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

جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، ت�صعى وز�رة �لد�خلية من خالل �لقيادة �لعامة للدفاع 

�ملدين لتعزيز �إجر�ء�ت �ل�صالمة �لعامة ، ون�صر ثقافة �ل�صالمة و�لوقاية بني �أفر�د 

�ملجتمع. كما ت�صعى من خالل قطاع �ملرور لتح�صني �ل�صالمة على �لطرق، وحتقيق �أعلى 

�ل�صكان يف دولة  �ألف من   100 3 وفيات لكل  �إىل  �ل�صالمة �ملرورية، و�صواًل  م�صتويات 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بحلول عام 2021. 

�أطلقت  �لقيادة  ويف هذ� �ملجال، ومع بدء مو�صم �الإجاز�ت �ل�صيفية و�ل�صفر برً�، 

�لعامة للدفاع �ملدين حملة »�ل�صالمة يف و�صائل �لنقل «. كما �أطلق قطاع �ملرور حملة 

»�صيف بال حو�دث«.

وتهدف حملة »�ل�صالمة يف و�صائل �لنقل «  لتحقيق �أعلى م�صتويات �ل�صحة و�ل�صالمة 

�ملهنية يف بيئة و�صائل �لنقل يف دولة �الإمار�ت، وتطبيق ��صرت�طات �ل�صالمة �لعامة من 

نقل  �لالزمة الإيجاد و�صيلة  �لتد�بري  �أخذ  �ملركبات يف  �أ�صحاب وقائدي  خالل دعم 

�آمنة ت�صمن �ل�صالمة للجميع، وحتميهم من �الإ�صابات �لناجمة عن �الأخطار  و�حلو�دث 

�لتي قد تقع على �لطريق، وحث �ل�صائقني على �إتباع �الإجر�ء�ت �الحرت�زية �لتي من 

�صاأنها منع �ندالع �حلر�ئق يف مركباتهم، مع تاأكيد �أهمية توفري طفاية حريق يف كل 

مركبة ال�صتخد�مها يف حاالت �لطو�رئ. 

وتركز حملة »�صيف بال حو�دث « على زيادة �الحتياطات �ملتعلقة ب�صالمة �ملركبة، 

ومنها: �صالمة �الإطار�ت، و�إجر�ء �ل�صيانة �لدورية، و �لتقيد بحدود �حلمولة �مل�صموح 

بها على �صطح �ملركبة، وعلى �لتز�م �صائقي �ملركبات بقو�عد و�أنظمة �ل�صري و�ملرور يف 

�لدولة.

و�لدعوة متجددة جلميع فئات �ملجتمع من مو�طنني ومقيمني لال�صتفادة من حملتي 

و�اللتز�م  ب��رً�،  و�ل�صفر  �ل�صيفية  �الإج��از�ت  مو�صم  يف  �لتوعويتني  �لد�خلية  وز�رة 

ومعارفهم  وجري�نهم  �أ�صرهم  لدى  ن�صرها  يف  و�الإ�صهام  تت�صمناها،  �لتي  باالإر�صاد�ت 

�ل�صرطية  �لعامة للركاب و�ملركبات لي�صت م�صوؤولية �جلهات  �ل�صالمة  وزمالئهم، الأن 

فقط، بل هي م�صوؤولية كل فرد من �أفر�د �ملجتمع، مع �لتمنيات للجميع بق�صاء �الإجاز�ت 

�ل�صيفية و�ل�صفر�ت �لربية بكل ي�صر ور�حة و�أمان.

�سفر �آمن 
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»الداخلية« تطلق باقة خدمات لطلبة الثانوية العامة

�أطلقت وز�رة �لد�خلية باقة »خدمات �لطلبة« موجهة يف مرحلتها �الأوىل �إىل طلبة �لثانوية �لعامة من �ملو�طنني، 

�إ�صد�ر �صهادة بحث �حلالة �جلنائية، و�إن�صاء رمز مروري، وذلك من خالل �الإد�رة �لعامة لل�صرطة  و�لتي تت�صمن: 

�جلنائية �الحتادية، و�الإد�رة �لعامة لرتخي�س �الآليات و�ل�صائقني �الحتادية، ومديريات و�إد�ر�ت ترخي�س �الآليات 

و�ل�صائقني يف �لقياد�ت �لعامة لل�صرطة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وأوضح العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري 
رئيس  نائب  سمو  لمكتب  باإلنابة  العام  األمين 
مجلس الوزراء وزير الداخلية أن إطالق هذه الباقة 
المواطنين  العامة من  الثانوية  إلى طلبة  الموجهة 
جاء في إطار حرص وزارة الداخلية، وبتوجيهات 
من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
على  الداخلية،  وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب 
تطوير  في  االتحادية  الحكومة  توجهات  تحقيق 
وجودة  السعادة  وتعزيز  الحكومية،  الخدمات 

الحياة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأضاف: أن إطالق وزارة الداخلية لباقة خدمات 
تستهدف طلبة الثانوية العامة من أبنائنا المواطنين 
مع  المستمر  والتنسيق  التعاون  إطار  في  يأتي 
التربية  وزارة  وهم:  االستراتيجيين  شركائها 
والجنسية،  للهوية  االتحادية  والهيئة  والتعليم، 

وهيئة الطرق والمواصالت في دبي.

خدمات ذكية 
العقيد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة  وأشار 
إسعاد المتعاملين في وزارة الداخلية إلى أن الباقة 
الموجهة في مرحلتها األولى لطلبة الثانوية العامة 
ومنها:  عدة،  أهدافاً  تحقق  المواطنين  أبنائنا  من 

ت
عا

اب
مت

تطوير  في  الرشيدة  حكومتنا  توجهات  تحقيق 
السعادة  وتعزيز  الذكية،  الحكومية  الخدمات 
وجودة الحياة في مجتمع دولة اإلمارات العربية 
من  للمتعامل  تجربة  أفضل  وتوفير  المتحدة، 
وتسهيل  معامالته،  إلنجاز  رحلته  تقليص  خالل 
وتوفير  الباقة،  خدمات  على  الحصول  إجراءات 
على  الحصول  في  الطلبة  على  والوقت  الجهد 
خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، وإنشاء 
الطالب  ُيمكن  أساسي  كإجراء  المروري  الرمز 
والترخيص  المرور  خدمات  على  الحصول  من 
المختلفة مثل خدمة إصدار رخصة قيادة بموجب 
فحص وغيرها من الخدمات المرورية وفقاً لقانون 

المرور االتحادي.
أنه تم إرسال رسالة نصية قصيرة  وأضاف: 
العام  بانتهاء  تهنئهم  للطلبة  الداخلية  وزارة  من 
لهم  المروري  الرمز  بإنشاء  وتعلمهم  الدراسي، 
استكمال  لكيفية  وترشدهم  الطلبة،  باقة  ضمن 
الحصول على باقي خدمات الباقة وإصدار شهادة 
الموقع  زيارة  خالل  من  الجنائية  الحالة  بحث 
زيارة  أو  الداخلية،  لوزارة  الرسمي  اإللكتروني 
على  للحصول  والتقدم  للوزارة،  الذكي  التطبيق 
والحصول  الجنائية  الحالة  بحث  إصدار  خدمة 

عليها بطريقة إلكترونية وذكية.
تعاون 

وزارة  وكيل  الصوالح  مروان  سعادة  وأشاد 
التربية والتعليم للشؤون األكاديمية للتعليم العام 
سعادة  لتحقيق  الرامية  الداخلية  وزارة  بجهود 
الفئات  وتنويع  خدماتها  تنويع  عبر  المجتمع 
أنهوا  ممن  الطلبة  فئة  سيما  ال  منها  المستفيدة 
المرحلة الثانوية، وهو األمر الذي يمكن الطلبة من 
إنجاز معامالتهم بشكل سريع استعداداً الستكمال 

باقي متطلبات االنتقال لمرحلة التعليم الجامعي.
وأضاف: أن وزارة التربية والتعليم تعمل على 
وزارة  مع  التعاون  جسور  ومد  عالقتها  تعزيز 
لوزارة  استراتيجياً  شريكاً  باعتبارها  الداخلية 
التربية والتعليم، وذلك بما يخدم أهداف الطرفين 
الرامية إلسعاد المجتمع بمكوناته كافة عبر تقديم 
وأن  المجتمع،  على  بالنفع  تعود  قيمة  خدمات 
آفاق  فتح  على  تحرص  والتعليم  التربية  وزارة 
الجهات  مختلف  مع  والتنسيق  للتعاون  رائدة 
والهيئات والوزارات الحكومية الرائدة، بما يخدم 
الحيوية  القطاعات  في  الوطنية  األهداف  مجمل 
كافة، والتي تعول عليها الدولة الستدامة ريادتها 

وتنافسيتها وازدهارها.
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يعد �ل�صفر �لربي خالل �ل�صيف خيارً� �قت�صاديًا مفيدً� لدى بع�س �الأ�صر يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لتي ال 

ت�صتطيع توفري كلفة �ل�صفر �جلوي �ملرتفعة، ولكن عدم �ال�صتعد�د �جليد قبل �النطالق باملركبة وقطع �آالف �الأميال 

قد يعر�س �مل�صافر و�أ�صرته الأخطار عدة على �لطريق، مل ي�صعها يف ح�صابه.

�لنقل«،   »�ل�صالمة يف و�صائل  �لد�خلية حملتي  �إطالق وز�رة  �ل�صوء على  �ل�صرطة«  يلقي »جمتمع  �لتحقيق  ويف هذ� 

و»�صيف بال حو�دث«، وعلى �إر�صاد�ت �ل�صالمة و�ل�صفر �لربي �الآمن لعدد من �ملخت�صني.

حتقيق: �أحمد عادل

أوضح سعادة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد 
القيادة  أن  الداخلية  وزارة  في  المدني  الدفاع  عام 
إداراتها  مع  بالتعاون  أطلقت  المدني  للدفاع  العامة 
في  األمني  اإلعالم  إدارة  مع  وبالتنسيق  اإلقليمية، 
النقل«،  وسائل  في  »السالمة  حملة  الداخلية  وزارة 
وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسة للقيادة العامة لعام 
2018، وبهدف تعزيز إجراءات السالمة العامة، ونشر 

ثقافة السالمة والوقاية بين أفراد المجتمع.
أعلى  تحقيق  بهدف  تأتي  الحملة  أن  وأضاف: 
مستويات الصحة والسالمة المهنية في بيئة وسائل 
العامة  السالمة  اشتراطات  وتطبيق  بالدولة،  النقل 
أخذ  المركبات في  من خالل دعم أصحاب وقائدي 
تضمن  آمنة  نقل  وسيلة  إليجاد  الالزمة  التدابير 

السالمة للجميع، وتحميهم من اإلصابات الناجمة عن 
األخطار والحوادث التي قد تقع على الطريق.

وحث السائقين على إتباع اإلجراءات االحترازية 
الحرائق في مركباتهم،  اندالع  التي من شأنها منع 
مع تأكيد أهمية توفير طفاية حريق في كل مركبة 

الستخدامها في حاالت الطوارئ.
ونبه سعادة اللواء المرزوقي من خطورة إدخال 
لزيادة  المركبات  على  وتزويدات  تعديالت  أي 
سالمة  على  كبيراً  خطراً  يشكل  ذلك  ألن  سرعتها، 
لعدم  ودعا  للخطر،  اآلخرين  حياة  ويعرض  راكبها، 
االنصياع لبعض النصائح غير المفيدة من أشخاص 
ليسوا من ذوي االختصاص بإضافة بعض المكونات 
عن  إضافات  أو  زيادة  أي  ألن  المحرك  زيت  على 

للمحرك،  أضراراً  تسبب  أن  يمكن  المحددة  النسب 
الكهربائية  التوصيالت  التغيير في  أو  التعديل  وكذا 
الكهربائية  التوصيالت  في  خطأ  أي  ألن  للسيارة 
أي  بعمل  ينصح  لذا  المركبة،  تلف  إلى  سيؤدي 
إصالحات أو تركيبات داخل مراكز الخدمة المعتمدة 

لضمان السالمة من األخطار.

سالمة مرورية 
التوعية  حملة  الداخلية  وزارة  إطالق  وجاء 
شعار  تحت   2018 لعام  الثالثة  الموحدة  المرورية 
أشهر  ثالثة  تستمر  والتي  حوادث«،  بال  »صيف 
ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السالمة على 
المرورية،  السالمة  أعلى مستويات  وتحقيق  الطرق 

ت
عا

اب
مت

وزارة الداخلية تطلق حملتني

 توعويتني يف مو�سم ال�سفر براً
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السكان  من  ألف   100 لكل  وفيات   3 إلى  وصوالً 
بحلول عام 2021.

محمد  المستشار  المهندس  اللواء  سعادة  ورأى 
العمليات  العام لشؤون  القائد  الزفين مساعد  سيف 
في شرطة دبي ورئيس مجلس المرور االتحادي في 
وزارة الداخلية أن فترة اإلجازة الصيفية والسفر عن 
البرية،  السفر  رحالت  في  كثافة  تشهد  البر  طريق 
لذلك فمن األهمية زيادة االحتياطات المتعلقة بسالمة 
الصيانة  وإجراء  اإلطارات،  سالمة  ومنها:  المركبة، 
الدورية، والتقيد بحدود الحمولة المسموح بها على 
إلى  يؤدي  الحمولة  تلك  تجاوز  المركبة، ألن  سطح 

اإلخالل بتوازن المركبة وصعوبة السيطرة عليها.
ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى االلتزام 
بقواعد وأنظمة السير والمرور حتى يجنبوا أنفسهم 
المرورية،  للحوادث  التعّرض  أخطار  وغيرهم 
األرواح  في  وخسائر  إصابات  من  عنها  ينجم  وما 
والممتلكات، الفتاً إلى أن االلتزام بالقانون يسهم في 

الحفاظ على سالمتهم وسالمة اآلخرين.
تشكل  تزال  ال  المرورية  الحوادث  أن  وأضاف: 
وإدارات  مديريات  في  المسؤولين  يؤرق  هاجساً 
من  تخلفه  ما  بسبب  الدولة  في  والدوريات  المرور 
واآلثار  واإلصابات  الوفيات  إلى  تؤدي  ضارة  آثار 
المادية  إلى الخسائر  االجتماعية األخرى، باإلضافة 

في الممتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة.

إرشادات مهمة
والمدير  المروري  الخبير  العامري  جمال  وقدم 
الحوادث  من  للحد  »ساعد  لجمعية  التنفيذي 
وهي:  البري،  للسفر  مهمة  إرشادات  المرورية« 
وسالمتها  جيداً  فحصاً  المركبة  فحص  من  التأكد 
المحددة  السرعات  والتزام  الميكانيكية،  الناحية  من 
أو  المركبة  إدخال إضافات على  الطرق، وعدم  على 
عمل تغيير جوهري في محرك أو شاصيه أو لون 
المركبة، وفحص اإلطارات جيداً والتأكد من سالمتها 
واالنتباه  انفجارها،  لحوادث  تجنباً  وتماسكها 

لمفاجآت الطريق، وأخذ قسط من الراحة عند الشعور 
وإيقاف  الرحلة،  مراحل  من  مرحلة  أي  في  بالتعب 
المركبة على الجانب األيمن خارج الطريق، وتشغيل 
اآلتية  األخرى  المركبات  لتحذير  الرباعية  اإلشارات 
من االتجاه نفسه، وإيقاف مركباتهم خارج الطريق 
في مكان مناسب في حالة تعرضهم الرتفاع درجة 
اإلشارات  تحذير  تشغيل جهاز  مع  المحرك  حرارة 
العاكس، ورفع  الفسفوري«  األربع ووضع »المثلث 
غطاء المحرك واالنتظار حتى تنخفض درجة الحرارة 
تماماً، وملء الراديتير بالماء والتأكد من إغالق الغطاء 
وإعادة تشغيل المحرك، ومن ثم التوجه ألقرب ورشة 

لتصليح المركبة.

توفير نفقات 
اإلمارات  نادي  مكتب  مدير  الزاخم  جورج  وأكد 
يزال  ال  البري  السفر  أن  أبوظبي  في  للسيارات 
يشكل خياراً اقتصادياً للكثير من العائالت في دولة 
تكاليف  ارتفاع  ضوء  في  للنفقات  توفيراً  اإلمارات 

السفر الجوي.
ونصح المسافرين باالستعداد المبكر قبل السفر 
دفتر  استخراج  خالل  من  وذلك  بمركباتهم،  البري 
لهم  يسهل  الذي  تكت«  »التريب  الجمركي  المرور 
اإلجراءات  وتبسيط  النهائية  لوجهتهم  الوصول 
مركبات  لجميع  المؤقت  اإلدخال  وتغطية  الجمركية 
عبر  شاحنات(  حافالت،  )سيارات،  البري  النقل 
االتحاد  يـصـدرها  الجمركي  للتأمين  شامل  نظام 
الدولي للسـيـاحة فـي جـنيـف واالتحــاد الــدولــي 
المنظمة  عـن  المنبثقيـن  باريس  فـي  للسـيــارات 
اتباع  على ضرورة  المتحـدة. وشدد  لألمم  الدولية 
إرشادات وزارة الداخلية في إطار حملة »صيف بال 

حوادث«.
وأوضح أن نادي اإلمارات للسيارات يقدم جميع 
من  البري،  السفر  في  الراغبين  لتمكين  التسهيالت 
خالل فروعه المختلفة في الدولة، وأن إصدار دفتر 
الجمركي يتطلب خمسة أشياء هي حضور  المرور 

صاحب العالقة أو من ينوب عنه بالصفة القانونية، 
اإلماراتية  القيادة  رخصة  عن  صورة  وإحضار 
سارية  اإلقامة  مع  السفر  وجواز  المركبة،  وملكية 
المفعول وبطاقة الهوية تبعاً للقانون االتحادي رقم 

)9( لسنة 2011 في شأن النقل البري. 
دفع  براً  المسافرين  على  يشترط  أنه  وأضاف: 
حسب  قيمته  تختلف  للقانون،  تبعاً  مالي  تأمين 
لضمان  وذلك  المسافر،  إليها  يذهب  التي  الوجهة 
التزام المسافرين بإرجاع مركباتهم إلى الدولة، وبما 
ال يرتب على النادي أي التزامات مالية في حال لم 
تعد المركبة وتغطية المطالبات الجمركية التي تترتب 
على هذه المركبات المخالفة، علماً بأنه ومنذ إصدار 
أي زيادة على  تتم  لم  إلى حينه   2011 القانون عام 

الرسوم التي يتم تحصيلها من العمالء.
وذكر أن صالحية دفتر المرور الجمركي »التريب 
إصداره،  تاريخ  من  واحد  عام  لمدة  تكون  تكت« 
ويكون صالحاً ألكثر من رحلة سفر، وأنه في حال 
أو  أو مالكها  المركبة  وجود مخالفات مرورية على 
فإنه  شركة،  أو  بنك  سواء  جهة  ألي  المركبة  رهن 
قبل  المرور  وإدارات  مديريات  مراجعة  األهمية  من 

إصدار الدفتر.
وأضاف: أنه تم الربط الجزئي مع شرطة أبوظبي 
الخدمات  عبر  اإللكترونية  الموافقة  خدمة  لتوفير 
الذكية لشرطة أبوظبي، مما يوفر الوقت على العمالء، 
ويقلل من البصمة الكربونية في إمارة أبوظبي، حيث 
ثاني  انبعاثات  من  كلغ   63.5 يعادل  ما  توفير  يتم 
الحراري،  االحتباس  غازات  من  الكربون  أوكسيد 
وتوفير ورق الطباعة والحبر والطابعات التي يصعب 

إعادة تدويرها.
لدفاتر  الذكية  الخدمة  إطالق  عن  الزاخم  وأعلن 
اإللكتروني  الموقع  عبر  قريباً  الجمركية  المرور 
القيادة  لرخص  اإللكترونية  بالخدمة  أسوة  للنادي 
دولة  نموذجي في  أطلقت كمشروع  والتي  الدولية، 
العالم  في  األندية  كل  في  والذي سيطبق  اإلمارات، 

التابعة لالتحاد الدولي للسيارات.

�ملرزوقي: هدفنا ن�صر 

ثقافة �ل�صالمة 

يف �ملجتمع

�لزفني: ال بد من زيادة 

�حتياطات �صالمة 

�ملركبة

 �لز�خم: �ل�صفر �لربي 

خيار �قت�صادي لكثري

 من �لعائالت
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فرع الإ�سعاف يف ال�سهامة 

ال�سحي: ن�سعى لتقليل زمن ال�ستجابة

ز�ر »جمتمع �ل�صرطة« يف هذ� �لعدد فرع �الإ�صعاف يف �ل�صهامة، و�لتابع ملديرية �لطو�رئ و�ل�صالمة �لعامة يف �صرطة 

�أبوظبي، وذلك الإلقاء �ل�صوء على �لدور �لذي يقوم به يف تلبية �لبالغات �صو�ء �ملر�صية �أو �حلو�دث، و�صعيه لتقليل 

زمن �ال�صتجابة لهذه �لبالغات.

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

فرع  مدير  الشحي  علي  النقيب حسن  أوضح 
اإلسعاف في الشهامة أن الفرع هو أحد الفروع 
الميدانية في قسم اإلسعاف التابع إلدارة اإلسعاف 
شرطة  في  العامة  والسالمة  الطوارئ  بمديرية 
أبوظبي، ويتمثل الدور الرئيس للفرع باالستجابة 
للحاالت الطارئة لتقديم الخدمة العالجية المتميزة 
أو  أكانت حاالت مرضية  البالغات سواء  لجميع 
حوادث، ويقع الفرع في منطقة الشليلة في نفس 

مبنى مركز اإلنقاذ الفني والتدخل السريع.
الميدانية  الفروع  أحد  هو  الفرع  أن  وأضاف: 
نطاق  ذات  جغرافية  مساحة  تغطي  التي  المهمة 
مسؤول  الشهامة  في  اإلسعاف  ففرع  واسع، 

عن نطاقات حيوية في الطرق الخارجية وبعض 
جزيرة  وهي:  أبوظبي  إلمارة  السكنية  المناطق 
الفالح،  و  والجديدة(،  )القديمة  والشهامة  ياس، 
وميناء  والشليلة،  والباهية،  وغنتوت،  والسمحة، 
وقرية  الغدير،  وقرية  )كيزاد(،  خليفة  الشيخ 
هذا  يغطي  كما  الراحة.  وشاطئ  الريف،  روضة 
الفرع جميع الطرق التي تربط بين إمارتي أبوظبي 
ودبي باالتجاهين، وهي طرق: E10 وE11 وE311و 

الفاية والعجبان.

فريق عمل 
النقيب  أجاب  الفرع،  في  العمل  فريق  وعن 

الشحي أن الطاقم البشري في الفرع يتكون من 
المهمات  بحسب  توزيعهم  تم  موظفاً   91
المنقذين  من   25 و  الفرع،  مدير  وهم:  الوظيفية 

والسائقين، و 65 من المسعفين.
الفرع هي  في  التخصصات  أهم  أن  وأضاف: 

كالتالي:
سير  متابعة  عن  المسؤول  هو  الفرع:  مدير 
البشري،  الطاقم  على  المهمات  وتوزيع  العمل 
الساعة،  مدار  على  التامة  الجاهزية  من  والتأكد 

باإلضافة لكونه مسعفاً متقدماً. 
االستجابة  تشمل  ومهماتهم  المنقذون: 
في  المحشورين  واستخراج  الطارئة  للبالغات 

ت
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المحصورة،  األماكن  في  أو  السيارات  حوادث 
حيث إنهم اجتازوا دورات تخصصية في اإلنقاذ 

واإلسعافات األولية. 
ميدانية  بمهمات  مكلفون  وهم  السائقون: 
يد  وتقديم  اإلسعافات  مركبات  قيادة  وشؤون 
أقرب  إلى  ونقله  المصاب  حمل  في  المساعدة 

مستشفى.
فئات.  ثالث  إلى  وينقسمون  المسعفون: 
ومسعف  متوسط،  ومسعف  متقدم،  مسعف 
أساسي. ويتمتع المسعفون بالخبرات والمؤهالت 
العلمية التي تضمن تقديم خدمات عالية الجودة، 
كما يتم تنسيبهم إلى دورات طبية مكثفة لضمان 
من  الخالية  المتميزة  العالجية  الخدمة  تقديم 
الطبية  الرخصة  تجديد  يتم  كما  الطبية،  األخطاء 
بعد خضوعه  حدة  على  لكل مسعف  عامين  كل 
الختبارات تؤكد جاهزيته الدائمة وإدراكه لتقديم 

االسعافات األولية. 

دورات تدريبية
وعن الدورات التدريبية لموظفي الفرع، أشار 
النقيب الشحي إلى أن موظفي الفرع يخضعون 
إلى دورات تدريبية متخصصة مثل: دورة إنعاش 
ودورة  والمتقدمة،  األساسية  الرئوي  القلب 
االنعاش المتقدمة لألطفال، ودورة إنقاذ مصابي 
الحوادث، ودورة تخطيط القلب، ودورة في فتح 
األزمات  مع  التعامل  ودورة  الهوائية،  المسالك 
ودورة  النفسي،  التحصين  ودورة  والكوارث، 
ودورة  الحوادث،  من  المحشورين  استخراج 
اإلنقاذ  ودورة  والتنشيطية،  التأسيسية  اإلنقاذ 
بالحبال، ودورة قيادة مركبات اإلسعاف وغيرها 

الكثير من الدورات.

أجهزة حديثة 
الفرع،  في  المستخدمة  األجهزة  أبرز  وعن 
أوضح النقيب الشحي أنه يتوفر لدى الفرع أحدث 
األجهزة الطبية التي تستخدم في عالج المرضى 
والذي  اإللكتروني  المصاب  حالة  تقرير  منها: 
يمكن  حيث  واإلسعاف،  المستشفى  بين  يربط 
حالة  معرفة  من  المستشفى  في  الطبي  الطاقم 
المصاب  وتجهيز الدعم الطبي الالزم لعالجه قبل 
وصوله للمستشفى، وأجهزة الصعق الكهربائي، 
للمسعف  يمكن  حيث  القلب  تخطيط  وأجهزة 
الحيوية  عالماته  ومعرفة  المصاب  حالة  مراقبة 
األوكسجين  نسبة  الحرارة،  درجة  الدم،  )ضعط 
وأجهزة  وغيرها..(،  المصاب  والنبض  الدم،  في 
الضغط على صدر المصاب أثناء عملية اإلنعاش 
القلبي الرئوي لما فيه من توفير للجهد والوقت 
الضرورية  األدوية  إعطاء  المسعف على  وتركيز 

إلنعاش المصاب في الوقت نفسه. 

إنجازات
في  إنجازات  من  الفرع  حققه  ما  أبرز  وعن 
 : منها  أن  الشحي  النقيب  ذكر  الماضية،  الفترة 
استحداث 5 نقاط ثابتة جديدة أدت إلى تقليل زمن 

أقل  إلى  االستجابة بشكل كبير وملحوظ ليصل 
كان  والتي  الخارجية،  المناطق  في  دقائق   9 من 
دقيقة   30 من  أكثر  إلى  يصل  استجابتها  زمن 
النتائج في  سابقاً، وذلك من أجل تحقيق أفضل 
زمن االستجابة ضمن المؤشرات التي تعمل عليها 

فروع اإلسعاف.
وأضاف أنه تم استقطاب فريق طبي ذي كفاءة 
عالية من بلدان متقدمة تمتلك أفضل الممارسات 
بريطانيا  مثل  المستشفى  قبل  ما  خدمات  في 
وجنوب أفريقيا. كما تم عمل اإلسعافات المتقدمة 

الناجحة الالزمة لحاالت توقف القلب. 

خطط استراتيجية
أجاب  المستقبلية،  االستراتيجية  الخطط  وعن 

تحقيق  في  يسهم  الفرع  أن  الشحي  النقيب 
لشرطة  العامة  للقيادة  االستراتيجية  األهداف 
والسالمة  الطوارئ  بمديرية  متمثلة  أبوظبي 
العامة من خالل سعيه إلى توفير األمن وخدمة 
األرواح  وحماية  الجريمة  من  والوقاية  المجتمع 
النتائج  أفضل  تحقيق  يضمن  بما  والممتلكات، 
وفق منظومة عمل فاعلة وحديثة تسهم بتناسق 
وانسجام تام، وذلك من خالل قيام جميع العاملين 
إليهم  الموكلة  المهمات  جميع  بإنجاز  بالفرع 
بفاعلية وجودة عالية، لضمان سالمة المجتمع في 
التقليل بقدر اإلمكان  مجاالت اإلسعاف، وبهدف 
الناتجة  اإلصابات  ومن مضاعفات  الخسائر  من 

عن الحوادث بمختلف أنواعها.
وأضاف: أن الفرع يسعى لتحقيق أفضل النتائج 
في تقليل زمن االستجابة، والذي يؤدي بدوره إلى 
زيادة فرص النجاة وتقليل نسبة الوفيات، وذلك 
نقاط  الستحداث  المستقبلية  الخطة  خالل  من 
واآلليات  البشرية  العناصر  وزيادة  جديدة  ثابتة 
وتكثيف الدورات للمنتسبين للتأكد من استمرارية 

كفاءتهم وأدائهم. 
على  يجب  أنه  الشحي  حسن  النقيب  وأكد 
المساعدة  طلب  كيفية  األطفال  تعليم  أسرة  كل 
واالتصال الصحيحة لطلب اإلسعاف، وأساسيات 
ومبادئ اإلسعافات األولية، والتي قد تنقذ حياة 

إنسان.
أنفسهم  تثقيف  األسرة  أفراد  على  يجب  كما 
المنزل  لجعل  وذلك  األولية،  اإلسعافات  بأهمية 
أكثر أماناً وسالمة بما يضمن تعزيز أمن وسالمة 

المجتمع.

النقيب حسن الشحي 
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توقيع اتفاقية لتعزيز التوعية املرورية  

وقعت جمعية »ساعد للحد من الحوادث 
المرورية« اتفاقية شراكة ورعاية لمبادرات 
وفعاليات التوعية بالسالمة المرورية 2018 
الخاصة بالجمعية في أبوظبي، مع مجموعة 

الفطيم – قسم السيارات. 
وقَّع االتفاقية المهندس حسين الحارثي 
ويوسف  الجمعية،  إدارة  مجلس  رئيس 
الرئيسي المدير التنفيذي للشؤون الحكومية 

في مجموعة الفطيم - قسم السيارات. 
وأوضح العميد الحارثي أن جمعية ساعد 
خالل  قدمت  المرورية  الحوادث  من  للحد 
المبادرات  من  العديد  الماضية  السنوات 
والفعاليات والحمالت التي أسهمت إلى حد 
كبير في رفع مستوى السالمة على الطرق 
بالتعاون مع شركائها االستراتيجيين وعلى 
الفطيم  قسم  وأن  الداخلية،  وزارة  رأسهم 
زيادة  في  كبير  بشكل  سيسهم  للسيارات 
في  أهدافها  تحقيق  على  الجمعية  قدرة 
الحد من الحوادث المرورية والسالمة على 

الطرق.
التنفيذي  المدير  العامري  جمال  وأشار 

للجمعية إلى أن الرعاية التي ستقدمها مجموعة 
الحمالت  إلى  مباشر  بشكل  ستوجه  الفطيم 
رفع  في  دورها  الجمعية  لتستكمل  والمبادرات 
المرورية،  الحوادث  من  والحد  المروري  الوعي 
»شريك  مسمى  تحت  ستبدأ  الرعاية  أن  وإلى 

السالمة«. 

اجتماع ملجل�س املرور الحتادي

أشاد سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل 
االتحادي  المرور  مجلس  بدور  الداخلية  وزارة 
الدولة  في  والدوريات  المرور  وإدارات  ومديريات 
في  والطرق  المرور  بمجال  الصلة  ذات  والجهات 
تخفيض مؤشر وفيات حوادث الطرق على مستوى 
الدولة خالل النصف األول من العام الجاري مقارنة 
بالنصف األول من العام الماضي، حيث بلغت نسبة 
خالل  ذلك  جاء  الوفيات.  عدد  في   %17 االنخفاض 
في  عقد  الذي  االتحادي  المرور  مجلس  اجتماع 
نادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور سعادة الفريق 

المستشار محمد  المهندس  اللواء  الشعفار، وسعادة 
العمليات  لشؤون  العام  القائد  مساعد  الزفين  سيف 
االتحادي،  المرور  مجلس  ورئيس  دبي  شرطة  في 
وزارات  من  االتحادي  المروري  المجلس  وأعضاء 
التحتية،  والبنية  والبيئة،  المناخي  ،والتغير  الداخلية 
وهيئة  والدوريات،  المرور  وإدارات  مديريات  ومن 

الطرق والمواصالت، ودائرة شؤون البلدية والنقل. 
وتم خالل االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات 
المرورية  التوعية  أهمية  على  الضوء  تسلط  التي 
الضوابط  على  واالطالع  الطرق،  حوادث  من  للحد 

واالشتراطات المقترحة للتقدم بطلب تزويد المركبات 
التي  اإلعالمية  والحملة  وفئاته،  التزويد  وأنواع 
كافية،  بفترة  المركبات  تزويد  بتقنين  البدء  ستسبق 
الشباب، وحملة  لفئة  المرورية  المحاضرات  وتنظيم 
هم  لمن  األطفال  مقاعد  وتوفير  بال حوادث،  صيف 
دون الرابعة من العمر في مركبات األجرة، وتفعيل 
الحد  من  أقل  بسرعة  تسير  التي  المركبات  ضبط 
األدنى للسرعة على الطرق الخارجية، وتعميم برنامج 
»كلنا شرطة« على مستوى مديريات وإدارات المرور 

والدوريات في الدولة.

وقال الرئيسي: »لقد انطلقت جهود الفطيم 
عدة،  أعوام  قبل  الصدد  هذا  في  للسيارات 
الغيار  قطع  مكافحة  حمالت  على  واشتملت 
التوعية  وبرامج  السائقين،  وتدريب  المقلدة، 
كثيرة  أنشطة  جانب  إلى  المدارس،  في 

أخرى«.

انطالقا من مبادرة صاحب السمو:

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

بدعوة شعب اإلمارات لمشاركته التعبير عن الشكر لقائد فذ، تربع قلوب 
مواطنيه بالحب والبذل واإليثار والتواضع، الرجل الذي يصل الليل بالنهار 

ألجل شعبه، رمز الوفاء والقيادة

صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
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قائد  الرميثي  خلفان  محمد  اللواء  معالي  قام 
لمديرية  تفقدية  بزيارة  أبوظبي  شرطة  عام 
ترخيص السائقين واآلليات، رافقه خاللها سعادة 
اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات 
المركزية، والعميد إبراهيم ناصر الشامسي مدير 

المديرية، وعدد من الضباط.
في  العمل  وسير  مراحل  على  معاليه  واطلع 
مركز خدمة وإسعاد المتعاملين، ومبنى السالمة 
الرئيس لفحص المركبات الخفيفة، مؤكداً الحرص 
وتفوق  متميزة  المتعامل  تجربة  جعل  على 
بسرعة  المعامالت  إنجاز  خالل  من  توقعاته 
ودقة، ومواصلة التميز واإلبداع باستخدام أحدث 
الكوادر  لقدرات  األمثل  واالستغالل  األدوات 
رضا  وتعزيز  الخدمات  تقديم  في  البشرية 

المجتمع بمنظومة العمل الشرطي.
الفني  الفحص  مسارات  عدد  بزيادة  ووجه 
الغاية،  لهذه  المخصصة  المراكز  في  للمركبات 
توفير  في  يسهم  نحو  على  اإلنجاز  لتسريع 
وتحقيق  المتعاملين،  على  الجهد  وتقليل  الوقت 
مزيد من المؤشرات اإليجابية في تقديم الخدمات 

الشرطية.
آليات  حول  المتعاملين  مع  الحديث  وتبادل 
بمقترحاتهم،  اهتمامه  مبدياً  المعامالت  إنجاز 
تطوير  في  تسهم  التي  البناءة  األفكار  وتطبيق 
رحلة  لتكون  األداء،  مؤشرات  وتحسين  العمل، 
سهلة  الخدمات  على  الحصول  في  المتعامل 
ومتميزة في سرعة اإلنجاز، مواكبة الحتياجاته 

مواصلة  على  العاملين  حاثاً  توقعاته،  يفوق  بما 
من  الجمهور  متطلبات  وتلبية  واالبتكار  اإلبداع 

خدمات ترخيص السائقين واآلليات. 
إنجاز  مراحل  عن  الشامسي  العميد  وشرح 
على  للحصول  المتعامل  ورحلة  المعامالت، 
والعمل  عالية،  ودقة  بسرعة  المتنوعة  الخدمات 
أفضل  واعتماد  التطوير،  منظومة  حسب 
المستمر  والبحث  واالستراتيجيات  المبادرات 
عن فرص التحسين، ومنصة الخدمة الذاتية التي 
تتميز بخصائص أمنية وآلية تعمل بطريقة إدخال 
باقة  وتوفر  المتعاملين،  على  والتعرف  البيانات 
من الخدمات اإللكترونية، منها: تجديد ترخيص 
لملكية  تالف  أو  فاقد  بدل  وإصدار  المركبات، 

افتتح سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي 
مدير عام شرطة أبوظبي، مؤتمراً متخصصاً 
بطيران الشرطة، والذي نظمته إدارة طيران 
شرطة أبوظبي، والذي يعد األول من نوعه 
على مستوى المنطقة، وذلك بمشاركة إدارة 
الكويت  دولة  في  الشرطة  طيران  جناح 
وشركة  أبوظبي،  طيران  وشركة  الشقيقة، 
»هوكر  وشركة  اإليطالية«،  »ليوناردوا 

باسفيك بيل األمريكية«. 
حرص  الشريفي  اللواء  سعادة  وأكد 
مؤتمرات  استضافة  على  أبوظبي  شرطة 
تجارب  على  لإلطالع  متخصصة  عالمية 
العالم،  حول  المؤسسات  أفضل  وخبرات 
التطوير  مسيرة  مواصلة  في  تسهم  والتي 
الشرطي  العمل  مجال  في  والتحديث 

واألمني.
تعمل  أبوظبي  شرطة  أن  وأضاف: 

المركبات، ودفع  مركبة، وحجز وتجديد لوحات 
البطاقة  باستخدام  تنجز  وجميعها  المخالفات، 
خدمات  توفر  كما  الهوية،  وبطاقة  االئتمانية 
أمنية واجتماعية ومعلومات عامة حول الخدمات 
وتحديث  عليها،  الحصول  ومتطلبات  المقدمة، 

بيانات الملف المروري.
تنفذ  المديرية  أن  الشامسي  العميد  وأوضح 
خطة التحول اإللكتروني والذكي لخدماتها، وأن 
يعد  إلكترونياً  المعامالت  من  الهائل  الكم  إنجاز 
مؤشراً على إقبال المتعاملين على التحول الذكي 
المتعددة  قنواته  عبر  بسهولة  الخدمات  لتوفير 
التي تتيح لهم الكثير من الخيارات، بما يتناسب 

مع طريقة تقدمهم للحصول على ذلك.

العلوم  بجميع  كوادرها  رفد  على  باستمرار 
أحدث  وتوفير  العالمية،  والخبرات  الشرطية 
األجهزة والمعدات، تجسيداً الستراتيجيتها في 

من  المجتمع  واستقرار  أمن  على  الحفاظ 
على  قادر  عصري  شرطي  جهاز  خالل 

التعامل مع التحديات كافة.
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�ساحي خلفان متيم يرتاأ�س 

اجتماع جمل�س مكافحة املخدرات

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب 
رئيس  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
الدولة  المخدرات على مستوى  مجلس مكافحة 
يكون  أن  يجب  المخدرات  مكافحة  قانون  أن 
ومروجي  مهربي  وجه  في  منعياً  وسداً  رادعاً 
بعض  بتشديد  ومطالباً  المخدرات،  ومتعاطي 
لجهود  قوياً  سنداً  يكون  حتى  القانون  مواد 
المكافحة في الدولة، ويقف بوجه كل من تسول 
بنشر  والتسبب  البالد،  بأمن  العبث  نفسه  له 

وترويج المواد المخدرة وتعاطيها.
عقد  الذي  المجلس  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
بنادي ضباط الشرطة في دبي برئاسة معاليه، 
القضائية  الهيئة  ممثلي  من  عدد  وبحضور 
والمحاكم والنيابات العامة في الدولة، ووزارتي 
والتغير  والبيئة  المجتمع،  ووقاية  الصحة 
المناخي، والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير 
وزارة   في  االتحادية  المخدرات  مكافحة  عام 
عيد  والعميد  المجلس،  رئيس  نائب  الداخلية 
محمد ثاني رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة 

.. واملري يرتاأ�س اجتماع فريق الأزمات والكوارث 

الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«، 
إنشاء  بشأن  سموه  أصدره  الذي  والمرسوم 
فريق إدارة األزمات والكوارث في دبي، ترأس 
سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام 
لشرطة دبي،  اجتماع فريق األزمات والكوارث 
في دبي، بحضور سعادة اللواء الدكتور أحمد 
لشؤون  العام  القائد  مساعد  المنصوري  عيد 
دبي،  شرطة  في  بالوكالة   الجنائي  البحث 
وسعادة اللواء محمد سعيد بخيت مدير اإلدارة 
والتجهيزات في شرطة دبي،  للخدمات  العامة 
الهاجري  أحمد  العزيز  عبد  الركن  والعميد 
قائد قوات األمن الخاصة  في وزارة الداخلية، 
المدير  مساعد  الفالسي  خليفة  راشد  والعميد 
العام لشؤون اإلطفاء واإلنقاذ في اإلدارة العامة 
للدفاع المدني في دبي، والعميد المهندس كامل 
للعمليات  العامة  اإلدارة  مدير  السويدي  بطي 
في شرطة دبي، وخليفة حسن الدراي المدير 
اإلسعاف،  لخدمات  دبي  لمؤسسة  التنفيذي 
وأعضاء الفريق من الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
الطوارئ  إلدارة  العامة  والهيئة   االتصاالت، 
واألزمات والكوارث، وهيئة كهرباء ومياه دبي، 

عبدالله  حمد  والدكتور  بالمخدرات،  االتجار 
للتأهيل  الوطني  المركز  عام  مدير  الغافري 
والتأهيل  للعالج  العليا  الوطنية  اللجنة  رئيس 
محمد  عبدالرحمن  والعميد  االجتماعي،  والدمج 
العويس رئيس المكتب التنفيذي للمجلس وعدد 

دبي،  وبلدية  دبي،  في  والمواصالت  الطرق  وهيئة 
وهيئة الطيران المدني في دبي، وهيئة الصحة في 
والمكتب  المتخصصة،  االتصاالت  ومؤسسة  دبي، 

اإلعالمي لحكومة دبي.
واستعرض المجتمعون قرارات االجتماع السابق 
وما تم تنفيذه منها، والجوانب المتعلقة باستعدادات 
الدوائر في مواجهة أي كارثة قد تحدث، ال قدر الله.
إدارة  مدير  بورقيبة  أحمد  خبير  المقدم  وقدم 
األزمات والكوارث في شرطة دبي نبذة عن مشروع 
المبادرات   من  العديد  يتضمن  الذي  البحري  األمن 

الهادفة إلدارة األزمات والكوارث البحرية بكفاءة 
عالية. واستعرضت علياء الذيب مديرة االتصال 
االستراتيجي في المكتب اإلعالمي لحكومة دبي 
والكوارث،  األزمات  حاالت  في  المكتب  دور 
المسؤولين  مختلف  مع  التنسيق  وآليات 

اإلعالميين في الدوائر الحكومية بدبي.
الموضوعات  من  عدد  استعراض  تم  كما 
المدرجة في جدول األعمال، والمقدمة من بلدية 
دبي والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 

والكوارث.

من المسؤولين.
بنود  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 
المخدرة  المواد  مكافحة  قانون  مشروع 
بعض  واقتراح  الجديد،  العقلية  والمؤثرات 

التعديالت عليه.
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فعاليات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله  ترأس سعادة 
بين  اجتماعاً  عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
اإلدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الداخلية 
شرطة  في  المساندة  للخدمات  العامة  واإلدارة 

عجمان، بحضور العميد محمد عبيد سالم الظاهري

الشيخ سلطان  اللواء  استضاف سعادة   •
بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، 
في مكتبه، وضمن مبادرة »ساعة مع القائد« 
عدداً من موظفي إدارتي التحريات والمباحث 
وذلك  الشاملة،  الشرطة  ومراكز  الجنائية 
لتعزيز التواصل الفعال وتقريب المسافة بين 

القائد وموظفيه وإسعادهم.
وبمشاركتهم  بالموظفين  سعادته  ورحب 
في المبادرة، وتحدث معهم بدون حواجز كأخ 
المهنية والتحديات  وزميل عمل عن مسيرته 
على  المنعكسة  الجهود  وبذل  واجهها  التي 
لإليجابية  المهم  الدور  مؤكداً  العمل،  تقدم 
واالرتقاء  والتميز  النجاح  في  واالبتكار 

بالمؤسسة.
في  المتواصلة  الموظفين  بجهود  وأشاد  
دعم تميز شرطة عجمان وريادتها، وبدورهم 
اإلنجازات  تحقيق  في  أسهم  الذي  المهم 
واإلقليمية  المحلية  الجوائز  على  والحصول 

والعالمية. 
وأعطى المجال للموظفين للتحدث، واستمع 
تحقيقها،  سبل  معهم  وناقش  لمقترحاتهم 
وأمر فوراً باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتنفيذ، 
عن  فيديو  ومشاهد  تقديمياً  عرضاً  وقدم 
لالستفادة  وإنجازاتها  عجمان  شرطة  تطور 

وأخذ العبرة.
وكرم  الموظفين المشاركين في المبادرة، 
مستمر،  بشكل  معه  للتواصل  إياهم  داعياً 
واستخدام نظام »قائدي قدوتي اإللكتروني« 

لتسهيل التواصل المباشر مع القائد.
عن  الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  أعلنت   •
خفض قيمة بدل حجز بدل المركبات بنسبة %50 
 2018  /7  /1 من  اعتباراً  الخطرة  غير  للمخالفات 
ولغاية 30/ 9/ 2018، مقابل توعية مرتكب المخالفة 
مستخدم  على  المخالفة  وأضرار  خطورة  بمدى 
تكرار  بتجنب  والتزامه  تعهده  الطريق، وذلك عبر 

المخالفة.
غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة  وأوضح 
الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن هذا القرار 
عام  بمناسبة  والمقيمين  المواطنين  إلسعاد  جاء 
وتثقيفهم  توعيتهم  وبهدف  جهة،  من   2018 زايد 

بالمواد والمخالفات المرورية من جهة أخرى.
تحرص  الفجيرة  شرطة  أن  سعادته  وأكد 
التي تسهم في تقليل عدد  المبادرات  على تطبيق 
السالمة  على  تؤثر  التي  المرورية  المخالفات 
على  والسرور  البهجة  إدخال  وعلى  المرورية، 
المتعاملين لتعينهم في إنجاز معامالتهم المرورية 

بكل يسر وسهولة.
شرطة  في  االجتماعي  الدعم  مركز  حقق   •
المرور  خدمات  مركز  مع  بالتنسيق  الشارقة، 
والترخيص ومؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي، 
أمنيات مجموعة من االطفال األيتام في قضاء يوم 

كـ)شرطي مرور(. 
وبدأت جولة األطفال بمرافقة دوريات الشرطة 
للتعرف على العمل الميداني، باإلضافة إلى كيفية 
المختصة  الجهات  إلى  وتحويلها  البالغات  تلقي 
األطفال جولتهم واطلعوا على  للتحرك، واستكمل 

الخدمات المقدمة للمتعاملين من خالل المركز، 
وتعرفوا على حجم العمل اليومي والمعامالت 

التي يتم إنجازها من قبل العاملين بالمركز. 
البكر  ناصر  الدكتور  العقيد  حضر   •
رأس  شرطة  تدريب  معهد  مدير  الزعابي 
بن  راشد  إبراهيم  والمقدم  باإلنابة،  الخيمة 
شكر رئيس قسم التدريب في المعهد، احتفال 
تخريج 3 دورات تدريبية في المعهد، شملت 
وأساليب  )مهارات  دورة  وهي  مشاركاً،   64
)تبسيط  ودورة  ضباط(،   - التحريات 
اإلجراءات وتطوير أساليب العمل - ضباط(، 

ودورة )نظم وأساليب شؤون العاملين(.
وزارة  بحرص  الزعابي  العقيد  وأشاد 
العاملين،  جميع  كفاءة  رفع  على  الداخلية 
وتطوير  أدائهم،  بمستوى  االرتقاء  بهدف 

العمل الشرطي. 
• ترأس الرائد مروان راشد المقبالي رئيس 
قسم الجريمة المنظمة في شرطة أم القيوين  
وفد  وزارة الداخلية في اجتماع الفريق العامل 
التابع  باألشخاص  االتجار  بمكافحة  المعني 
المتحدة  األمم  اتفاقية  على  الموقعة  للدول 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )مكتب 
األمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات(، 

والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا.
الراشدي  الرائد محمد حريز  الوفد  وضم 
من شرطة أبوظبي، والنقيب عبدالكريم محمد 
الجنائية  للشرطة  العامة  اإلدارة  من  علي 

االتحادية في وزارة  الداخلية.

                   النعيمي خالل لقائه موظفين من شرطة عجمان
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اإ�ساءات على تعديالت قانون املخدرات )1(

احتواء املتعاطني

�لعقيد �لدكتور حمود �صعيد �لعفاري 

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

أهم  إحدى  المخدرات  مشكلة  تزال  وال  كانت 
اإلنسانية  المجتمعات  بال  تشغل  التي  القضايا 
التي  المدمر األكبر للثروة البشرية  برمتها كونها 
تستثمرها المجتمعات المتحضرة في بناء نهضتها 
كغيره  اإلماراتي  المشرِّع  يزال  وال  الشاملة، 
الثغرات  سد  إلى  جاهداً  يسعى  المشرعين  من 
التشريعية التي تتوصل إليها الدراسات االجتماعية 
والقانونية حول السبل المثلى لمواجهة هذه اآلفة، 
سواء بالتعامل اإليجابي مع الضحايا أو بالتشديد 
بث  إلى  يسعون  الذين  والمروجين  الجناة  على 
التركيز  مع  كافة  المجتمع  أطياف  بين  سمومهم 
تدمير  على  يعمل  الذي  األمر  الشباب،  فئة  على 
هذا  تطور  حركة  يغذي  الذي  الرئيس  الشريان 
المجتمع، وقد قام المشرِّع اإلماراتي بتعديل بعض 
أحكام القانون االتحادي رقم )14( لسنة 1995 في 
العقلية،  المخدرة والمؤثرات  المواد  شأن مكافحة 
وأصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم )8( لسنة 
2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله« ليعالج 
بعض أهم التحديات التي تواجه مجتمعنا اإلماراتي 
الذي يستهدف شبابه بشكل مكثف ومنظم من قبل 
من باعوا ضميرهم اإلنساني ليحققوا الثراء بأقصر 
الطرق وأسهلها، وقد تضمنت التعديالت القانونية 
األول  الشق  يتضمن  رئيسين  شقين  الجديدة 
المدمنين  من  المخدرات  لضحايا  احتوائياً  جانباً 
والمتعاطين، حيث سعى المشرِّع إلى تغيير النظرة 
االجتماعية والقانونية لهؤالء المتعاطين من جناة 
ومجرمين إلى ضحايا ألسرهم أو لمجتمعهم الذي 
بشكل  شخصياتهم  وبناء  احتوائهم،  في  فشل 

الفكرية  الهجمات  التعامل مع  إيجابي يمكنهم من 
العالم  عبر  الشباب  لها  يتعرض  التي  والمعنوية 
يعيشونه،  الذي  الواقعي  العالم  قبل  االفتراضي 
مما يجعلهم فريسة سهلة لهؤالء الذين ال يملكون 
أي حس إنساني يردعهم عن تدمير جيل بأكمله، 
الجناة  على  تشديدياً  شقاً  التعديل  تضمن  كما 
والمروجين بإضافة بعض الجرائم التي استجدت 
إلى  إضافتها  األمر  وتطلب  الواقع،  ساحة  على 
الشق  تضمن  وقد  التشريعية  العقوبات  الئحة 

التخفيفي ما يلي: 
1. خففت العقوبة لتعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية الواردة في الجدول )1( و)2( و)4( و)5( 
من السجن لمدة تتراوح بين أربع وخمس عشرة 
 3 سنتين  بين  تتراوح  لمدة  الحبس  إلى  سنة 

سنوات.
2. خففت العقوبة لتعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية الواردة في الجدول )3( و)6( و)7( و)8( 
من الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثالث سنوات 

إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
3. خففت العقوبة لتعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية غير الواردة في الجداول التابعة للقانون من 
الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثالث سنوات إلى 

الحبس من شهر إلى سنة.
4. أجاز التعديل للمحكمة )سلطة جوازية ( أن 
تحكم بدل عقوبات الحبس بالتدابير أو العقوبات 
التالية، ولكن )في غير حالة العود( علماً أن أحكام 
القانون السابق تضمنت إجراًء بديالً واحداً، وهو 
فتضمن  التعديل  أما  التأهيل،  مراكز  في  اإليداع 

إجراءات إضافية تشمل:

اإلدمان  عالج  وحدات  إحدى  الجاني  إيداع   •
من   4 المادة  من  األولى  الفقرة  في  إليها  المشار 

هذا القانون.
• إيداع الجاني أحد مراكز التأهيل المشار إليها 
بالمادة 4 من القانون وفي جميع األحوال ال يجوز 
أن تزيد مدة اإليداع للعالج أو التأهيل على سنتين.

• الغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف درهم.
• أحد تدابير الخدمة المجتمعية.

5. وسع المشرع دائرة أو نطاق المساعدة ومد 
دعم  لها  يمكن  التي  الجهات  من جميع  العون  يد 
ال  القديم  التشريع  وبموجب  إنه  حيث  المتعاطي، 
تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة 
أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء 
أضاف  القانوني  التعديل  وبموجب  لكن  نفسه 
الدرجة  حتى  أقاربه  أحد  أو  زوجه  »أو  المشرِّع 
إلى وحدة عالج  للتقدم  المدمن  الثانية« لمساعدة 
اإلدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه 
تقرر  أن  إلى  لديها  فيودع  الوحدة،  لدى  للعالج 

الوحدة إخراجه.
إلى  يحيل  أن  العام،  للنائب  المشرع  أجاز   .6
تقام  وال  المتهمين  من  إحالته  يرى  من  الوحدة 

الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العالج.
 ،39( المواد  في  الواردة  الجرائم  تعتبر  ال   .7
40،41( من هذا القانون سابقة يقتضي األمر معها 
رد االعتبار، وذلك عند ارتكابها ألول مرة من قبل 
المواطنين، وذلك لتسهيل إعادة دمج المتعاطين في 
المجتمع ودعمهم إليجاد فرصة عمل أخرى تمكنه 
من بدء حياته بطريقة إيجابية جديدة بعد تجاوز 

التجربة الفاشلة التي عاشها في عالم المخدرات.
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عيادة »الطب الريا�سي« يف »اخلدمات الطبية«

احلو�سني: ن�سائح ملنت�سبات ال�سرطة حول التمارين الريا�سّية

مديرية  منها  تتاألف  �لتي  و�لعياد�ت  و�لفروع  و�الأق�صام  �الإد�ر�ت  خمتلف  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

�خلدمات �لطبية يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي. 

وز�ر يف هذ� �لعدد عيادة »�لطب �لريا�صي«، و�لتقى �ملقدم رميه حممد �حلو�صني ��صت�صارية �لطب �لريا�صي، و�لتي 

قدمت ن�صائح قيمة ملنت�صبات �ل�صرطة حول �أهمية �لتمارين �لريا�صّية يف حياتهن وحياة بناتهن.

لقاء: �أماين �ليافعي

وبناتهن  الشرطة  منتسبات  ممارسة  تحسن 
وتبقي  لديهن،  العامة  الصحة  للرياضة 
إّن  حيث  الطويل،  المدى  على  قوية  أجسامهن 
الرياضات  من  نوع  على  واالستمرار  المواظبة 
جسماً  يضمن  بانتظام،  وممارسته  المختلفة 
األمراض  بعض  ضد  ومحصناً  متناسقاً  صحياً 
والمشكالت الصحية خالل مراحل العمر، وهذا ال 
يعني االلتزام بممارسة إحدى الرياضات العنيفة، 
بل إّن ممارسة رياضة خفيفة كالمشي أو الهرولة 
لمدة نصف ساعة  أسبوعياً  مراٍت  ثالث  بمعدل 
تقريباً تحقق المنافع المطلوبة، وخصوصاً للنساء 
الرياضات  ممارسة  على  القادرات  غير  والبنات 
الضعيفة  أجسامهن  لطبيعة  نظراً  الصعبة 

والناعمة. 

مهارات جسدية
الحوسني  محمد  ريمه  المقدم  وأوضحت 
الخدمات  بمديرية  الرياضي  الطب  استشارية 
الولد  مثل  البنت  أن  أبوظبي  شرطة  في  الطبية 
للطفل  يمكن  المدرسة، حيث  قبل  ما  في مرحلة 
لديه  ليست  ولكن  الكرة،  ويرمي  يجري  أن 
المهارة الخاصة بالتناسق، وتبدأ معظم المهارات 
الجسدية بالظهور والتبلور في عمر 6 - 7 سنوات 

حسب التسلسل التالي:
والطفلة  أساسية،  حركات  سنوات:   5  -  2•
ما  حركية  أنشطة  في  تشترك  العمر  هذا  في 
والقفز،  والجري،  الرقص،  مثل:  المدرسة  قبل 

والسباحة، ورمي الكرة واإلمساك بها. 
التركيز  على  القدرة  تبدأ  سنوات:   9  -  6  •

والمالحظة، باإلضافة إلى تطور بعض المهارات 
للطفلة  ويمكن  أبعد،  لمسافات  الكرة  رمي  مثل 
في  منتظمة  وأنشطة  رياضة  في  االشتراك  هنا 
والسباحة،  والجمباز،  الجري،  مثل  المدرسة 

والتنس، والرياضات القتالية. 
أدق  وتنظيم  أفضل  توازن  سنة:   12  -  10  •
يمكن  وبالتالي  الرياضة،  لمفهوم  أكثر  وفهم 
كرة  مثل:  تعقيداً  أكثر  بأنشطة  القيام  للطفلة 

السلة،  والكرة الطائرة. 
وعن دور الوالدين والمدرسة في هذا المجال، 
دوراً  للوالدين  أن  الحوسني  د.  المقدم  أجابت 

مهماً في األمور التالية:
المحافظة على سالمة الطفلة، وتشجيعها على 
اتباع العادات الغذائية الصحيحة، واتباع العادات 
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والتبريد،  اإلحماء  مثل  الصحيحة  الرياضية 
البرودة(، وألسلوب  )الحرارة،  للطقس  واالنتباه 

التدريب.
مهمة  المدرسية  الرياضة  أن  وأضافت: 
وباألخص  االهتمام  عدم  نالحظ  أننا  غير  أيضاً 
لرياضات الفتيات، مع أن الرياضة تعلم االلتزام، 
اإلنجاز  على  والقدرة  التركيز  في  وتساعد 
واالنضباط  النظام  وتعلم  الدراسي،  والتحصيل 
عالقات  تكوين  في  وتساعد  الوقت،  وتنظيم 
في  السليم  )العقل  للدماغ  غذاًءً  وتشكل  صحية 

الجسم السليم(.

فوائد الرياضة
تحصل  أن  يمكن  التي   الرياضة  فوائد  وعن 
عليها منتسبة الشرطة، ذكرت المقدم د. الحوسني 

التالي:
رشاقة  على  عام  بشكٍل  الرياضة  تحافظ   •
منتسبة الشرطة، وتناسق الشكل الخارجي لها، 
وتقلل من تكدس الدهون في مناطق غير مرغوبة 
وإعجاب  بنفسها  ثقتها  يعزز  مما  الجسم،  في 

اآلخرين بها.
• تقي من التشوهات القوامية نتيجة التدريبات 

الخاطئة. 
• تؤخر ظهور عالمات الشيخوخة في الجسم 
والبشرة، وتجعل المنتسبة تبدو أصغر سناً على 
المدى الطويل، كما تؤخر عالمات اإلعاقة والعجز 

عندما تكبر.
الضغط  من  وتحد  العام،  المزاج  تحسن   •
واإلحباط  بالكآبة  الشعور  وتمنع  النفسي، 
والحزن وضعف الشخصية، وهي مشاعر غالباً 
ما ترافق ظهور مراحل التقلبات الهرمونية لدى 

النساء والبنات.
• توازن الهرمونات في الجسم، وتنظم الدورة 

الشهرية في مواعيدها وتحد من اضطراباتها.
العظام والمفاصل، وتقي  • تساعد في تقوية 

من مشكالت هشاشة العظام في سن متقدمة.
• تحسن عمل القلب، وتقلل نسبة الكولسترول 
األوردة  حماية  يعني  مما  الدم،  في  الضار 

والشرايين من الجلطات والتصلب.
• تخفض ضغط الدم المرتفع وتحفظه ضمن 

المعدالت الطبيعية.
• تزيد قوة وتحمل العضالت والعظام واألوتار 
واألربطة، فال تكون هشة أمام أي ضربة، كما تقي 

من آالم الظهر والتهابات الروماتيزم مستقبالً.
• تزيد كفاءة الجهاز التنفسي والدوري، وتنظم 

عمل الغدد الرئيسة في الجسم.
• تساعد في حماية الجسم من مرض السكري، 

وفي توازن إفراز اإلنسولين في الدم.
• تقلل أخطار اإلصابة بالسرطانات وبخاصة 
سرطاني الرحم والثدي، إذ أّن الرياضة المنتظمة 

تمنع نمو الخاليا الخبيثة في الجسم.
الحمل والرياضة

من  األولى  األشهر  في  الرّياضيّة  التمارين 
الشرطة  لمنتسبة  كبيراً  تحدّياً  ُتشّكل  الحمل 

 المقدم د. ريمه الحوسني

الحامل بسبب التغيّرات الهرمونيّة التي تمّر فيها، 
واإلرهاق،  والتّعب  المفاجئ  للغثيان  والتّعرض 
وقد تخشى أيضاً من تعّرض جنينها للخطر أو 

إلحاق الّضرر به. 
الرياضيّة  التمارين  أّن  الّدراسات  أّكدت  وقد 
العضالت  تقوية  على  ترّكز  والتي  الخفيفة، 
وجعلها أكثر مرونة ال تؤّثر في الّجنين، بل على 
العكس فهي ُتساعد في منح الّطاقة والقوة للمرأة 
تحتاجها  التي  البدنيّة  باللياقة  وتزّودها  الحامل، 
للحصول على حمٍل سلس بعيداً عن المشكالت 
الحركة،  وقلّة  الوزن  في  الّزيادة  تسبّبها  التي 

وُتساعد بشكٍل كبير في تسهيل عمليّة الوالدة. 
وعن النصائح التي توجهها لمنتسبة الشرطة 
الحامل والراغبة بممارسة الرياضة، أجابت المقدم 
د. الحوسني أن ممارسة الرياضة للمرأة الحامل 
على عكس  معينة  ونوعية  بقواعد  مفيدة وجيدة 
االعتقاد الشائع بأن الرياضة تؤدي لإلجهاض. 
اإلجهاض  من  الحامل  المرأة  لتخوف  ونظراً 
ممارسة  عن  تعزف  فإنها  الجنين،  وتأثر صحة 
الرياضة، إال أنه ال بد من التوضيح أن الرياضة 
إذا  إلى اإلجهاض  العنيفة ال تؤدي  الخفيفة غير 
استشارة  وبعد  الصحيح  بالشكل  مورست  ما 
الجمعية  معايير  حسب  وذلك  المعالجة،  الطبيبة 

األمريكية للنساء والوالدة.  
والفوائد  األهداف  أهم  من  أن  وأضافت: 
للرياضة خالل فترة الحمل هي: المحافظة على 
على  واإلبقاء  الحامل،  الشرطة  منتسبة  صحة 
اللياقة البدنية لديها، فهي عندما تمارس الرياضة 
ويصبح  الظهر،  آالم  من  أقل  نسبة  من  تعاني 
المحافظة  عن  فضالً  أكثر،  وطاقة  نشاط  لديها 
على شكل الجسم وعدم تراكم الدهون، وإعدادها 
لمرحلة الوالدة، وانخفاض الوزن بصورة أسرع 
وتقليل  والنوم،  المزاج  وتحسن  الوالدة،  بعد 
الحمل،  وضغط  الحمل  بسكري  اإلصابة  خطر 
وتقليل  أفضل،  بشكٍل  النّوم  على  والمساعدة 
واإلصابة  باإلمساك  اإلصابة  وتقليل  اآلالم، 
بشكٍل  الوالدة  على  وُتساعد  الحمل،  باكتئاب 

طبيعي وبعيد عن تعقيدات الوالدة.
الشرطة  منتسبة  رياضة  أن  إلى  وأشارت 
الحامل ال تحتاج لوجود أي أجهزة رياضية، بل 

يمكنها ممارسة عدد من التمارين في كل مرحلة 
ما  الدائم  والتحرك  الثالث،  الحمل  مراحل  من 
يضمن استمرار نشاطها ولياقتها، وال يطلب منها 
ممارسة رياضة بحد ذاتها بل يمكنها اختيار ما 
تراه مناسباً بعد استشارة طبيبتها على أال يشمل 

ذلك الرياضات العنيفة طبعاً. 

قواعد أساسية
وعن أهم القواعد األساسية للرياضة السليمة 
د.  المقدم  ذكرت  الحامل،  الشرطة  لمنتسبة 

الحوسني التالي:
• استشارة الطبيب. 

• الحصول على الغذاء المتوازن. 
والخطرة  العنيفة  الرياضات  عن  االمتناع   •
السلة،   )كرة  احتكاك  فيها  التي  والرياضات 

التزلج، الجمباز(.
الفضفاضة  المناسبة  المالبس  ارتداء   •
والمريحة لممارسة الرياضة ) من أجل التنفس 
ورم  )لتجنب  الجيد  والحذاء  جيد(  بشكل 

القدمين(.
• التسخين قبل الرياضة 5 - 8 دقائق.

اإلماهة  على  )االستدالل  السوائل  شرب   •
الكافية من لون البول(، وال يوجد قاعدة محددة 

لكمية الماء خالل تمارين الحمل.
• عدم االستلقاء على الظهر بشكل مستقيم بعد 

المرحلة الثانية من الحمل.
• استمرارية الحركة )تجنب رياضات الثبات 

مثل اليوغا (.
جسدك  مع  )اعملي  التمارين  زيادة  عدم   •
مثالً  نفسها  التمرين  بمدة  الراحة  تعاقبيه(،  وال 
الهرولة لمدة نصف ساعة والراحة لمدة نصف 

ساعة. 
درجة  ارتفاع  عند  الرياضة  ممارسة  عدم   •

الحرارة أو الرطوبة. 
االنتهاء  بالتدريج من األرض بعد  النهوض   •

)لتجنب الدوخة وزيادة حجم البطن(.
• التبريد )10 دقائق مع إطالة بسيطة للجسم(.
• جعل الرياضة عادة منتظمة لمنتسبة الشرطة 

الحامل. 
األمريكية  الجمعية  بحسب  أنه  وأضافت: 
عمل  الحامل  للمرأة  يمكن  والوالدة  للنساء 
األيام  معظم  في  دقيقة   30  -  20 لمدة  تمارين 
في األسبوع، وممكن أن تصل لتمارين متوسطة 
األمثلة  الطبيب.ومن  مع  المتابعة  بشرط  الشدة 
القلب )عبر المشي  على هذا تمارين رفع كفاءة 
والسباحة واأليروبيك(، وتمارين المرونة والقوة 

)مثل اإلطاالت(.
الشرطة  منتسبة  الحوسني  د.  المقدم  ودعت 
عند  الرياضة  ممارسة  عن  للتوقف  الحامل 
والحوض،  والبطن  الصدر  في  باآلالم  الشعور 
الجنين،  حركة  بقلة  واإلحساس  والصداع، 
نزيف  ووجود  والدوران،  بالدوخة  والشعور 
مهبلي، وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق في 

التنفس، وضعف في العضالت.
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�لتحفيز و�لتكرمي حق مكفول لكل �ملبدعني يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي، ومن 

هنا كانت جائزة »�ملوظف �ملثايل« �لتي �أطلقها ق�صم »�حلفز �لوظيفي« يف �إد�رة »�أد�ء 

�لعاملني« �لتابعة لقطاع �ملو�رد �لب�صرية.

لهم،  تهنئة  �جلائزة  بهذه  �لفائزين  من  عدد  على  �ل�صوء  يلقي  �ل�صرطة«  »جمتمع 

وت�صجيعًا لزمالئهم ليقتدو� بهم يف �الإبد�ع و�لتميز.

فاز بجائزة »املوظف املثايل«

�سباع: فخر لكل منت�سب متفاٍن يف عمله 

لقاؤنا في هذا العدد مع النقيب سلطان سعيد 
القيادة  في  العاصمة  شرطة  مديرية  من  سباع 
بجائزة  فاز  والذي  أبوظبي،  لشرطة  العامة 

»الموظف المثالي«.
النقيب سلطان سعيد سباع: »شعرت  ويقول 
الموظف  بجائزة  لفوزي  والسعادة  بالفخر 
منتسب  لكل  فخر  بمثابة  تعتبر  والتي  المثالي، 
عمله  في  متفاٍن  أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة 

وليسعى ليكون متميزاً«.
وعن دور القيادة الشرطية العليا في دعم جائزة 
بالدعم  سباع  النقيب  يشيد  المثالي«،  »الموظف 
العليا  الشرطية  القيادة  قبل  من  والدائم  الكبير 
لجائزة »الموظف المثالي«، وذلك في إطار رؤيتها 
بضرورة تحفيز وتكريم كل منتسبي الشرطة من 
والذين  ومدنيين،  وأفراد  ضباط  وصف  ضباط 
سبيل  في  ووفاء  جد  بكل  بمهماتهم  يقومون 
والسالمة  واألمان  األمن  على مسيرة  المحافظة 
أبوظبي خصوصاً  إمارة  في  والسعادة  والرضا 
والتي  عموماً،  المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة 

يعيش تحت ظاللها كل مواطن ومقيم وسائح.
وعن العمل اإلبداعي الذي قام به واستحق من 
المثالي«، يجيب:  الفوز بجائزة »الموظف  خالله 
المتميز في المجال  فزت بالجائزة بفضل عملي 
الميداني بمركز شرطة المدينة في مديرية شرطة 
العاصمة بشرطة أبوظبي، وبفضل تقديمي لعدد 
من المقترحات اإلبداعية التي تسهم في تحسين 
العمل بالمركز في إطار تحقيق رؤية القيادة العامة 
استمرار  نضمن  بأن  المتمثلة  أبوظبي  لشرطة 
والسالمة  باألمن  ينعم  كمجتمع  أبوظبي  إمارة 
الجودة  عالية  شرطية  خدمات  تقديم  خالل  من 

للمواطنين والمقيمين في اإلمارة وزوارها.
وعن التحديات التى ترافق الفوز، يشير إلى أن 
هذه التحديات تتركز على حرص الفائز بجائزة 
الجهد  ببذل  االستمرار  على  المثالي«  »الموظف 

الذي  التكريم  قدر  على  ليبقى  الكبيرين  والعطاء 
ناله من القيادة الشرطية العليا.

أخرى  شرطية  بجوائز  للفوز  طموحه  وعن 
»بالتأكيد  المثالي«، يقول:  الموظف  غير »جائزة 
جائزة  غير  أخرى  شرطية  بجوائز  للفوز  أطمح 
الجوائز  من  العديد  فهناك  المثالي،  الموظف 
العامة  القيادة  مستوى  على  المهمة  الشرطية 
لشرطة أبوظبي خصوصاً، وعلى مستوى وزارة 
الشرطة  لمنتسبي  يمكن  والتي  عموماً،  الداخلية 

من الضباط الترشح والفوز بها«.
المجال  في  أعمل  يوضح:  عمله،  طبيعه  وعن 
شرطة  في  العاصمة  شرطة  بمديرية  الميداني 
المتعلقة  الميدانية  بالمهمات  وأقوم  أبوظبي، 
بعملي، ألسهم في توفير األمن واألمان والسالمة 
والخدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في 

اإلمارة وزوارها، فيشعرون بالرضا والسعادة.

وعن صفات الموظف المثالي برأيه، يؤكد أن 
المواظبة  هي  المثالي  الموظف  صفات  أهم  من 
مع  والتعامل  المبكر،  بالحضور  عمله  على 
سمتها  ولبقة  مهذبة  بطريقة  والزمالء  الرؤساء 
حسن التصرف والمعاملة، والتحلي بخلق حسن 
المراجعين،  مقابلة  أثناء  بال  وروح طيبة وسعة 
معامالت  وإنجاز  عمله  تأدية  على  والحرص 
تعطيل  دون  من  قياسي  زمن  في  المراجعين 

وتأخير وبأكمل وجه. 
في  زمالئه  إلى  يوجهها  التي  الكلمة  وعن 
والقيادة  خصوصاً  العاصمة  شرطة  مديرية 
النقيب  يقول  عموماً،  أبوظبي  لشرطة  العامة 
»أدعو زمالئي وأشجعهم  سلطان سعيد سباع: 
جميعاً على المشاركة في جائزة الموظف المثالي 
خالل دورتها المقبلة، حيث إنها فخر لكل منتسبي 

الشرطة وأتمنى لهم الفوز والتكريم«.

لقاء: موزة �حلمادي
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقاالت متخ�ص�صة �إ�صهامًا منه يف ن�صر �لثقافة �لقانونية بني منت�صبي وز�رة �لد�خلية و�أفر�د 

�ملجتمع.

مرمي حممد �لأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

جهود  تخليد  إلى  المتحدة  األمم  منظمة  سعت 
جميع  في  اإلنسان  حقوق  لرعاية  الدولي  المجتمع 
المتعلقة  أو  المهنية  أو  الصحية  سواء  المجاالت 
المرأة  مثل  المجتمعية  الفئات  أو  العامة  بالحريات 
من خالل  السن  كبار  أو  الهمم  أصحاب  أو  والطفل 
عن  يعبر  عالمي  يوم  بتخصيص  سنوياً  االحتفاء 
القضايا التي استحوذت على اهتمام اإلنسانية ألعوام 
هذه  تجاوز  في  البشرية  نجاح  ومع  مضت.  طويلة 
القضايا، أصبح لها يوم يخلد هذا النجاح من خالل 
تثقيف األجيال المتعاقبة بما حدث في الماضي وكيف 

تستفيد منه لإلعداد للمستقبل.
من  الهدف  احتفالية  أياماً  ليست  العالمية  واأليام 

الأيام العاملية.. »ذاكرة« املجتمع 

الدويل لرعاية حقوق الإن�سان

ورائها إعداد البرامج الثقافية أو التفاعل إيجابياً معها، 
بقدر ضرورة التعرف عليها بوصفها جزءاً مهماً من 
تاريخ العالم، وال بد من الوعي به طالما هناك رغبة 
من المجتمع في أي دولة بأن تكون جزءاً من المجتمع 

الدولي. 
ال  أمر  هو  العالمية  باأليام  الوعي  فإن  هنا،  ومن 
بديل عنه حتى تدرك وتساير التاريخ اإلنساني في 
احتكاك  هناك  يكون  أن  دون  من  تقدم  فال  العالم، 

متواصل بالعالم وما يقوم به من فعاليات وقضايا.

وثيقة تاريخية
 1948 عام  من  ديسمبر  منذ  المتحدة  األمم  بدأت 

العالمية،  باأليام  لالحتفاء  دولية  أجندة  إعداد  في 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  يواكب  الذي  التاريخ  وهو 
المنظمة  به  تحتفي  أن  المنتظر  من  والذي  اإلنسان، 
على  عاماً   70 مرور  مع  العام  هذا  والعالم  الدولية 
إصداره، حيث يعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
وثيقة تاريخية مهمة في تاريخ حقوق اإلنسان، قام 
القانونية  الخلفيات  مختلف  من  ممثلون  بصياغته 
الجمعية  العالم، واعتمدته  أنحاء  والثقافية من جميع 
باريس  في  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  العامة 
في 10 ديسمبر 1948 بوصفه المعيار المشترك الذي 

ينبغي أن تستهدفه جميع الشعوب واألمم.
وتضمنت هذه الوثيقة األممية 30 مادة تمثل ركيزة 
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مبادئ حقوق اإلنسان، وهي ممثلة بالحق في: العدالة 
والشخصية  الصحية  والرعاية  واألمن  والمساواة 
الكرامة  تراعي  التي  الجيدة  والمعاملة  القانونية، 
الرأي والتعبير، والعمل، والتعليم،  اإلنسانية، وحرية 
حقوق  جوهر  على  اإلعالن  ركز  حيث  والمعرفة، 
اإلنسان بالنص بشكل واضح على أن جميع الناس 

هم أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق. 
باأليام  الوقت  ذلك  منذ  األممية  المنظمة  واهتمت 
بالجهود  خاللها  من  للتذكير  والدولية  العالمية 
حقوق  لرعاية  البشرية  بها  قامت  التي  والتضحيات 
اإلنسان في كل مكان على كوكب األرض، واستعادة 
الدروس المستفادة من ورائها، واإلشارة إلى كيفية 
حقوق  مبادئ  بتطبيق  المختلفة  المجتمعات  قيام 
اإلنسان على أراضيها دعماً للكرامة اإلنسانية، ونشر 

السالم بين أرجاء المجتمع الدولي.

إندماج 
بنشر  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  واهتمت 
خالل  من  المجتمع  ثنايا  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
المجتمع  في  واإلندماج  العالمية  باأليام  االحتفال 
الدولي كإحدى الدول الفاعلة بالمجال الحقوقي في 
دول  مقدمة  في  دائماً  تكون  أن  على  الحرص  إطار 

العالم المهتمة والداعمة لرعاية الحقوق اإلنسانية.
وتحتفي دولة اإلمارات في العاشر من ديسمبر من 
مناخ  لدعم  اإلنسان  لحقوق  العالمي  باليوم  عام  كل 
االستقرار المجتمعي واألمني، وذلك في إطار الجهود 
ربوع  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة  لدعم  المتواصلة 
متميزة  مكانة  الدولة  اعتالء  إلى  أدت  والتي  الدولة، 
عام  في  انتخابها  تم  حيث  الشأن،  هذا  في  عالمياً 
2012 عضواً في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
وأعيد   ،2015  -  2013 سنوات  ثالث  لمدة  المتحدة 
 ،2018  -  2016 ثانية  لوالية   2015 عام  في  انتخابها 
وشاركت اإلمارات بفعالية في عمل المجلس من أجل 
تعزيز احترام حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم.

التوالي  على  ثانية  والية  على  اإلمارات  وحصلت 
األمم  لهيئة  التنفيذي  المجلس  أعضاء  أحد  بوصفها 
الدول  مع  بالشراكة  تعمل  حيث  للمرأة،  المتحدة 
األعضاء في هذا الشأن لتقديم المساعدة في تحسين 

احترام ومراعاة حقوق اإلنسان للمرأة حول العالم.
وأطلقت اإلمارات جملة من المبادرات الرامية إلى 
حماية حقوق الطفل، فأنشأت وزارة الداخلية اللجنة 
العليا لحماية الطفل عام 2009، ومركز حماية الطفل 
عمليات  لتسهيل  الساخن  الخط  ودشنت   ،2011 عام 
اإلبالغ عن حاالت االعتداء على األطفال. وتقوم إدارة 
متكاملة  بجهود  الداخلية  وزارة  في  اإلنسان  حقوق 
لنشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل المساهمة في 
إصدار وثيقة قواعد السلوك واألخالقيات الشرطية، 
الدراسية  المناهج  في  اإلنسان  حقوق  مادة  وإدراج 
المستمرة  والمتابعة  الشرطية،  والمعاهد  للكليات 
باللوائح  الشرطية  واإلدارات  القيادات  التزام  لمدى 
وإطالق  اإلنسان،  حقوق  تكفل  التي  والضوابط 
المبادرات واتخاذ اإلجراءات التي من شأنها تطوير 
الرؤية  من  انطالقاً  اإلنسان  حقوق  رعاية  وضعية 
بأنه محور  إيماناً  الشاملة للدولة لالرتقاء باإلنسان 

التنمية وهدفها.

سعادة
الدولي  باليوم  باالحتفال  اإلمارات  تكتف  ولم 
من  كانت  بل  عام،  كل  من  مارس   20 في  للسعادة 
مفاهيم  ترسيخ  إلى  سعت  التي  العالم  دول  أوائل 
للحفاظ  أراضيها  على  والسعادة  والتسامح  اإلخاء 
األمن  مسيرة  واستمرار  المجتمعي  االستقرار  على 
السعادة  مؤشر  قائمة  عربياً  تصدرت  و  واألمان، 
النمو  معدالت  أعلى  تحقيق  خالل  من  العالمي 
االجتماعية  الخدمات  مستويات  ورفع  االقتصادي، 
حكومة  وتوفير  والبيئة،  والتعليم  الصحة  بخاصة 
وقيادة اإلمارات أهم مقومات السعادة لكل من يعيش 
الكريمة  الحياة  الدولة من خالل تقديم  على أراضي 

للجميع من دون استثناء.
وقامت اإلمارات خالل عام 2016 باستحداث وزارة 
مهماتها  من  والتي  العالم،  في  دولة  كأول  للسعادة 
وسياساتها  وبرامجها  الدولة  خطط  جميع  توافق 
وزيرة  أول  تعيين  وتم  المجتمع،  سعادة  لتحقيق 
لشغل هذا المنصب لما للسعادة من أهمية في ضمان 

االستقرار للجميع ودعم مسيرة األمن واألمان. 
وبذلت اإلمارات جهوداً كبيرة لتوفر السعادة لكل 
من يقيم على أرضها، قبل استحداث وزارة للسعادة 
والجهات  الوزارات  لكل  نهجاً  لتكون  بأعوام طويلة، 
جميع  في  الشعب  إسعاد  على  للعمل  الرسمية 

المجاالت.

عمال
ودعمت اإلمارات احتفاالتها بيوم العمال العالمي 
االلتزام بحقوق  بتجديد  بداية مايو من كل عام  في 
العمال، حيث كانت طرفاً في اتفاقيات منظمة العمل 
بشأن:  موضوعات  من  فيها  بما  التسع،  الدولية 
تفتيش  وعمليات  القسري،  والعمل  العمل،  ساعات 
العمل، والعمل الليلي للمرأة، والمساواة في األجور، 
عمالة  أشكال  العمل،وأسوأ  لسن  األدنى  والحد 
توفر  التي  التدابير  من  سلسلة  اتخاذ  مع  األطفال، 
والتي  العمل،  والحرية في سوق  المرونة  من  مزيداً 
مع  النزاعات  حالة  في  العمال  تضمن حماية حقوق 
أرباب العمل، ومع توفير فرص الحصول على عمليات 
التقاضي، فضاًل عن ضمان اإلقامة الالئقة واآلمنة. 

لحماية  القوانين  من  العديد  تبنت  كما  للعاملين، 
واألجور  التوظيف  مجاالت  ذلك  في  بما  حقوقهم، 

والسكن والصحة.
وأدخلت وزارة الموارد البشرية والتوطين سلسلة 
من اإلصالحات التي ترتكز على الشفافية واالمتثال 
إنهاء  وشروط  العمل  بعقود  المتعلقة  المسائل  في 
المرونة  من  المزيد  توفر  إصالحات  وهي  الخدمة، 

والمنافع لكل من العمال وأرباب العمل.

المرأة
لدعم  اإليجابي«  »التمييز  مبدأ  اإلمارات  واتبعت 
وتمكين المرأة، وجعلت مكافحة التمييز السلبي جزءاً 
على  بالتصديق  اهتمت  حيث  للمستقبل،  رؤيتها  من 
عدد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة التمييز 
ضد المرأة، بل وأكدت المساواة بين المرأة والرجل، 
اإلمارات  لرؤية  الوطنية  األجندة  من  واعتبرته جزءاً 
2021 ورؤية أبوظبي االقتصادية 2030، والتي تهدف 
إلى حماية المرأة من جميع أشكال التمييز في العمل 
تعزيز  شأنها  من  قرارات  وأصدرت  بل  والمجتمع، 
إلزامية  بشأن  قرار   : ومنها  اإليجابي،  التمييز  مناخ 
الهيئات  إدارة  اإلماراتية في مجالس  المرأة  عضوية 
 2015 عام  وفي  والمؤسسات.  والشركات  االتحادية 
مجلس  بتأسيس  يقضي  قراراً  الحكومة  اعتمدت 
المرأة  الجنسين لضمان قيام  للتوازن بين  اإلمارات 

اإلماراتية بلعب دور رائد في تطوير الدولة.
وتشكل المرأة اإلماراتية 66 في المائة من القوى 
اإلماراتيات  ثلثي  وحوالي  للدولة،  الوطنية  العاملة 
يشغلن مناصب رفيعة المستوى، و15 في المائة من 
النساء يعملن في المجاالت الفنية من ذوي المهارات 
المناصب  ثلث  من  أكثر  المرأة  وتشغل  العالية، 

الوزارية.
المجتمع،  في  اإلماراتية  المرأة  بدور  وإيماناً 
عام  بالمرأة  لالحتفاء  وطنياً  يوماً  اإلمارات  أطلقت 
2015 بالتزامن مع الذكرى األربعين إلطالق االتحاد 
شهر  نهاية  في  به  االحتفال  ليتم  العام،  النسائي 

أغسطس من كل عام.

مسميات وأسباب
باأليام  االحتفال  عن  الناتجة  لإليجابيات  ونتيجة 
اإلنسان، فقد حرصت  لدعم ورعاية حقوق  العالمية 
األمم المتحدة على بيان ماهية هذه األيام من خالل 
من  المزيد  تسجيل  استمرارية  وتأكيد  مسمياتها، 
األيام االحتفالية على مستوى العالم طالما هي تهدف 

لرعاية البشرية ودعم اإلنسانية.
حددت  حيث  دولية،  وأخرى  عالمية  أيام  وهناك 
يوم  فهو  »عالمياً«  كان  إذا  التسمية  المتحدة  األمم 
المبرمة  واتفاقياتها  تشريعاتها  لها  بقضية  يهتم 
العالم. و لو كان »دولياً« فهو يوم يتعلق  بين دول 
بقضية فكرية أو الهدف من ورائها دعم الوعي الدولي 
المسميات في معظم  بين  الخلط  هذا  ولعل  بشأنها. 
يزال هناك تقصير ما  أنه ال  إلى  العالم، يشير  دول 
أن  يعني  أمر  وهو  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  نشر  في 
هناك الكثير من العمل الواجب القيام به على مستوى 

المجتمع الدولي.

مريم األحمدي
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در��صات عليا يف �لأدلة �جلنائية و�لتكنولوجيا �حليوية

الدم يف م�سرح اجلرمية )2-1(

في  المهمة  البيولوجية  الجنائية  األدلة  من  الدم 
مكان حدوث الجريمة، وبعد تطويق مكان الحادث 
يجب  الجريمة،  مسرح  إلى  المدنيين  دخول  ومنع 
البدء  قبل  الجنائية  األدلة  قسم  في  الخبير  على 
وواقية  عازلة  مالبس  ارتداء  والتحري،  بالفحص 
حدوث  لمنع  طبية  وقفازات  الجسم  أعضاء  لكل 
ثم  هناك،  المتوفرة  األخرى  األدلة  ومسح  تلوث، 
يجب أخذ صور فوتوغرافية للدم المنتشر في كل 
الدم  زوايا  قياس  ثم  الزوايا،  مختلف  ومن  مكان 
ومعرفة مصدر اتجاه الدم، من دون حدوث تلوث 
لبقعة الدم نفسها إذا كان ذلك ممكناً، ثم استخدام 
أدواة نظيفة جديدة أو معدة لالستخدام مرة واحدة 
في  الدم  لفحص  ومعقمة  نظيفة  أدوات  أو  فقط، 
مسرح الجريمة وللتأكد بأن هذه البقع هي بقع دم، 
ثم استخدام أدوات أخرى معقمة ونظيفة أيضاً لنقل 
عينات الدم من مسرح الجريمة إلى المختبر الجنائي 

لعمل التحريات الالزمة.
دائماً،  الجافة  المتيبسة  الدم  بقع  اختيار  ويتم 
األحراز  قواعد حفظ  مراعاة  الدم  نقل  عند  ويجب 
الخاصة باألدلة الجنائية، ويجب على الخبير كتابة 
اسمه على الحرز وتاريخ الحادثة وتاريخ الفحص 
بأرقام  وترقيمه  الدم  ومكان  الجريمة  مسرح  في 
خاصة في حال استدعى األمر الرجوع إلى مسرح 
أو  القضية  رقم  ثم  آخر،  فحص  وعمل  الجريمة 

البالغ، وأخيراً توقيع الخبير.

التعرف على الدم 
االختبارات  الجنائية  األدلة  خبراء  يستخدم 
الدم  عينات  وتحديد  العينة  نوع  عن  الكشف  في 
اختبارات  بإجراء  ويقومون  الجريمة،  مسرح  من 

افتراضية أو فحوصات في مسرح الجريمة.
التأكيدية،  واالختبارات  اإلضافي  التحليل  وفي 

العينة  لتحديد  النووي  الحمض  استخدام  يتم 
المجمعة مقابل عينة مرجعية من مصدر معروف. 
يمكن أن تكون مأخوذة من مشتبه به محتمل أو 
من ضحية معروفة. والهدف هو تحديد المصدر 
ويمكن  الضحية.  وليس  به  بالمشتبه  المرتبط 
قائمة  من  شخصاً  النووي  الحمض  يستبعد  أن 

المشتبه بهم المحتملين لتقليل عدد المشتبه بهم.
وبعد تطويق مكان حدوث الجريمة، يجب علينا 
بل هي فعالً  ألواناً  ليست  البقعة  بأن هذه  الجزم 
دم بشري  الدم هو  هذا  بأن  الجزم  علينا  ثم  دم، 
وليس دماً حيوانياً، ثم تحويله إلى المختبر لمعرفة 
النووي  الحمض  مختبر  إلى  ثم  ونوعه،  فصيلته 
لمعرفة لمن تعود هذه الدماء الموجودة في مسرح 

الجريمة، وتحديد هوية الجاني أو المجني عليه.
االختبار االفتراضي: هو اختبار واحد يستخدم 
وجازم،  قاطع  غير  وهو  الجنائية  التحقيقات  في 



د. مريم شنشول

ما  مادة  وجود  عن  الكشف  في  يستخدم  ولكنه 
للتعرف عليها سواء أكان في العلوم الطبية أو الطب 
العينة  أن  يحدد  االفتراضي  واالختبار  الشرعي، 
بالتأكيد ليست مادة معينة، أو أن العينة ربما هي 

المادة.
ويشير االختبار االفتراضي إلى ما إذا كان هناك 
تفاعل بين مادة ومادة كيميائية معينة، ويظهر هذا 
للكشف  اللون  تغيير  الكيميائي عن طريق  التفاعل 
عنه، ويتم استخدامه في إعدادات المختبر كجزء من 

عملية تحليل المواد مثل الدم.
الكيميائية  االختبارات  استخدمت  وقد 
)االفتراضية( لسنوات عديدة، وال تزال تلعب دوراً 
الخبير  اهتمام  منطقة  تحديد  محاولة  عند  مهماً 
لفحص الطب الشرعي أو تحليل الحمض النووي، 
وخصوصيتها  أدائها  عن  شاملة  تقارير  وتتوفر 
ليست  الكيميائية  االختبارات  وهذه  بالتحديد، 
محددة ويتم تطبيقها بشكل عام عند وجود سوائل 
جسم مختلطة، حيث يعتمد الفحص على الكثير من 
من  وكثير  الجسم،  في سوائل  اإلنزيمات  خواص 
عمليات  تمنع  التي  أو  للعينات  المدمرة  الكواشف 

المصب.
كما تستخدم االختبارات التوثيقية مثل الحمض 
توفير  أجل  من  أساسي  كتحليل  الوراثي  النووي 
متعددة  عملية  ويتضمن  نفسها،  المعلومات 
الخطوات، حيث يتم فصل المادة لتحليل كل مكون 

وخصائصه.
فهو  االفتراضي،  الفحص  لخصائص  وبالنسبة 
يضيق إمكانيات البحث والتشبيه للعينات، ويساعد 
على تحديد االختبار الذي يجب القيام به بعد ذلك 
للعينة المعروفة، ويمكن استخدامه على مناطق أكبر 
وأشمل في مسرح الجريمة، ويمكنه تحديد مواقع 
األدلة غير المرئية للعين المجردة وحتى الممسوحة 

والمنظفة والمخففة بالماء.
االفتراضي  فالفحص  لسلبياته،  بالنسبة  أما 
قراءات  يعطي  وقد  البحث،  في  ودقيق  حساس 

إيجابية خاطئة أحياناً.
في حين أن الفحص المؤكد يقوم بتحديد المادة 
وبشكل قاطع، وهو أقل خطورة لناحية اإليجابيات 
الخاطئة والكاذبة، وهو ذو تكلفة أكثر، ويتطلب وقتاً 

أكثر، ومعدات إضافية أكثر.

دراسة األدلة 
الطرق  تعتمد  البيولوجية:  األدلة  موقع  تحديد 
نوع سوائل  على  البقع  مكان  لتحديد  المستخدمة 
هو  شكل  وأبسط  الموجودة،  األنسجة  و  الجسم 
المسحة، وجمع األدلة المعقدة وتستخدم مع الدم 
على سطح مرتفع مثل نافذة، أو كبقع على المالبس 
أو مالءات السرير أو البطانيات أو السجاد، وهذه 
الوقت  من  المزيد  ستتطلب  األدلة  من  األنواع 

لدراستها.
وفي كثير من األحيان، هناك أنواع متعددة من 
األدلة في مسرح الجريمة. ويمكن النظر إلى عملية 
الفحص ببساطة من خالل الفحص البصري، أو قد 
تتطلب مجاهر أو مصادر إضاءة بديلة أو اختبارات 

كيميائية.
سوائل  هوية  تحديد  علم  هو  األمصال:  علم 
والسائل  الدم  )عادة  خصائصه  وتحديد  الجسم 
المنوي واللعاب والبول والعرق(، وذلك من خالل 
واالختبارات  االفتراضية  االختبارات  استخدام 
التأكيدية. ويبدأ علم األمصال من مالبس المشتبه 

به أو الضحية، واألسلحة، واألدلة األخرى.
مسرح  في  البيولوجية  العينات  أماكن  تحديد 
واللمس،  العين،  طريق  عن  ويكون  الجريمة: 
واالختبارات  البديلة،  الضوء  مصادر  واستخدام 
واالختبارات  األنزيمية،  واالختبارات  الكيميائية، 
فعل  رد  تنتج  االفتراضية  واالختبارات  المناعية. 
اللون أو اإلفراج عن الضوء. وتعتمد على الخواص 
والنتيجة  الهيموجلوبين(.  )وجود  للدم  التحفيزية 
السلبية تعني أن اللطخة موضع الشك ليست دماً 
محتمالً، والنتيجة اإليجابية تعني أن اللطخة موضع 

الشك هي الدم على األرجح.
اختبارات البيروكسيديز للدم: سريعة وحساسة 
وسهلة، ولكنها غير محددة للدم. و المبدأ فيها هو 
االعتماد على وجود إنزيم البيروكسيديز في الدم. 
أما قيمتها فهي اختبارات جيدة )أي أنها يمكن أن 
تستبعد وجود الدم في غياب إنزيم البيروكسيديز، 
ولكنها ال يمكن أن تثبت أن البقعة هي الدم ألن إنزيم 

البيروكسيديز يوجد أيضاً في الصدأ واليودات(.
محلول  عن  عبارة  وهو  ماير:  الكاسل  اختبار 
دهان فينول فيثيلين منخفض، ويعتمد على نشاط 
البيروكسيديز مثل نشاط الهيموجلوبين في إنتاج 
االختبار  وهذا  موجباً.  كان  إذا  الوردي  اللون 
مخفف  دم  وجود  اكتشاف  ويمكنه  جداً،  حساس 
يصل إلى 1: 107، وله بعض القيود مثل تفاعله مع 
ليس  أنه  كما  الدم.  في  فقط  ليس  البيروكسيديز 
نقوم  االختبار،  هذا  باألنواع. وفي  خاصاً  اختباراً 
بالمسح على عينة ملطخة بالدم بقطعة قطن نظيفة 
نضيف  ثم  األيونات،  منزوع  المعقم  بالماء  مبللة 
قطرة من بيروكسيد الهيدروجين، وبعدها نضيف 
قطرة من المؤشر )فينول فيثيلين(، وتعطي نتيجة 
النتيجة موجبة، مع  الوردي في حال كانت  اللون 
التذكير بأن عناصر كيميائية أخرى ونباتات معينة 
قد تصدر اللون نفسه في التفاعل، مما يعطي نتيجة 

إيجابية خاطئة ليست بدم. 
نتيجة  ويعطي  بنزدين:  الميثايل  عنصر  اختبار 
مسح  بمجرد  المخضر  األزرق  اللون  في  إيجابية 
البقعة الملطخة بالدماء بعود قطن رطب، ثم نضيف 
البيروكسديز.  ثم  بنزدين  الميثايل  عنصر  إليه 
الكيميائي  اإلشعاع  في  أنه  الدراسات  وأظهرت 
في  أما  الكيميائي  للتفاعل  كنتيجة  الضوء  ينبعث 
التفاعل الفوسفوري، فينبعث الضوء عندما تتعرض 
المادة ألطوال موجية أقصر للضوء تكون حساسة 
ودقيقة أكثر من اختبارات اللون، وقد تفسد بقعة 
الدم، ولكنها تستخدم لتحديد مناطق الدم الصعبة، 
التي تم تنظيفها  أو األرضيات  القديمة  الدم  وبقع 
من الدم. كما أظهرت الدراسات عنها عدم التدخل 

في تحليل الحمض النووي للدم.
فحص الليمينول: وهو اختبار يستخدم للكشف 
والمخففة،  والمنظفة  المرئية  غير  الدم  بقع  عن 
الهيدروجين  بيروكسيد  محلول  من  ويتكون 
هذا  ويتفاعل  النيوميلون،  بمسحوق  الممزوج 
المسحوق مع الحديد  الموجود في الهيموجلوبين 
الموجود في الدم إلنتاج لون توهج أزرق ال يبقى 

ألكثر من 30 ثانية.

27 العدد 141 أغسطس 2018



العدد 141 أغسطس 2018 28

ي
ات
ذ

ر 
وي

ط
ت

اأ�سرار ال�سعادة وحتقيقها )1 - 2(

رائد جباري- إعالمي

البشرية  الموارد  بتنمية  االهتمام  يتزايد 
والتحفز  والتأهيل  والتدريب  التعليم  حيث  من 

والتكريم.
ذلك،  في  الشرطة«  »مجتمع  من  وإسهاماً 
المتخصصة  المقاالت  من  سلسلة  سينشر 
بالموارد البشرية تحت عنوان : »تطوير ذاتي«.

وِحكم  مقوالت  األيام  هذه  تصلنا  ما  كثيراً 
والواتس  بوك  الفيس  على  فيديو  مقاطع  وحتى 
في  وإيجابيين  سعداء  نكون  بأن  تنصحنا  أب، 
الحياة ، وأن نبتعد عن الهم والغم اللذين يطاردانا 
النصائح ضربٌ  تلك  وكـأن  اليومية،  الحياة  في 
واقعيين،  غير  ناس  من  وسفسطة  الخيال،  من 
ظلم  من  نعاني  تعساء  نكون  أن  قدرنا  وكأن 
الحياة والناس الذين من حولنا، ولكن لو تأملنا 
قليالً، ونظرنا إلى تلك األمور بشكل مختلف عن 
النمط الذي نفكر فيه، عسى ولعل نكون قد حاولنا 
التحسين من وضعنا والخروج من الدوامة التي 

ندور فيها.
والحقيقة أننا سواء ُكنا أغنياء أو فقراء، سعداء 
أو تعساء، فنحن على هذا الحال بسبب األفعال 
التي نؤديها، ونحن فقط من يملك مفتاح السعادة 
والتغيير، وبسبب الظروف اليومية العشوائية في 
مزاجنا ومسار يومنا، نجعل من السعادة بعيدة 
الوقت  َطَوال  أمامنا  أنها  من  الرغم  على  المنال 
ولكننا ال نراها، بل نحن في سباق دائم مع الوقت 

وفي بحٍث دائم عن السعادة.
 

ية  مشاعر إيجابَّ
من  :»حالةٌ  هو  للسعادة  العلمي  التعريف 
العميقة والمؤّثرة في حياتنا  اإليجابَّية  المشاعر 

المهنيَّة والشخصيَّة«.
والسعادة تزيد من ذكائنا العاطفي واالجتماعي، 
وترفع من مستوى إنتاجيَّتنا، وتزيد من تأثيرنا 
في كل من حولنا، لذا فالسعادة ليست مرتبطة 
بالقيم المادية لألشياء وإنما بالقيّم المعنوية لها 
كما كشفت دراسات عدة معنية بسلوك اإلنسان، 
التمتع  أو  القلب،  من  الصادرة  الضحكة  بمعنى 
بمقطع موسيقي أو مشاهدة منظر طبيعي ساحر، 
أو قضاء وقت ممتع مع أصدقاء تحبهم، كل هذه 
وأكثر قد تكون مصدراً من مصادر سعادتك، وما 

عليك إال البحث عنها والتمتع بها. 
ذهب صديقي األلماني كارل ألول مرة لزيارة 
أمه وأبيه اللذين قررا بعد إحالتهما إلى التقاعد ترك 
الحياة المريحة مادياً في ألمانيا والذهاب للعيش 
في الهند. وعند سؤالي صديقي كارل عما شاهده 
هناك؟ أجابني: »باإلضافة إلى والديَّ السعيدين 

كان هناك الكثير من الفقراء والمحتاجين، ولكن 
الغريب كنت أرى في عيونهم السعادة أكثر منا 
والداي  وكانا  وجوعهم!،  فقرهم  من  الرغم  على 
في كل مساء يوزعان الحليب والخبز على أطفال 
الحي الذي يعيشان فيه، وقد ساعدتهما في ذلك 

خالل تواجدي معهما«.
نعم العطاء والكرم هو تعبير رائع عن اإلنسانيَّة 
في أفضل صورها، ويمكنه أن يحقق قدراً كبيراً 

من السعادة في حياة المتبّرعين.
وعندما سافر صديقي كارل إلى الهند أخذ معه 
كمية كبيرة من أقالم الرصاص ليوزعها كهدايا 

لألطفال هناك.

سر السعادة
كالمنا هذا ليس من باب التفلسف، بل حقيقة 
الذي ال يحصى  المال  واقعة، فكم ممن يملكون 
ولكنهم في قمة التعاسة، كما هم الفقراء الذين هم 

في حاجة للمال لتأمين حياة أفضل، نستنج من 
ذلك أن األغنياء وأصحاب المال الوفير غير سعداء 
وال الناس الفقراء شحيحي المال سعداء؟ وبذلك 

نتوصل إلى أن المال ليس هو سر السعادة.
السعادة،  ممارسة  في  هو  السعادة  سر  إذن 
فالسعداء هم أشخاص عاديون ال يملكون قدرات 
خارقة أو قلوباً إضافية تخولهم للنظر إلى البعيد، 
بل هم ببساطة يمارسون عادات مختلفة، إذ يؤكد 
علماء النفس بأن تسعين بالمئة من عاداتنا هي 
مكتسبة، لذا لكي تكسب سعادة أكبر عليك النظر 
في عاداتك، وبالتأكيد ال تسطيع أن تكون سعيداً 
في اللحظة التي تقرر فيها ذلك، كما ال تستطيع أن 
تكسب قداً ممشوقاً أو تصبح رجل أعمال ناجحاً 
في اللحظة التي تقرر فيها ذلك، ولكنك تستطيع 
أن تصبح كذلك إذا اعتمدت الخطوات الضرورية، 
صحي،  غذائي  نظام  واتباع  الرياضة  بممارسة 
ووضع خطوات عملية مدروسة لمشاريع واقعية 
خارج نطاق الروتين اليومي لحياتك، وهذا بالذات 
وتصرفاتنا  عاداتنا  السعداء،  الناس  يمارسه  ما 
القديمة تتسبب بحفر ممرات عصبية في أدمغتنا 
كتلك المحفورة على أسطوانات التسجيل، وعندما 
نفكر ونتصرف بطريقة معينة، نزيد من تعميق 
الخطوط  في  والسير  العصبية  الممرات  تلك 
وغير  المعالم،  والواضحة  نفسها  المحفورة 
سلبية  أكثر  ممرات  حفر  على  تعودوا  السعداء 
في أدمغتهم، لذا ال يمكن رفع مستوى سعادتهم 
بمجرد اتخاذ القرار بذلك، بل يتحتم عليهم عدم 
إهمال واقع أدمغتهم ، والعمل على حفر ممراٍت 

عصبية جديدة وإيجابية. 
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تعتبر األسرة  أساس المجتمع، ويطلق عليها لقب 
اإلنسان  ويتعلم  يكتسب  فمنها  الصغيرة«،  »األمة 
وهي  والتقاليد(،  )اللغة/الدين/األخالق/العادات 
القيم  غرس  تتولى  التي  األولية  الجماعات  أهم  من 
يتم  بخاصة  وفيها  ككل،  للمجتمع  العامة  الثقافية 
غرس كل أساليب الحياة والتفكير وتعامل األشخاص 
والمجاالت  المواقف  جميع  في  بعضاً  بعضهم  مع 

الحياتية.
لذلك، فإن البيئة المحيطة باألسرة التي يعيش فيها 
الطفل تؤثر تأثيراً بالغاً في شخصيته وسلوكه. فإما 
أن يجد الحب والحنان العائلي، فيشب شخصاً سوياً. 
والشجار،  المنازعات  من  بيئة  في  يعيش  أن  وإما 

فيسيطر عليه الخوف والقلق. 
اجتماعية  ظاهرة  األسري  العنف  ظاهرة  وتعتبر 
االجتماعية  بمتغيراتها  الحياة  ظروف  أفرزتها 
والثقافية واالقتصادية والسياسية، وهي ليست حالة 
السلوك  أنماط  من  نمط  هي  ما  بقدر  طارئة  مؤقتة 

اإلنساني.
العنف  معدالت  ارتفاع  هو  االنتباه  يلفت  وما 
األسري، فلم تعد تخلو منه دولة أو مجتمع أو ثقافة، 
فهو متفش في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد 
سواء. وتعدد أشكال العنف األسري، ومنها : اإلهمال،  

واالعتداء )الجسدي/الجنسي/العاطفي (.
وأفرادها  األسرة  على  آثار  األسري  وللعنف 
في  خلل  حصول  أهمها:  ومن  األطفال،  وبخاصة 
التأخر  مشكلة  في  والوقوع  الدراسي،  التحصيل 

الموضوعات  من  المشكلة  هذه  وتعد  الدراسي. 
المشكالت  من  وهي  المربين،  تقلق  التي  التربوية 
التي تعيق المدرسة عن أداء رسالتها على أكمل وجه، 
للمعاناة  تدفعهم  قد  الطلبة،  على  سلبية  آثار  ولها 
والفشل والشعور بالخيبة، وتعرضهم لسوء التكيف 
الشخصي واالجتماعي، ولهذه المشكلة أخطار على 
المدخالت  هدر  إلى  تؤدي  حيث  التعليمي،  النظام 
يرسبون سنوات  دراسياً  المتأخرين  ألن  التعليمية، 
هذا  ويعد  المدرسة،  خارج  تسربهم  يتوقع  و  عدة، 

خسارة وتدهوراً للنظام التربوي. 
ثالث  عبر  االجتماعية  الظاهرة  هذه  حل  ويكمن 
وضمان  األسرية،  التوعية  هي:  رئيسة  نقاط 
الوقاية  وبرامج  لألسرة،  االقتصادي  االستقرار 

المناسبة. 
و عند الحديث عن التوعية األسرية، ال بد من توفير 
الوالدين  لدى  الوعي  نسبة  لزيادة  توعوية  برامج 
وأفراد األسرة حول كيفية التعامل مع تلك المشكالت 
بالنسبة لالستقرار االقتصادي،  أما  وطرق تالفيها، 
فهو أحد الركائز األساسية لضمان استقرار األسرة 
العنف  وظواهر  االجتماعية  المشكالت  يجنبها  مما 
األسري الناجمة عن ضعف االستقرار المادي لدى 
داعمة  اقتصادية  برامج  توفير  من  بد  وال  األسرة، 
تضعها  التي  الوقائية  والبرامج  وللخطط  لألسرة. 
وتطبقها المؤسسات المعنية بالغ األثر في الحد من 
انتشار ظاهرة العنف األسري ، وما يترتب عنها من 

تأخر في التحصيل الدراسي لألطفال. 

اآثار العنف الأ�سري على 

التاأخر الدرا�سي لدى الأطفال

المالزم أول خالد عبدالله الحمادي
إدارة  مراكز الدعم االجتماعي  في شرطة أبوظبي 
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فعلى الصعيد الخارجي، حقق منتخب شرطة 
اإلمارات للرماية إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة 
مشاركاته  خالل  سابقاً  حققها  التي  اإلنجازات 
المحلية  المستويات  على  الرماية  بطوالت  في 
حصل  حيث  والدولية،  والعربية  واإلقليمية 
في  المشارك  للرماية  اإلمارات  شرطة  منتخب 
التي  األطباق  لرماية  المفتوحة  الدولية  البطولة 
أقيمت في جمهورية روسيا البيضاء على المركز 
األول في فئة الفرق، كما حصل الرامي المساعد 
أول ظاهر حمد العرياني على المركز األول في 
أول خالد  المساعد  الرامي  الفردي، وحصل  فئة 
سعيد الكعبي على المركز الرابع في  فئة الفردي، 
وذلك ضمن مشاركتهما ألول مرة في هذا النوع 

من البطوالت.

دعم ال محدود
ورأى العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري 
رئيس  نائب  سمو  لمكتب  باإلنابة  العام  األمين 
مجلس  ورئيس  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
إدارة اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية 
الكعبي  والرامي  العرياني  الرامي  تتويج  أن 
األطباق،  لرماية  المفتوحة  الدولية  البطولة  في 
والتي أقيمت في جمهورية روسيا البيضاء يعد 
للرياضة  المستمر  الرشيدة  القيادة  دعم  ثمرة 
والرياضيين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

بالشكر  الظاهري  دلموج  بن  العميد  وتوجه 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  إلى  والتقدير 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الرماية  بمسابقات  سموه  اهتمام  على  الداخلية 
لصقل وتطوير إمكانيات منتسبي وزارة الداخلية، 
من  للعديد  محدود  الال  سموه  بدعم  وأشاد 
البرامج والفعاليات والمسابقات الرياضية، والتي 
وزارة  في  العاملين  على  والفائدة  بالنفع  تعود 

الداخلية كافة.
المتحدة  العربية  اإلمارات  أن وفد دولة  يذكر 
لرماية  المفتوحة  الدولية  البطولة  في  المشارك 
محمد  خليفة  العميد  من:  كل  من  تألف  األطباق 
حميد  راشد  والمقدم  الوفد،  رئيس  المري 
العرياني  أول  والمساعد  إداري،  المزروعي 

والمساعد أول الكعبي العبين.

أصحاب الهمم
العامة  القيادة  بحثت  المحلي،  الصعيد  وعلى 
الهمم  أصحاب  بمجلس  ممثلة  دبي  لشرطة 
الهيئات  ألمن  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون 
والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي سبل تطوير 
اإلجراءات األمنية لبطوالت نادي دبي ألصحاب 
الهمم، بحضور مسؤولين من النادي. وتم خالل 
األمنية  اإلجراءات  تطوير  مناقشة  االجتماع 
للبطوالت الرياضية المحلية والعالمية التي تقام 

بحضور  وذلك  الهمم،  ألصحاب  دبي  نادي  في 
رئيس  الرميثي  فيصل  سعود  الدكتور  الرائد 
والرائد  دبي،  في شرطة  الهمم  أصحاب  مجلس 
حسن عيسى الفالسي رئيس قسم اإلسناد في 
اإلدارة العامة ألمن الهيئات والمنشآت والطوارئ 
حمد  الله  عبد  أول  والمالزم  دبي،  شرطة  في 
الهمم،  أصحاب  مجلس  رئيس  نائب  الشامسي 
وحمد بالجافلة نائب المدير التنفيذي لنادي دبي 
العام  المنسق  الشيخ  وماجد  الهمم،  ألصحاب 

للمجلس، وعبد الله الفالسي إداري في النادي.

استراتيجية
مجلس  حرص  الرميثي  الدكتور  الرائد  وأكد 
القيادة  استراتيجية  تنفيذ  على  الهمم  أصحاب 
 -  2016 الهمم  ألصحاب  دبي  لشرطة  العامة 
2021، وبخاصة )برنامج حماية(، والمنبثقة عن 
لشرطة  العامة  للقيادة  االستراتيجية  األهداف 
سلسلة  عقد  على  االتفاق  تم  أنه  وأوضح  دبي. 
دبي  لنادي  ميدانية  بزيارات  والقيام  اجتماعات 
ألصحاب الهمم لالطالع على اإلمكانات المتوفرة 
البطوالت  فيها  تقام  التي  الرياضية  والصاالت 
أهداف  تحقق  المختلفة، وذلك إلعداد خطة عمل 
استراتيجية دبي 2020 )مجتمعي.. مكان للجميع( 
لتكون إمارة دبي صديقة ألصحاب الهمم بحلول 

عام 2020.

�صارك قطاع �لريا�صة �ل�صرطية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف عدد من �لفعاليات �لريا�صية د�خل �لدولة 

وخارجها.

إعداد: موزة الحمادي 
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للموارد  العامة  اإلدارة  مدير  الشامسي  محمد  عمر  العميد  كّرم 
والخدمات المساندة في شرطة عجمان، بحضور العقيد عبدالله بن 
سعيد النعيمي نائب مدير معهد تدريب الشرطة، محاضري وخريجي 

4 دورات تدريبية في المعهد.

الكلية  العين  لنيابة  العام  المحامي  الظاهري  عتيق  راشد  كّرم 
في  المروري  المعهد  بقسم  المحاضر  الكتبي  علي  سالم  الرائد 
للجهود  عن شكره  هارباً، معرباً  أبوظبي لضبطه مجرماً  شرطة 
القبض على الجاني، والمساعدة في تحقيق  إلقاء  التي بذلها في 

العدالة.

والدوريات في شرطة  المرور  مديرية  مدير  الخييلي  العميد خليفة محمد  كّرم 
أبوظبي سائحين هولنديين هما توم جورنا وميالني جورنا جريس جورنا، لمناسبة 

زيارتهما للمديرية.

كّرمت وفاء أحمد الحمادي مشرفة الملتقى الصيفي التاسع 2018 في مؤسسة 
الزعابي  عبيد  جاسم  واإلعالمي  الكاتب  أبوظبي  بوابة  مركز  األسرية  التنمية 
تقديراً لمشاركته في ورشة »زايد ملهم األجيال« بالتزامن مع عام زايد 2018. 
من  عدد  إلى  الخير«  دروب  على  »أبناؤنا  الجديد  كتابه  بإهداء  الزعابي  وقام 

مسؤولي المؤسسة والمشاركين.

مساعد  المري  سعيد  محمد  اللواء  سعادة  قدم 
القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في 
شرطة دبي درعاً تذكارية إلى هالل علي الفيلي مدير 
الشؤون  بدائرة  باإلنابة  والتسويق  االتصال  إدارة 
اإلسالمية والعمل الخيري في دبي لمناسبة زيارة 

وفد من الدائرة لمقر شرطة دبي.
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خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

أظنه يخفى عليكم،  الحال، وال  الصيف، وفي ذلك مغزى بطبيعة  الشباب ونحن في فصل  نتحدث عن 
فالشباب في أّي مجتمع هم عدته وعتاده، وهم الثروة الحقيقية التي يجب أال تنضب، هم عماده وهم الرياحين 
التي يتطاير شذا عطرها في كّل ركن من أركانه، هم اإلنتاج، بل هم الغد الواعد والمستقبل المشرق واألمل 
الشمس  تحت  والالئق  المنشود  مكاننا  نأخذ  أن  أردنا  ما  فإذا  بصالحهم،  إال  المجتمع  يصلح  ال  المنشود، 
ونستعيد مجداً تليداً كنّا نفاخر به األمم، فيجدر بنا أن نولي مرحلة الشباب ما تستحق من رعاية وعناية، ولكي 
نفعل هذا يجب أوالً وقبل كل شيء أال ندع الشباب وحدهم في مواجهة هذا الكّم الهائل من رياح الفساد العاصف 

التي تهّب عليهم من كّل صوب، فنحّصنهم ضّد هذا العبث الداهم.
للتربية دورها المهم الذي تلعبه في هذا الصدد، من خالل العناية بوسائل اإلعالم المختلفة المرئية والمسموعة 
والمقروءة، وتوجيهها توجيهاً سليماً في بّث القيم العليا للشباب والتخطيط العلمي المدروس، والبرامج التوجيهية 
الهادفة والمعبرة عن مشاعرهم وأصالتهم وعمق انتمائهم. وليكن أسالفنا قدوة لنا فقد أولوا الشباب اهتماماً خاصاً 
وأعطوهم اإلحساس بالمسؤولية، فحملوها ونجحوا في حملها، وتحمل المسؤولية يعد من أنجح السبل في بناء جيل 
صالح، وكثيراً ما أثبتت التجارب أن بعض الشباب الجانحين إلى الفوضى، الغارقين في الغّي والفساد، حينما يتاح 

لهم تحمل المسؤولية ينضبطوا ويغادروا ما كانوا عليه ويصيروا نعم الشباب النافع المفيد في مجتمعهم ووطنهم. 
مرحلة الشباب ال ينكر أحد أنها من أهم مراحل العمر، ولهم مشكالتهم التي علينا أن ندرسها ونتفهمها وطموحاتهم 
التي علينا أن نراعيها، وهموم الشباب كثيرة ومتشعبة، فترى معظمهم مشغولي البال دوماً في التفكير في كيفية مواجهة 
أعباء مستقبلهم، من تكوين األسرة وطرق النجاح في الحياة واالستقاللية عن دعم أوليائهم المادي لهم، وهذه سنة الكون 
التي فطر الناس عليها، وأكثر ما يغوي الشباب ويقتل طموحاتهم هو الفراغ المفسد. ومن الشباب من هو مبدع موهوب، 
فيجب إيالء أمثال هؤالء اهتماماً خاصاً يليق بإبداعهم وتميزهم، وتفّهم جوانب اإلبداع عندهم، وإعطاء الفرصة لكل مبدع 
أن ينّمي جوانب إبداعه. فهناك من هو مبدع في الرياضة مثالً، فنوجهه للرياضة وفق منهاج مدروس نحو بناء جيل رياضي 
يؤمن بالرياضة هدفاً لبناء األجسام وصحتها، وتناغم أفرادها وليس سبيال للفرقة وتوفير بيئة متناقضة جّل هّمها الغوص 
في متاهات الفوضى. كما وأن هناك شباباً خلقوا قادة، كّل في ميدان عمله، فلم ال نوجههم كي يكونوا قادة خير ومنفعة ونزرع 

فيهم حّب الناس والوالء واالنتماء للوطن لنحصد ثمار محبة وانتماء؟.
إن من أساسيات دعم الشباب تحبيبهم بالعمل، ونزع ثقافة الترّفع عنه من نفوسهم، تلك الثقافة الموروثة أن بعضاً من األعمال 
مخصص للعمالة المساعدة فقط. إن حّب العمل من شأنه أن ينّمي الوعي بحب الوطن وعدم االتكاء على السواعد غير المؤهلة أو 
المستوردة. ومن وسائل دعم الشباب األندية الثقافية والرياضية والحّث على المطالعة وإجراء المسابقات والندوات، والحّث على 

مواكبة التكنولوجيا، أي تطبيق ما توصل إليه العقل البشري وتسخيره في خدمة المجتمع بعيداً عن اللهو والعبث.
خالصة القول إن الشباب هم الغّد فيجب دعمهم بال حدود.

�ل�صباب و�صْيف �الإبد�ع
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