting lives and property, by establishing a safe and reliable connection between
the fire-fighting systems in buildings in all the facilities of the Emirate of Sharjah,
and the operations center of the General Administration of Civil Defense in the
emirate around the clock, with the aim of continuously monitoring these systems,
recognizing reports, identifying emergency situations, and promptly responding to
them to reach a safe and free society Of dangers.
“Aman” early warning system reduces fire response time, eliminates fire escalation,
monitors the validity and effectiveness of fire and warning systems in facilities,
reducing accident rates to improve fire prevention mechanisms and establish
best practices, “Aman” is flexible to integrate into the fire alarm control panel of
the building, and can be easily installed, used and maintained in various types of
facilities, “Aman” is a system that can be upgraded and expanded in the future,
and is fully efficient in the central control station, through mobile data or public
telephone network. The Authority provides “Aman” service at competitive prices,
suitable for all groups of society, as the aim of this service is to provide the highest
safety rates for individuals.
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With the advent of the most beautiful months ahead, preparations for rainy
weather and wild trips, which gain family warmth, in which we forget the risks,
which we may experience while using heaters, or going out to the desert without getting ready for this season.
In this context, “Al-Shurti Magazine” dealt with various security aspects, which
aim at protecting winter lovers, where we met Lieutenant Colonel Rashid Bin
Sandal, head of Sharjah police rescue department, warned the public from
going to the valleys and the areas of the watercourse, because of the big danger they may face when descending to the valley bottom or standing on the
edge of the sandy areas, which are witnessing the water’s running, due to the
fragility of those areas and the possibility of their collapse by persons or vehicles. He stressed that Sharjah police have a plan for the eastern and central
regions to deal with such circumstances, and called on the public members not
to enter the valleys at the time of their run, whether by vehicles or swimming,
and not to underestimate the nature force, calling on all to be cautious and to
abide by the directives issued by the National Meteorological Center. Follow
the guide plates when going to these areas for their safety.
In the same context, the policeman met with Captain Saud Al-Shaiba, Director
of the Awareness and Traffic Information Branch at Sharjah Police, who started
by talking about the most important preparations when the members of the
public want to head to the desert areas during winter. For example, ensuring
that the vehicle lights, tires and brakes, window wiper and vehicle oils before
starting the journey, confirm that there is a fire extinguisher, first aid kit, tow
line, tools used to swap tires, always use the seat belt and provide adequate
food. It is also preferable to park in high places so that the rest of the drivers
can easily see your vehicle, as well as avoid disturbing those living in nearby
places, or those sitting in desert areas to enjoy this expected season.
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TOGETHER
for a safe winter

Maryam Al-junibi
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To what extent did your academic studies contribute
to your success in your field of work?
Of course, one of the most important factors that
help anyone succeed in his or her work is that his
academic study is compatible with his or her profession, and since I have a bachelor’s degree in law, this
has greatly helped me understand and know the
requirements of working in a penal and correctional

institution. Whether it is the administrative or other
legal aspects required by the way of working with
guests and knowing their legal and human rights as
required by international norms, and the study has
opened up to me other perspectives in the areas of
legal work. I become the oldest lecturer on the common criminal system for members of penal institutions at the State level.

In addition to holding informative lectures for co-workers, it
reflects the importance of training
on electronic devices and its vital
role in completing job tasks with
speed and accuracy.

Tell us about your Honoring
I was honored, thanks to God,
with many certificates of gratitude and appreciation by the

Final Word
I thank the officers for issuing Al-shurti Magazine for their able
efforts to follow up the innovators of the leadership team and
to highlight their role by highlighting the tasks and duties they
perform in the different fields of operation, wishing them more
progress and prosperity in their work, and continuing to do so to
highlight some bright aspects of the work of the police.

Commander-in-Chief of Sharjah Police, his
deputy, a number of officials in the General
Administration of Punitive and Correctional
Institutions at the Ministry of Interior, and
directors of various departments of Sharjah
Police.
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Our host of this number of active police officers, an active member of
the Advisory Group on the Development of the Communication and
Criminal Procedure System, and a contributor to the development of
smart services and digital security in the public administration of
penal and correctional institutions, has outstanding efforts in training personnel in penal and correctional institutions at the State
level. He participated in many initiatives and events organized by
the Sharjah Penal Corporation, and presented a number of proposals, which played a major role in the development of his instituPrepared by: Khojali Alkhatimi
tion, where he was honored by his Excellency the Sharjah Police
Chief, Deputy, and his Chiefs of work, as well as the officer of our
brief dialog with him.

What are the functions assigned to you?
Name: Sorour Ghabsh Al-Hasani
Rank: Non com. Office.

I supervise the trial system (remote) programs, and provide feedback on the
organization’s own consulting and observations, in coordination with the

the Punitive and Correctional Institution
in Sharjah Police - Office of the Director
of the Institution

Office of the under-Secretary of the Interior for the follow-up of communication systems and electronic connectivity services, and the management
of the identity of clients (staff and clients); In addition to working on
the development and activation of the screens and electronic fields
of the institution’s criminal system, and carrying out a range of
tasks related to the training and updating of personnel of penal
and correctional institutions at the State level in criminal systems, and other tasks in the administration of the office of
the Director of Administration, and other day-to-day tasks
required by the work.
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Outstanding security issues serving security researchers
Director General of the Academy of Police Sciences, Dr.
Brigadier Mohamed Khamis Al-Othmani, confirmed that
the Sharjah International Book Fair is one of the world’s
best-rated exhibitions, and that the purpose of these
exhibitions is to bring together thought and how to place
all these books and research under an umbrella that
benefits all, making it easier for readers, researchers and
insiders to obtain information in a smooth way, in which
the basis of progress and development in any country is
scientific research to achieve comprehensive development in all fields.
We shared this year 123 books, 23 of which were recently
published this year, including issues in law, criminal
research, and police support, and added that an e-page
was provided through which the visitor could view all
the books on display and e-mail through the Web site. In
addition to the cultural seminars will be held every day
at 6 p.m.
In this context, Lieutenant Colonel Abdullah Mohamed
Mallah, Head of the Scientific Research Department of the
Research Center this international book fair was held in
Sharjah in its extraordinary session, and our participation
this year came in a series of issues and research dealing
with criminal acts and sensitizing the community. In addition to providing an electronic system so that any visitor
to the exhibition can browse through all the books of the
Sharjah Police General Command located today at the
Sharjah International Book Fair electronically.
He added that the center evaluated the National Service
Project, a project of one of Sharjah police officers, which
was evaluated through a field study and applied to a
segment of national service members and their parents,
and its role in promoting the culture of national identity,
in addition to the criminal legislation in the issue of the
Human trafficking Act, amendments to the law and the
application of the law, and a comparison with the laws of
other Arab countries.
The participation of the Community Police Department
this year is different from previous years, where 6 workshops and lectures will be offered remotely between
the police and school students, in cooperation with the
Sharjah Special Education Authority and the Ministry of
Education.

Lieutenant Colonel / Abdullah Mallah

Lieutenant Colonel / Mohamed
Abdullah Alai
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For his part, Maj. Gen. Saif Al-Zari Al-Shamsi, Chief
of Sharjah Police, expressed his deep gratitude and
appreciation to his Highness Sheikh Dr. Sultan Bin
Mohammad Al-Qassimi, Member of the Supreme
Council of Sharjah’s Ruler, and took care of the scientific, cultural and cognitive development process
witnessed by the Emirate of Sharjah, and said: “The
vision of his Highness made Sharjah International Book
Fair an engine that drives all sectors of society, its individuals and institutions to interact with the cultural,
cognitive and printed environment across the region
and the world, making Sharjah a center of cultural and
cognitive irradiation with the world’s testimony, institutions and intellectual symbols. He stressed that the
Sharjah Police General Command is keen to participate
in Sharjah International Book Fair in its current session,
which comes under exceptional circumstances because
of COVID-19 pandemic, believing in being present in
this cultural wedding to communicate with the public,
to define it as a security culture, and to highlight the
efforts undertaken by the Ministry of Interior and the
General Command of Sharjah Police to promote communication between the security services and members
of the community, where the book fair is a wide window
for this communication.”
Protocol regulating preventive measures for publishers
and visitors
Lieutenant Colonel Mohamed Abdullah Alai, Director
of Traffic and patrol Administration, pointed out that a
comprehensive traffic plan has been developed to regulate traffic at Sharjah International Book Fair and to
enhance the security presence on all nearby roads leading to the exhibition by organizing traffic on fields and
facilitate the entrance and exit of visitors to the exhibition, in addition to taking precautionary measures
through the Security Committee to keep visitors safe,
such as wearing masks. The smart helmet adopted by
the Ministry of the Interior also was used for the safety
of visitors, where a field hospital was provided at the
exhibition in case of suspected symptoms of COVID 19.
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Ahmad Bin Rakad Al Ameri

A real exhibition with virtual events
During the conference, head of Sharjah Book Authority Ahmad Bin
Rakad Al Ameri clarified that the organization took a set of precautionary measures, which is in keeping with the UAE decisions to prevent the spread of the virus, as the exhibition will provide sterilization
gates and thermal sweeps distributed on all entries and exits of Expo
center. The exhibition halls will be sterilized for five hours daily, and
due to the current circumstances, the distribution of prizes and honoring the creative winners will be postponed to next year’s session.
The organization stressed the necessity that all should abide by the
procedures followed with regard to distancing, wearing masks, and
working on continuous sterilization and other prevention facilities,
where a group of volunteers at the exhibition supervise compliance
with the stipulated precautionary rules and procedures. An intelligent
electronic system was assigned to manage and organize visits to the
exhibition and publishing houses on four periods during the day, and
visitors were given a wristband in different colors. Their period of
presence in the exhibition was determined based on their registration
on the (sharjahreads.ae) website.
The conference also witnessed the launch of the( Sharjah reads) platform, which will host all cultural events organized by the Authority
(remotely), where the events accompanying the exhibition will be the
first event, which it hosts to be a window for the event audience from
different countries in the world. For the first time, eight dialogs will
be organized in several foreign languages, bringing together selected
Emirati writers and intellectuals with foreign writers. In cooperation
with the Ministry of Education, the Authority organized special sessions for students to allow them to meet writers, intellectuals and
innovators directly through the visual communication programs.
This year, the exhibition will host the (Publishers Conference) in its
tenth session, which will gather 317 publishers and 33 speakers from
all over the world, to present 11 realistic and hypothetical sessions.
The Authority also announced that the seventh session of the
Libraries Conference will be held in partnership with the American
Libraries Association, where all sessions of the conference will be
held (remotely via a Zoom platform) for three hours a day, with 12
speakers and 300 specialists and offices from around the world. The
sessions will include simultaneous translation, and book signing parties will be organized at Sharjah International Book Fair 39, but with
a commitment to preventive measures and social distances.
7
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Participation of 1024
publishers from 73 countries

The world is reading
from Sharjah . . Safely
Sharjah Police celebrates

Linked by 60 books besides
Arab and foreign thinkers

Present 64 discussion events
and virtual workshops

Sharjah International

Book Fair at its

39

session
Exceptional

٤ - ١١ - ٢٠٢٠
14 - 11 - 2020

Expo Centre Sharjah

Mariam Al-junibi

We in Sharjah we read, we want the reading community,
and we call for deepening the reading habits of young
people, and even for providing suitable books for men,
youth and women .. Books for everyone and they have
benefits. The book fairs are oases of light that must be
developed and improved, and in fields thereof the competitors shall compete.
-His Highness Sheikh Sultan Bin Mohammad Al-Qassimi-
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NEWS

exercise, and pays tribute to the high ’1 Brigadier Bin Amer is a witness to the ‘deterrence
performance and high level of engagement teams
Brigadier Abdullah Mubarak Bin Amer, Deputy Chief of
Sharjah Police, witnessed the “deterrence 1” exercise held in
Al-Khudeira camp in Al-Dhaid city in the presence ,which aims
at getting ready and ready to deal with different events and
.emergency situations
He praised the outstanding level of participation in the training activities and stages, through their performance of various
security applications and practical skills, which reflect their
high efficiency and readiness to carry out their duties, in order
to achieve security and safety for UAE citizens and residents.
The effective role of such exercises in gaining more field experience and operational planning capacity, in order to improve
security readiness and to activate security preparedness
requirements, is notable

Brigadier Bin Amer witnesses a session of «brainstorming» in the central region
Brigadier Abdullah Mubarak Bin Amer, Deputy Chief of Sharjah
Police, witnessed the brainstorming session organized by the
Directorate of External areas Police under the General Command
of Sharjah Police, entitled “Security phenomena and crime prevention is a communal responsibility”, in the presence of Brigadier
Dr. Ahmad Haji Al-Sarkal, Director-General of Police Operations.
Brigadier Dr. Khalid Al-Hamadi is the Acting Director of the
.Directorate of Foreign areas Police and a number of specialists
The Deputy Chief of Sharjah Police praised the session that discussed the security, passing and community agenda, stressing the
importance of such meetings, which aim at discussing the vital
issues, some of the phenomena that the region witnesses from
time to time, and finding suitable solutions for them in order to
reach a safe and secure society

Sharjah police seize a gang trying to smuggle 1.6 kilograms of gold through aromatic bottles
Sharjah Airport police station succeeded in aborting a plan to
)312( kilograms of gold in a fraudulent way, estimated at 1.6 smuggle
thousand dirhams, as the criminals were caught trying to get out of
.it through an air flight
Brigadier Younis Al-Hajri, Director of Ports and Airports Department
in Sharjah Police, pointed out that two persons of Asian nationality
were suspected at the luggage checkpoint at Sharjah International
Airport, while trying to pass new bottles in a box that indicates
that they are aromatic materials and oils, as a result of the security
sense and the accumulation of field and inspection experiences
of employees. The staff at the center managed to uncover the
perfume bottles, »42« smuggling scheme, where the smugglers used
after completely emptying the fragrance, replacing them with a gold
powder, mixing them with other chemicals, to deceive inspection
.agents as aromatic bottles
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Sharjah Police
»9« honors
elderlies for their
clean driving
record

The Human Rights Team of the Sharjah Police General Command,
in cooperation with the Traffic and patrol Department, organized a
«with you our roads are safe» initiative aimed at celebrating and
honoring a number of elderly vehicle drivers for their adherence
to traffic rules and free traffic incidents and irregularities in
conjunction with the State›s observance of the International Day
.of elderly

Police
Journalism
A page that publishes the most
important news and reports
.related to the police

Major General AlShamsi witnesses graduation of Certified
Positive Mentor course
His Excellency Major General Saif Al Zari Al Shamsi,

Sharjah Police General Headquarters from various

Commander in Chief of Sharjah Police, witnessed the

departments participated, and lasted for 3 months,

graduation of the “Certified Positive Mentor” course

included exercises and workshops on self-knowl-

at the Sharjah Police Officers Club.

edge and how to deal with various personalities, for

The course is the first of its kind at the level of the

106 hours.

Ministry of Interior, in which 20 employees from the

Sharjah police obtained an international certificate of appreciation
The Sharjah Police General Command has obtained the
international recognition for responding to the most effective efforts to combat the Corona virus epidemic (COVID 19),
organized by the Regional Network for Social responsibility
.and the International Community responsibility Federation
His Excellency General Saif Al-Zari Al-Shamsi, Chief of
Sharjah Police, said: The fact that Sharjah Police has obtained
this certification is a product of the outstanding efforts it has
made during its response to the pandemic and its outstanding role in this regard, in the interest of protecting and protecting the community and providing a healthy, disease-free
.environment that promotes the quality of life
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IMPORTANT NUMBERS:
Sharjah Police Emergency Call Center
Non-Emergency Call Center

Sharjah Police General Headquarters
Traffic & Licensing Services Center
Criminal investigation Department
.Eastern Region Police Dept
.Central Operations Dept
.Correctional & Punishment Org. Dept
.Police Training Institute Dept
.Electronic Services & Communication Dept
.Traffic & Patrols Dept
Police Research Center
Academy of Police Sciences
.Comprehensive Police Stations Dept
Airport Police Station
Al Buhairah Comprehensive Police Station
Al Gharb Comprehensive Police Station
Al Sayouh Comprehensive Police Station
Al Hamriyah Comprehensive Police Station
Khorfakkan Comprehensive Police Station
Al Dhaid Comprehensive Police Station
Kalba Comprehensive Police Station
Dibba Al Hisn Comprehensive Police Station
Industrial Areas Comprehensive Police Station
Al Sajaa Comprehensive Police Station
Wasit Comprehensive Police Station
University City Comprehensive Police Station
Al Madam Police Station
Maliha Police Station
Al Batayh Police Station
Al Thamid Police Station
Al Nahwa Police Station
General Directorate of Civil Defense / Sharjah
Ambulance and rescue
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ٍ(ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ َولَ ْم يَلْب ُِسوا ْ إِ َميانَ ُهم ِبظُلْم
)َأُ ْولَ ِئ َك لَ ُه ُم األَ ْم ُن َو ُهم ُّم ْهتَ ُدون

Editorial
A year after year, our loving Sharjah city boasts many local and international
achievements, and for 39 years the International Book Fair in Sharjah has
been a great show for its visitors with many scholars authors, in this year
more than 1024 publishers meet and 60 writers and innovations from all
over the world in the 39th session of Sharjah International Book Fair under
the slogan “The World reads from Sharjah”.
A special session that challenged all current circumstances, which the whole
world is experiencing, because of the epidemic pandemic of Corona, and the
insistence of his Highness Sheikh Sultan Bin Muhammad Al-Qassimi, was
behind the launching of this international event under strict precautionary
measures, which consisted in providing sterilization gates, thermal sweeps
on all entries and outlets of Expo. In addition to sterilizing exhibition halls,
lounges and corridors for 5 hours daily, and launching a platform (Sharjah
reads ) to host cultural events (remotely), to achieve maximum safety for
exhibition visitors.
The first question will certainly be posed by Sharjah’s creative visitor is..
What did the Emirate of Sharjah do to get this international interest? Where
can the researcher, writer or visitor touch this achievement and acknowledge
this entitlement? How can he formulate, through his experience, an innovative product that genuinely reflects his impressions, and expresses his views?
We leave this to the innovators, poets and writers, from the guests of Sharjah
International Book Fair, which we have given a space from the pages of this
issue.
In relation to culture, writing, and publishing, we discussed in a new chapter
artificial intelligence and future supervision, as we have in a special investigation some tips about security requirements during the winter season and
how do we enjoy these conditions safely? In another section, we discussed
the police services provided by the General Command of Sharjah Police to its
customers, as well as many articles and topics, which dealt with the various
concerns of the security arena.
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