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عالمية  ريادة  اإلماراتية  »المرأة  مؤتمر  حضر 
رئيس  بدران  داوود  خليل  سعادة  زايد«  نهج  على 
الدكتور  اللواء  وسعادة   ،»999« مجلة  تطوير  لجنة 
عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة 
ضباط  من  وعدد  الفكرية،  للملكية  اإلمارات  جمعية 
وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، 
وشاركت فيه شخصيات من داخل الدولة وخارجها، 
العالمي،  المرأة  بيوم  االحتفاالت  مع  بالتزامن  وعقد 

متابعة: با�صل ثريا - ت�صوير: حممد علي

المرأة  إنجازات  على  الضوء  تسليط  بهدف  وذلك 
اإلماراتية في ظل تبني القيادة الرشيدة الستراتيجية 

دعم وتمكين المرأة في كل المجاالت.

جهود سامية 
نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  أشاد 
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  بجهود  التسامح  وزير 
الرئيس األعلى  العام  النسائي  مبارك رئيسة االتحاد 

األعلى  المجلس  رئيسة  األسرية  التنمية  لمؤسسة 
لألمومة والطفولة »أم اإلمارات«، وسعيها المخلص 
لتمكين المرأة في كل المجاالت واالهتمام بشؤونها، 
وتحقيق التنمية السليمة لألطفال في الدولة والعالم، 
التي تمثل  بـ»أم اإلمارات«  معبراً عن عظيم فخره 
اإلمارات  في  للمرأة  الرائد  األنموذج  كله  للعالم 
بفضل ما تحققه من إنجازات متوالية، وما لديها من 
رؤية واضحة للمستقبل، تنبع من ثقافتها الوطنية 

ملوؤ�ص�صة  �الأعلى  �لرئي�س  �لعام  �لن�صائي  �الحتاد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  من  كرمية  رعاية  حتت 

�لتنمية �الأ�صرية رئي�صة �ملجل�س �الأعلى للأمومة و�لطفولة »�أم �الإمار�ت«، وبتوجيهات من �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف 

بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، وح�صور معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 

�لت�صامح، عقدت جمعية �الإمار�ت للملكية �لفكرية موؤمترها �لثاين حتت عنو�ن: »�ملر�أة �الإمار�تية ريادة عاملية على 

نهج ز�يد«، بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية و�الحتاد �لن�صائي �لعام، وب�صر�كة �إعلمية مع جملة »999«.

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

برعاية فاطمة بنت مبارك وتوجيهات �سيف بن زايد

»الإمارات للملكية الفكرية« تعقد موؤمتر

»املراأة الإماراتية ريادة عاملية على نهج زايد«
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الذكية  إحاطتها  ومن  األصيلة،  واإلسالمية  والعربية 
بشؤون العالم.

االلتزام بتحقيق رؤية »أم اإلمارات«  وأكد معاليه 
الحكيمة لكل ما من شأنه تمكين اإلنسان رجالً كان أم 
امرأة، وتحقيق كل ما يضعه لنفسه من أهداٍف وغايات، 
وكل ما يتوقعه الوطن له من آمال وطموحات، معتبراً 
أن عنوان: المؤتمر والجهود الفائقة لسموها انعكاس 
طبيعي لجهود وتوجيهات قادة الدولة المخلصين، بدءاً 
بالمؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان 
المرأة  دور  دعم  والذي  ثراه«،  الله  »طيب  نهيان  آل 
في المجتمع لنجاح جهود التنمية والتقدم في الدولة.

وأضاف معاليه: أن واجبنا جميعاً هو بذل أقصى 
الجهد والطاقة من أجل إطالق القدرات الكامنة للمرأة 
ووطنها  لنفسها  والتنمية  الخير  تحقيق  طريق  على 
كافة  التطور  إنجازات  إسهاماتها في  وتأكيد  وأمتها، 
في العالم، مستذكراً مقوالت المغفور له الشيخ زايد 
المجاالت  في  العمل  من  المرأة  تمكين  في  وجهوده 

كافة، حيث كان »طيب الله ثراه« يحرص كل الحرص 
على تحديد توقعات ومستويات عالية ألداء المرأة في 
تمكين  أهمية  جميعاً  لنا  يؤكد  وكان  كافة،  المجاالت 
والتنمية  الصحية  والرعاية  التعليم  خالل  من  المرأة 
البشرية الحقة والمشاركة الكاملة، في المجاالت كافة 
في  والنماء  التقدم  لتحقيق  المهمة  الوسائل  كإحدى 

ربوع الوطن كافة. 
وأشاد معاليه بنهج مؤسس الدولة الراحل الكبير 
وتمكين  اإلنسان،  بناء  في  زايد   الشيخ  له  المغفور 
المرأة في اإلمارات، وهو نهج ال يزال يحكم المسيرة 
هذه  في  نعيش  جميعاً  وجعلنا  لإلمارات،  الناجحة 
الدولة الرائدة في سالٍم ورخاء وتقدٍم ونماء، ونهج 
زايد يؤكد لدينا جميعاً أن المغفور له الوالد المؤسس 
كان قائداً عظيماً آمن بوطنه وشعبه فأحبوه وشاركوا 
معه في تحقيق رؤيته الثاقبة للمستقبل، وكان قائداً 
عظيماً يعتز بالتاريخ والتراث والقيم اإلنسانية النبيلة 
التي يتسم بها مجتمع اإلمارات، ويبذل أقصى الجهد 

والطاقة من أجل تحقيق الخير لإلنسان رجالً كان أم 
العصر،  قادرين على مواكبة متغيرات  ليكونوا  امرأة 

ومواجهة تحديات عالم بالغ التعقيد. 
من  اإلماراتية  المرأة  تحققه  ما  أن  معاليه  ورأى 
والعالمية  الوطنية  المستويات  على  وإنجازات  عطاٍء 
كافة هو امتداد طبيعي للغرس الطيب الذي تركه فينا 
الدولة  قادة  ويرعى  زايد،  الشيخ  الوالد  له  المغفور 
بكل  ويدعمون  عزم،  بكل  الطيب  الغرس  هذا  الكرام 
المرأة في مسيرة  لمكانة  المؤسس  القائد  قوة رؤية 
اإلمارات، ونعتز كثيراً بقيادتنا الحكيمة ممثلة بصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس  آل مكتوم نائب رئيس 
حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
الدور  بتأكيد  الكبير  وباهتمامهم  المسلحة  للقوات 
المحوري للمرأة بتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع 

نهيان بن مبارك: برعاية فاطمة بنت مبارك وتوجيهات �سيف بن زايد

نفخر بدور املراأة 

الإماراتية يف 

حتقيق التقدم 

ون�سر القيم

العبيديل: ما حققته 

ابنة الإمارات من 

اإجنازات �سيظل يف 

ال�سجل النا�سع 

لل�سيخ  زايد

بدران : م�ساركة 

جملة »999« 

يف املوؤمتر 

تهدف لدعم 

املراأة الإماراتية

Mojtama 149.indd   7 3/27/19   9:50 AM



العدد 149 أبريل 2019 8

والوطن. 
وأشار معاليه إلى أن المرأة في اإلمارات لها دور 
أساسي في تشكيل المستقبل، وأنها تتمتع بالمساواة 
العامة، ومحرك مهم في األنشطة  الحياة  الكاملة في 
في  وقدوة  وأنموذج  كافة،  المجتمعية  والمبادرات 
واألخذ  المسؤولية  وتحمل  للوطن  واالنتماء  الوالء 
ومواجهة  السليم  التفكير  على  والقدرة  بالمبادرة 
ورعاية  اإلنسان  احترام  على  والحرص  التحديات 
في  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  واإلسهام  حقوقه 

الدولة والعالم. 
اإلماراتية  المرأة  بدور  فخره  عن  معاليه  وعبر 
قيم  ونشر  الوطن،  ونماء  المجتمع  تقدم  تحقيق  في 
االبتكارات  إلى  مشيراً  والتعايش،  والمحبة  السالم 
والمخترعات ودور المرأة اإلماراتية باعتبارها نصف 
التقدم  تحقيق  في  مهمة  مكانة  لها  جعل  المجتمع 
أمر ضروري  الفكرية  الملكية  حماية  وأن  اإلنساني، 
لتحقيق ذلك، وأن هذا المؤتمر يؤكد أهمية دور المرأة 
المعلومات  واستخدام  المعارف  وتنمية  اإلماراتية 

والتعاون والتنسيق في ذلك عبر الحدود واألقطار.

دعم كبير 
وأكد سعادة خليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير 
إعالمي  كشريك  المجلة  مشاركة  أن   »999« مجلة 
»المرأة  الفكرية في مؤتمر  للملكية  اإلمارات  لجمعية 
اإلماراتية ريادة عالمية على نهج زايد«، يأتي في إطار 
زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  توجيهات  تنفيذ 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وجمعيات  الداخلية  وزارة  بين  الشراكة  لتعزيز 
المرأة  العام في دولة اإلمارات، ودعم وتمكين  النفع 

اإلماراتية في مختلف المجاالت.
سمو  إلى  وإكبار  إجالل  بتحية  سعادته  وتوجه 
النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
العام الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة 
المجلس األعلى لألمومة والطفولة »أم اإلمارات« على 

وللفريق  اإلماراتية«،  »المرأة  مؤتمر  برعاية  تكرمها 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
بدعم  تكرمه  على  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
نهيان  آل  نهيان بن مبارك  الشيخ  المؤتمر، ولمعالي 
وزير التسامح على تكرمه بحضور المؤتمر، مشيداً 
المرأة  ودعم  رعاية  في  لسموهم  البيضاء  باأليادي 
من  العديد  في  العالمية  ريادتها  لتحقيق  اإلماراتية 

المجاالت.
ورأى سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق 
العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للملكية 
إنجازات  من  اإلمارات  ابنة  حققته  ما  أن  الفكرية 
الناصع  السجل  الفصول في  أبرز  من  سيظل واحداً 
له  المغفور  الحديثة  نهضتها  وباني  الدولة  لمؤسس 
ثراه«،  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
فما تحقق للمرأة اإلماراتية، وما استطاعت أن تحققه 
بدعم الشيخ زايد الالمحدود، وما وفره لها من ركائز 
واسعة  المسافة  جعل  كثيرة،  واجتماعية  تشريعية 
بين ما كانت عليه المرأة اإلماراتية قبل عصر الشيخ 
زايد، وما أصبحت تعيشه اليوم في ظل قيادة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس  آل مكتوم نائب رئيس 
حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة.
لجنة  عضو  سعيد  صالح  عوض  العقيد  وأوضح 
المشاركة  أن   »999« مجلة  تحرير  ورئيس  تطوير 
 ،»999« مجلة  على  جديدة  ليست  المؤتمر  هذا  في 
فهي تعمل بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
بدران  داوود  خليل  سعادة  من  وبمتابعة  الداخلية، 
في  المشاركة  على   »999« تطوير مجلة  لجنة  رئيس 
المناسبات العالمية، ومنها يوم المرأة العالمي، ونشر 
الثقافة االجتماعية واألمنية لدى مختلف فئات المجتمع 

وبينها المرأة، وذلك في إطار تحقيق رؤيتها وشعارها 
»مفهوم جديد لعالقة الشرطة بالمجتمع«. 

معرض وجلسات 
نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  وقام 
اللواء  وسعادة  بدران،  داوود  خليل  سعادة  يرافقه 
معرض  على  بجولة  وشخصيات  وضباط  العبيدلي 
عنوان:   حمل  والذي  للمؤتمر،  المصاحب  الصور 
زيارات  من  نماذج  فيه  وعرضت  زايد«،  »بصمات 
وافتتاحات ولقاءات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
النسائية  المؤسسات  في  ثراه«  الله  نهيان »طيب  آل 
المؤسس،  القائد  حرص  مدى  تظهر  والتي  بالدولة، 
واألدوات  الفرص  وتوفير  اإلماراتية،  للمرأة  ودعمه 
لتمكنيها من الوصول إلى المكانة العالمية التي باتت 

تتبوؤها حالياً وتحقيقها إلنجازات متميزة.
الشخصيات  من  عدد  بتكريم  معاليه  وقام 
واإلعالميين المشاركين في المؤتمر، كما كّرم سعادة 

اللواء العبيدلي الشركات الراعية للمؤتمر. 
وأشار الدكتور خالد عبدالله النقبي عضو مجلس 
إدارة جمعية اإلمارات للملكية الفكرية إلى أن مؤتمر 
زايد«،   نهج  على  عالمية  ريادة  اإلماراتية  »المرأة 
تضمن عدداً من المحاور الرئيسة التي ناقشها عدد 
الحكومي  القطاعين  في  القيادية  الشخصيات  من 
ناقش  اإلمارات وخارجها، حيث  داخل  والخاص من 
المؤتمر المحاور الرئيسة التالية : تمكين المرأة بين 
كشريك  والمرأة  المستقبل،  واستشراف  قيادة  رؤية 
أساسي في صنع المستقبل، والمرأة اإلماراتية تمكين 
مجلس  عضو  الحوسني  فاطمة  وأوضحت  ومكانة. 
إدارة الجمعية أن المؤتمر تضمن مشاركة 18 متحدثاً، 
من ضمنهم المتحدثون الدوليون من المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية )الويبو(، وكذلك من المملكة األردنية 
في  الجهات  مختلف  من  والمتحدثون  الهاشمية، 
الدولة من القطاعين العام والخاص، وعرضت خالله 

»أوبريت« تناولت إنجازات المرأة اإلماراتية. 
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يو��صل »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف �لقطاعات يف وز�رة �لد�خلية. وز�ر يف هذ� �لعدد �الإد�رة �لعامة للأمن 

لوز�رة  �ال�صرت�تيجية  �الأه��د�ف  تطبيق  �صبيل  يف  حتققها  �لتي  و�الإجن��از�ت  بها  تقوم  �لتي  باملهمات  للتعريف  �لوقائي 

�لد�خلية، و�لر�مية لتكون دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �أف�صل دول �لعامل يف �الأمن و�ل�صلمة.

لقاء: اأماين اليافعي

والحكومة  الرشيدة  القيادة  دعم  بفضل 
سمو  الفريق  وتوجيهات  الرشيدة،  االتحادية 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
اإلدارة  حققت  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
العامة لألمن الوقائي في وزارة الداخلية العديد 
كانت  والتي  المرجوة،  والنتائج  اإلنجازات  من 
الداخلية  لوزارة  المتميز  المؤسسي  العمل  نتاج 
والمستمرة،  الدؤوبة  وخططها  واستراتيجيتها 
األمن  لتعزيز  المعايير  أفضل  وفق  والعمل 

واألمان ورفع مستوى األداء الشرطي واألمني.

جوانب وقائية
مكتوم  عبدالعزيز  اللواء  سعادة  وأوضح 

وزارة  في  الوقائي  األمن  عام  مدير  الشريفي 
الداخلية لـ »مجتمع الشرطة« أن اإلدارة العامة 
منظومة  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  الوقائي  لألمن 
العامة  اإلدارة  هذه  وتأسست  الداخلية،  وزارة 
لسنة   )3( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب 
1995، وتهدف إلى تعزيز الجوانب الوقائية للعمل 
الشرطي من خالل تأمين أفراد ومنشآت ووثائق 
وزارة الداخلية، ونشر الوعي األمني بين منتسبي 
الوزارة والقيادات واإلدارات العامة، والتأكد من 
مدى االلتزام بالتعليمات األمنية واحترام القوانين 
واألنظمة، ومواجهة األخطار المحتملة على األمن 
الداخلي بالتعاون والتنسيق مع األجهزة األخرى، 
وأن اإلدارة العامة لألمن الوقائي مرت بالعديد 

ت
ءا

ضا
�

اإ
مع  انسجاماً  والتطوير  التحديث  إجراءات  من 

توجهات الوزارة في التميز والريادة العالمية.
العامة  التنظيمي لإلدارة  الهيكل  أن  وأضاف: 
لألمن الوقائي خضع للتطوير والتحديث منذ عام 
وتوجهات  أهداف  يخدم  بما  اآلن،  وحتى   2008
العاملة  اإلدارات  أبرز  من  وأن  الداخلية.  وزارة 
وتتبع  برصد  ُتعنى  إدارة  العامة،  اإلدارة  تحت 
األمنية ووضع  التحديات واألخطار والتهديدات 
بنشر  تعنى  وإدارة  بشأنها،  الوقائية  الحلول 
الداخلية  وزارة  منتسبي  بين  األمني  الوعي 
واألنظمة  بالتعليمات  التقيد  مدى  من  والتأكد 
الخطط  بوضع  تعنى  وإدارة  الصادرة،  األمنية 
الخاصة بأمن ومرونة المنشآت التابعة للوزارة، 

الإدارة العامة للأمن الوقائي يف »الداخلية« 

              ال�سريفي: ن�سعى لتكون الإمارات من اأف�سل

                       دول العامل يف الأمن وال�سلمة
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تخدم  التي  والوحدات  األقسام  من  وغيرها 
االختصاصات والمهمات الموكلة لإلدارة العامة، 
وتوج ذلك بحصول اإلدارة العامة لألمن الوقائي 
عملياتها  توثيق  يدعم  بما  الجودة،  شهادة  على 

وإجراءاتها وفقاً لإلختصاصات الموكلة لها.

استراتيجيات ومبادرات
وأكد سعادة اللواء الشريفي أن اإلدارة العامة 
وزارة  رؤية  تحقيق  إلى  تسعى  الوقائي  لألمن 
الداخلية وفقاً للتوجه االستراتيجي 2017 - 2021 
بأن تكون دولة اإلمارات من أفضل دول العالم 
في تحقيق األمن والسالمة، وذلك انسجاماً مع 
الهدف االستراتيجي األول للوزارة وهو تعزيز 
تطوير  على  المستمر  والعمل  واألمان،  األمن 
الجوانب الوقائية في العمل الشرطي، ومواجهة 

األخطار المحتملة على األمن الداخلي.
وأضاف: أنه من أجل ذلك، تبنت اإلدارة العامة 

لألمن الوقائي العديد من المبادرات، ومنها:
توفير  إلى  تهدف  والتي  »تواصل«:  مبادرة 
وزارة  منتسبي  بين  مباشرة  تواصل  قنوات 
الوقائي، ويمكن  العامة لألمن  الداخلية واإلدارة 
اإللكتروني  النادي  خالل  من  إليها  الوصول 

المعرفي للوزارة.
جميع  لتوعية  األمنية«:  »التوعية  ومبادرة 
منتسبي وزارة الداخلية بالقوانين واألنظمة التي 
يجب على كل منتسب االلتزام بها، حيث حرص 
فريق العمل على ابتكار العديد من وسائل التوعية 
األمنية مثل المحاضرات التوعوية، والمنشورات 
والنادي  القصيرة،  النصية  والرسائل  األمنية، 

اإللكتروني.
المعلومات  جميع  لرصد  »راصد«:  مبادرة 
المختارة والمصنفة على مدار الساعة، ويستخدم 
للحصول على المعلومات بشكل دائم، كما تعمل 

من  العديد  تحقيق  على  حالياً  العامة  اإلدارة 
المبادرات بالتعاون مع الشركاء.

منظومة متطورة
وأشار سعادة اللواء الشريفي إلى أن اإلدارة 
العامة لألمن الوقائي تعمل ضمن منظومة أمنية، 
أفضل  وفق  باستمرار  لتحديثها  تسعى  وهي 
الشأن،  هذا  في  العالمية  والممارسات  المعايير 
المختلفة  بجوانبها  األمنية  المنظومة  وتعمل 
والجاهزية  واالستعداد  األمني  الحس  رفع  على 
بالتعاون  األمنية  األحداث  مختلف  مع  للتعامل 
والتنسيق مع الجهات األخرى، وأحد جوانب هذه 
المنظومة المشاركة في التمارين والسيناريوهات 
وكيفية  األمنية،  األوضاع  بعض  تحاكي  التي 

التعامل معها بالشكل األمثل.
المعرفية  المهارات  صقل  يتم  أنه  وأضاف: 
والجسدية لجميع منتسبي اإلدارة العامة لألمن 
الوقائي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية 
وفقاً للخطة التدريبية لوزارة الداخلية، كما يقوم 

منتسبو اإلدارة العامة بنقل معارفهم وخبراتهم 
أجل  من  اآلخرين  المنتسبين  مع  ومشاركتها 
توفرها  التي  المضافة  القيمة  من  االستفادة 
المعارف والخبرات بمختلف أنواعها في تطوير 
األداء المؤسسي، وعقد العديد من المحاضرات 
وورش العمل السنوية والخاصة بنشر التوعية 
بين  الوقائي  األمن  مفهوم  وتعزيز  األمنية 
ومدارس  كليات  مع  بالتعاون  الوزارة  منتسبي 
من  وذلك  الدولة،  إمارات  مختلف  في  الشرطة 
منتسبي  لدى  األمني  الحس  مستوى  رفع  أجل 
على  المرجوة  الفائدة  ولتعم  الداخلية،  وزارة 
من  أسبوعياً  التوعوية  الرسائل  وبث  الجميع، 
والمتضمنة  القصيرة،  النصية  الرسائل  خالل 
الصادرة  والتوجيهات  التعليمات  من  لمجموعة 

من الوزارة.

تميز وريادة 
اإلدارة  أن  إلى  الشريفي  اللواء  ولفت سعادة 
كإحدى  دائماً،  تسعى  الوقائي  لألمن  العامة 
وزارة  لمنظومة  المشكلة  التنظيمية  الوحدات 
في  والريادة  التميز  نحو  المتكاملة،  الداخلية 
جميع المجاالت، وتركز على مفاهيم استشراف 
وتوجهات  الوزارة  لرؤية  تحقيقاً  المستقبل 
الوزارة  حصدت  بحيث  االتحادية،  الحكومة 
الصعد  على  واإلنجازات  الجوائز  من  العديد 
يشجعنا  وذلك  والدولية،  واإلقليمية  المحلية 
األهداف  لتحقيق  الجهد  من  المزيد  بذل  على 
األجندة  ومستهدفات  للوزارة،  االستراتيجية 
واألمان،  األمن  لتعزيز  تسعى  التي  الوطنية 
واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفق أعلى 
والتي  الذكي،  والتحول  والريادة  التميز  معايير 
مجال  في  والفاعلية  الكفاءة  زيادة  في  ستسهم 

العمل.

 اللواء عبدالعزيز الشريفي
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ال�سعفار يرتاأ�س اجتماع جلنة»الأمن الداخلي« 

»الداخلية« حتتفل باليوم العاملي للدفاع املدين  

الداخلي في وزارة  العليا لألمن  اللجنة  بحثت 
األمن  ومؤشرات  والخطط  السياسات  الداخلية 
التي  والتمارين  التدريبية  والبرامج  الداخلي، 
الشركاء  مع  بالتنسيق  الداخلية  وزارة  تنفذها 
السابقة  والتوصيات  والقرارات  االستراتيجيين، 
لعمليات  المستقبلية  والمشاريع  منها،  نفذ  وما 
األمن الداخلي، وعدداً من الموضوعات المدرجة 

في جدول األعمال.
الذي  الدوري للجنة  جاء ذلك خالل االجتماع 
الشعفار  الله  عبد  سيف  الفريق  سعادة  ترأسه 
العليا لألمن  اللجنة  الداخلية رئيس  وكيل وزارة 
دبي،  شرطة  أكاديمية  في  عقد  والذي  الداخلي، 
أعضاء  العامين  والمديرين  القادة  بحضور 
وزارة  في  الضباط  كبار  من  وعدد  اللجنة، 
الداخلية. ويأتي هذا االجتماع ضمن استراتيجية 
االستعداد  ضمان  إلى  الهادفة  الداخلية  وزارة 

والجاهزية لمواجهة األحداث.

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
للدفاع  العالمي  باليوم  الداخلية  وزارة  احتفلت 

المدني2019 تحت شعار: »أطفالنا مسؤوليتنا«.
المرزوقي  اللواء جاسم محمد  وافتتح سعادة 
قائد عام الدفاع المدني فعاليات االحتفال، والتي 
أبوظبي،  في  اإلمارات«  »أم  حديقة  في  أقيمت 
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  بحضور 
من  وعدد  الداخلية،  وزارة  عام  مفتش  الريسي 
ضباط »الداخلية« والقيادة العامة للدفاع المدني 

واإلدارات اإلقليمية للدفاع المدني في الدولة.
وأكد سعادة اللواء المرزوقي أن قطاع الدفاع 
الجوانب  في  تطور  من  إليه  وصل  وما  المدني، 
من خفض  تحقق  وما  والتقنية،  والبشرية  الفنية 
الدعم  لوال  ليتحقق  كان  ما  الحرائق،  نسبة  في 
القيادة  توليه  الذي  الكبير  واالهتمام  الالمحدود 
تعزيز  في  أسهم  بما  المدني،  للدفاع  الرشيدة 
في  الحياة  وجودة  والسالمة  الوقاية  جهود 

مجتمع اإلمارات.
المدني  للدفاع  العامة  القيادة  أن  وأوضح 
ارتأت هذا العام االحتفال باليوم العالمي للدفاع 
الذي  اإلماراتي  الطفل  يوم  مع  بالتزامن  المدني 
لتحقيق  وذلك  عام،  كل  من  مارس   15 يوافق 
مستوى  رفع  أهمها  األهداف  من  مجموعة 
توعية  في  المجتمع  أفراد  بمسؤولية  الوعي 
والعناية  ومراقبتهم،  المنزلية،  باألخطار  األطفال 
والسلوكيات  األخطار  وتجنيبهم  بهم،  واالهتمام 

الخاطئة.
المسؤولة  المؤسسات  جهود  إلى  وأشار 

األسرة  من  بداية  وسالمته،  الطفل  رعاية  عن 
والتجارية  الصحية  المراكز  إلى  والمدرسة 
لتعزيز  المشترك  العمل  مؤكداً  الترفيه،  وأماكن 
تطبيق  مراعاة  في  المؤسسات  جميع  دور 
في  العامة  السالمة  واشتراطات  متطلبات 
منشآتهم، وترسيخ مفاهيم وقيم الوعي الوقائي 
شرائح  لجميع  والسالمة  الوقاية  بمتطلبات 
على  تعمل  الداخلية  وزارة  أن  وذكر  المجتمع. 
باألنظمة  المدني  الدفاع  قطاع  قدرات  تعزيز 
والتكنولوجيا  الحديثة  واالبتكارات  المتطورة 
والوقاية  والسالمة  األمن  مجاالت  في  المتقدمة 
أفراد  سالمة  على  الحفاظ  في  مهماته  ألداء 

والمرافق  المنشآت  على  والحفاظ  المجتمع، 
بما  والكوارث،  واألزمات  األخطار  ضد  الوطنية 
تكون  بأن  الرشيدة  القيادة  رؤية  مع  ينسجم 
أمناً  العالم  دول  أفضل  إحدى  اإلمارات  دولة 
باليوم  االحتفال  فعاليات  أن  يذكر  وسالمة. 
العالمي للدفاع المدني2019 استمرت ثالثة أيام، 
وتضمنت ورش عمل ومحاضرات توعوية لطلبة 
األمور  ألولياء  مفتوحة  ومحاضرة  المدارس، 
تدور  ومسرحيات  الطفل،  حقوق  حول  للتوعية 
أصحاب  وسالمة  الطفل  سالمة  حول  أحداثها 
الهمم، وعدد من المسابقات التوعوية والعروض 

الهدايا. الترفيهية وتوزيع 
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أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  احتفلت 
»كلنا  منتسبي  من  السابعة  الدفعة  بتخريج 

شرطة«، والبالغ عددهم 977 مواطناً ومقيماً.
فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  وحضر 
خلف المزروعي  القائد العام لشرطة أبوظبي 
ضباط  نادي  في  أقيم  الذي  التخريج  احتفال 
عدد  بحضور   أبوظبي،  في  المسلحة  القوات 
من مديري القطاعات واإلدارات والضباط في 

شرطة أبوظبي.
المزروعي  الركن   اللواء  معالي  ورأى 
بإقبال  حظيت  شرطة«  »كلنا  مبادرة  أن 
والجاليات  المجتمع  فئات  مختلف  من  كبير 
مع  اإليجابي  التفاعل  وأن  الدولة،  في  المقيمة 
المبادرة عكس مدى وعي وإدراك المشاركين، 
المجتمع  أمن  لحماية  العمل  على  وحرصهم 

ووقايته من الجريمة بأشكالها المختلفة.
للمبادرة  الرشيدة  القيادة  دعم  إلى  وأشار 
مسؤولية  األمن  على  الحفاظ  بأن  منها  إيماناً 
أبوظبي في هذا  وإلى جهود شرطة  مشتركة، 
الجانب من أجل مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

مشيداً  السابعة،  الدفعة  خريجي  وهنأ 
أهداف  لتحقيق  الرامية  المخلصة  بجهودهم 
تنمية  مواصلة  على  إياهم  وحاثاً  المبادرة، 

األمنية  المستجدات  على  واالطالع  قدراتهم 
كرم  كما  وجه.  أكمل  على  بدورهم  ليقوموا 

األعضاء المتميزين من الدفعة السابعة.

تكرمي الفائزين بجائزة »عام زايد«

أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  كرمت 
قطاعاتها الفائزة بجائزة عام زايد 2018، والتي 
هدفت إلى إحياء ذكرى القائد المؤسس المغفور 
الله  له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
ثراه«، واالستلهام من قيمه وإنجازاته، وتعريف 
تحقيق  على  وتشجيعهم  العريق،  بإرثه  األجيال 
محلياً  الكبيرة  لمكانته  وتعزيزاً  الحكيمة  رؤيته 

وعالمياً. 
الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة  وهنأ 
مدير عام شرطة أبوظبي الفائزين، مؤكداً أهمية 
الجائزة في التعريف بحكمة زايد الخير، وإبراز 
تأسيس  في  الرائد  ودوره  الطيبة  مسيرته 
الدولة، وتخليد شخصيته بوصفه من أحد أعظم 

الملهمة عالمياً.  القيادية  الشخصيات 
وفاز قطاع أمن المجتمع بجائزة أفضل قطاع 
بتخليد  ُيعنى  والذي  والمعرفة،  الثقافة  لمحور 
شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
كمثال  وقيمه  ومبادئه  ثراه«  الله  »طيب  نهيان 
لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم 
الحفاظ  على  التركيز  إلهاماً، من خالل  وأكثرها 

على التراث الغني للدولة.
جائزة  على  البشرية  الموارد  قطاع  وحصل 
ُتعنى  والتي  البشرية،  التنمية  في  قطاع  أفضل 
مشروعات  عبر  ثراه«  الله  »طيب  إرثه  بتخليد 

ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤيته وقيمه.

املزروعي يح�سر تخريج دفعة من »كلنا �سرطة«

والعمليات  والخدمات  المالية  قطاعا  وفاز 
واإلنسانية«،  »العطاء  محور  في  المركزية 
له  المغفور  مكانة  تعزيز  على  يركز  والذي 
والتفاني  للوطنية  رمزاً  بوصفه  ودولياً  محلياً 

في حب الوطن.
على  والمنافذ  األمن  شؤون  قطاع  وحاز 
واالستدامة،  البيئة  في  قطاع  أفضل  جائزة 
الجمهور  لدى  التوعية  بتعزيز  يهتم  والذي 
بمسيرة  وتعريفه  والدولي  واإلقليمي  المحلي 

القائد ومنجزاته. وفاز قطاع العمليات المركزية 
زايد  المتميز في عام  للقطاع  الرئيسة  بالجائزة 
المحاور  وفق  نتيجة  أعلى  حقق  والذي   ،2019
األهداف  وتحقيق  بتميز،  للعام  االستراتيجية 
والتكامل  الترابط  وأظهر  للعام،  االستراتيجية 

في األداء.
تقييم  في  المشارك  الفريق  تكريم  كما جرى 
الشرطية  والمبادرات   ،2018 زايد  عام  جائزة 

لها. والداعمين 
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�سرطة دبي و»تنمية املجتمع« توقعان مذكرة تفاهم

�ساحي خلفان يرتاأ�س اجتماع »الأجندة الوطنية«

تنمية  وهيئة  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  وقعت 
توطيد  إلى  تهدف  تفاهم  مذكرة  دبي  في  المجتمع 
المجاالت  في  المشترك  والتنسيق  التعاون  أواصر 
وكبار  الهمم  وأصحاب  واإلنسانية  االجتماعية 
االستراتيجية  األهداف  يحقق  بما  المواطنين، 
سعادة  دبي  شرطة  عن  االتفاقية  وقع  للطرفين. 
اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، 
عبدالكريم  أحمد  سعادة  المجتمع  تنمية  هيئة  وعن 
خبير  اللواء  سعادة  بحضور  العام،  المدير  جلفار 
العام  القائد  مساعد  المنصوري  إبراهيم  خليل 
الشمالي  علي  والعميد  الجنائي،  البحث  لشؤون 
والعميد  العقابية،  للمؤسسات  العامة  اإلدارة  مدير 
عيد محمد ثاني حارب مدير اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات، والمقدم الدكتور سعود الرميثي رئيس 
مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي. وحضر من 
التنفيذي  المدير  الطاير  أحمد  سعيد  الهيئة  جانب 
المر  التخطيط والتطوير االجتماعي، وحريز  لقطاع 
والرعاية  التنمية  لقطاع  التنفيذي  المدير  حريز  بن 
التسويق  إدارة  مديرة  الشرف  وخلود  االجتماعية، 

المؤسسي.  واالتصال 

المشترك  بالتعاون  المري  اللواء  سعادة  وأشاد 
تقوم  الذي  الكبير  والدور  المجتمع  تنمية  هيئة  مع 
به لخدمة الوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن المذكرة 
تصب في صالح تعزيز األمن واألمان االجتماعي، 
والتعاون المشترك في رعاية األحداث ودمجهم في 
النزيالت،  ألبناء  الحياة  جودة  وتحسين  المجتمع، 
في  اإللكتروني  والربط  الطفل،  حقوق  وحماية 
اإلجراءات  تسهيل  يخدم  بما  المختلفة  المجاالت 

المجتمعي واألمني  الوعي  القرارات، ونشر  واتخاذ 
الحماية  وضمان  المدني،  المجتمع  فئات  بين 
عرضة  األكثر  للفئات  الالزمة  الفورية  واالستجابة 
واألطفال  المواطنين  وكبار  الهمم  أصحاب  للضرر 
التطوع  مجاالت  في  التعاون  وتعزيز  والمدمنين، 
عمل  فرق  وتشكيل  والكوارث،  األزمات  وحاالت 
األهداف  تحقيق  على  للعمل  مشتركة  ولجان 

االستراتيجية.

نائب  تميم  خلفان  الفريق ضاحي  معالي  ترأس 
اجتماع  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
األجندة  مؤشرات  لرؤساء  التنفيذي  الفريق 

الوطنية، والذي عقد في أبوظبي.
صاحب  لتوجيهات  تجسيداً  االجتماع  ويأتي 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
الوطنية،  األجندة  تحقيق  بتسريع  الله«  »رعاه 
وتركيز الجهود وتكثيف وحشد الطاقات للوصول 
الوطنية  األجندة  مستهدفات  من   %100 نسبة  إلى 

بحلول عام 2021.
الفرق  وأعضاء  رؤساء  االجتماع  حضر 
الشرطة  قادة  من  األمن  لمسرعات  التنفيذية 
وممثلون  الدولة،  في  األمنية  القطاعات  ومسؤولي 
نوقشت  حيث  الوزراء،  مجلس  رئاسة  مكتب  عن 
إلى تحقيق مستهدفات  التي تؤدي  المؤشرات  أهم 
وأبرز  الدولة،  مستوى  على  الوطنية  األجندة 
التحديات التي تواجهها، ووضع الحلول والمبادرات 
معالي  وأكد  التحديات.  تلك  لتخطي  المناسبة 
الشرطة  أجهزة  أن  تميم  خلفان  ضاحي  الفريق 
واألمن في الدولة لديها من المبادرات التي تمكنها 
من تحقيق المركز األول في تحقيق مؤشر الشعور 
باألمان، وهو الهدف الرئيس الذي نسعى للوصول 
ال  وطني  هدف  وهو  األجندة،  هذه  خالل  من  إليه 
الوطنية  رؤيتنا  لتحقيق  فيه  تقصير  أو  تهاون 

 .2021 عام  في  العالم  دول  أفضل  من  نكون  بأن 
عبدالله  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  وعرض 
سرعة  مؤشر  عجمان،  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
الدولة،  مستوى  على  الطوارئ  لحاالت  االستجابة 
العالم.  مستوى  على  المرجعية  المقارنات  وأهم 
القدوس  عبد  الدكتور  اللواء  سعادة  عرض  كما 
قائد عام شرطة دبي  العبيدلي مساعد  الرزاق  عبد 
لشؤون التميز والريادة، مؤشر اإلحساس باألمان، 
وكذلك  عليها.  التغلب  وكيفية  التحديات  وأهم 
محمد  مهندس  المستشار  اللواء  سعادة  عرض 
االتحادي  المروري  المجلس  رئيس  الزفين  سيف 
في شرطة  العمليات  لشؤون  العام  القائد  ومساعد 
2018 المتعلقة بحوادث الطرق لكل  دبي نتائج عام 

واإلصابات  الوفيات  وعدد  السكان،  من  ألف   100
خالل  تحققت  التي  والمستهدفات  عنها،  الناتجة 
للسنوات  المقترحة  والمستهدفات  الماضي،  العام 
يحقق  لمستهدف  تصور  ووضع  المقبلة،  الثالث 
األجندة الوطنية خالل العام الجاري 2019.وعرض 
عام  قائد  الشامسي  الزري  سيف  اللواء  سعادة 
خدمات  على  االعتمادية  مؤشر  الشارقة  شرطة 
يستهدفها  التي  للفئة  المتطلبات  وأهم  الشرطة، 
المؤشر. كما عرض العميد عبد العزيز األحمد نائب 
عدد  مؤشر  االتحادية  الجنائية  الشرطة  عام  مدير 
السكان  من  نسمة  ألف  مئة  لكل  المقلقة  الجرائم 
وسبل  الجرائم  أنواع  وأهم  الدولة،  مستوى  على 

تخفيضها بوضع الخطط المناسبة لذلك.
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فعاليات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

الزري  سيف  اللواء  سعادة  ترأس   >
الشارقة  شرطة  عام  قائد  الشامسي 
في  الدائمة  العليا  للجنة  الثالث  االجتماع 
شرطة الشارقة لعام 2019، و الذي عقد بمقر 
وبحضور  الوسطى،  المنطقة  شرطة  إدارة 
القائد  نائب  عامر  بن  مبارك  عبدالله  العميد 
العام، والمديرين العامين ومديري اإلدارات 

اللجنة. وأعضاء 
القرارات  إلى  االجتماع  وتطرق 
والتوصيات التي تم طرحها خالل االجتماع 
ما  على  والوقوف  الجاري،  للعام  الثاني 
المشاريع  رأسها  وعلى  منها  إنجازه  تم 
آخر  على  واالطالع  للقيادة،  المستقبلية 
إلى  باإلضافة  اإلدارية،  المستجدات 

المواضيع المدرجة على جدول األعمال.
عام  موازنة  تخطيط  االجتماع  وبحث 
الشؤون  إدارة  قبل  من  المقدمة   2018
المالية، وسياسات الحوافز وتقييم الكفاءات 
البشرية،  الموارد  إدارة  قدمتها  التي 
والترتيبات الخاصة باألنشطة المعدة خالل 
شهر رمضان المبارك المقبل من قبل إدارة 
تعزز  التي  والنقاط  المجتمعية،  الشرطة 
جهود تحقيق األمن واألمان ألفراد المجتمع، 
وقام  المقدمة.  الخدمات  في  الجمهور  وثقة 
إدارات  بتكريم  الشامسي  اللواء  سعادة 
وواسط  والغرب،  خورفكان،  شرطة  مراكز 
التقييمات  أفضل  على  لحصولها  الشاملة، 
الخاصة بمشروع المتعامل السري، وتكريم 

متقاعدين من شرطة الشارقة.
الشيخ  اللواء  < برعاية وحضور سعادة 

شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد  بن  سلطان 
بحرية  خلوة  عجمان  شرطة  نظمت  عجمان، 
حضرها  فيها،  التميز  فرق  وأعضاء  لرؤساء 
إدارة  مدير  الشامسي  عبيد  علي  العميد 
الله  عبد  والعقيد  األداء،  وتطوير  االستراتيجية 
سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية.

وشكر سعادة اللواء النعيمي جميع الحاضرين، 
الوظيفية،  تنفيذ مهماتهم  التميز في  وحثهم على 

متمنياً لهم دوام السعادة والتقدم والرقي.
كما تم تنظيم »خلوة بحرية« للعنصر النسائي 
وأعضاء  النسائية،  الشرطة  لجنة  أعضاء  شملت 

فرق التميز من العنصر النسائي. 
القيوين  أم  لشرطة  العامة  القيادة  تواصل   >
الجاري  للعام  األولى  الموحدة  المرورية  الحملة 
والتي  الطريق«،  بغير  تنشغل  »ال  شعار  تحت 
أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بالمجلس المروري 

االتحادي.
مدير  عران  بن  عبيد  سعيد  العقيد  وأوضح   
القيوين  أم  والدوريات في شرطة  المرور  إدارة 
أن هذه الحملة تهدف لتعزيز السالمة المرورية، 
وعدم  التركيز  بضرورة  المجتمع  أفراد  وتوعية 
من  له  لما  القيادة،  أثناء  الطريق  بغير  االنشغال 
آثار سلبية مترتبة، وألن األرواح ثمينة وال تقدر 

بثمن.
السلحدي  راشد  الدكتور  العقيد  حضر   >
المجتمعية في شرطة رأس  الشرطة  إدارة  مدير 
الخاطري،  مطر  سعيد  المقدم  ونائبه  الخيمة، 
وأفراد  ضباط  صف  و  ضباط  من  وعدد 
»معرض  افتتاح  المجتمعية،  الشرطة  ومنتسبي 
مدرسة  طلبة  نظمه  والذي  المستقبل«،  مبتكرو 

ح1،  األساسي  للتعليم  الحمراء  الجزيرة 
بحضور  وابتكار«،  »تحدٍّ  شعار  تحت 
وسمية  المدرسة،  مديرة  القحطاني  شمسة 
اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  أول،  مدير  الكيت 
الطلبة.  أمور  أولياء  من  وعدد  والتدريسية، 
وأشاد العقيد السلحدي بمشاريع وابتكارات 
اإلبداعي  لنتاجهم  حصيلة  تعد  التي  الطلبة 
تحفز  التي  المدرسة  جهود  مثمناً  المتميز، 
الطلبة على تحقيق اإلبداع واإلنتاج، وتترجم 
صاعد  جيل  بتنشئة  الرشيدة  القيادة  رؤية 

للمستقبل. مبتكر ومنفتح ومتطلع 
الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  قامت   >
العامة  والعالقات  اإلعالم  بقسم  متمثلة 
2019 تحت شعار »ال..  لعام  توعوية  بحملة 
االستراتيجية  للمؤشرات  وفقاً  للشائعات«، 
نشر  في  الفجيرة  شرطة  إليها  تستند  التي 
الوعي األمني بين مختلف شرائح المجتمع.

وأكد العقيد الدكتور سعيد محمد الحساني 
الحملة  إطالق  أهمية  باإلنابة  القسم  رئيس 
خطورة  حول  المجتمع  أفراد  توعية  بهدف 
دون  من  والمعلومات  األخبار  ونشر  إثارة 
بعدما  الرسمي  مصدرها  صحة  من  التأكد 
بعض  استغالل  األخيرة  اآلونة  في  لوحظ 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل  األشخاص 
دون  من  المغلوطة  واألخبار  األكاذيب  نشر 
في  والحقيقية  الرسمية  للمصادر  الرجوع 
بعض  قبل  من  الصحيحة  المعلومات  أخذ 
األفراد، وباعتبار الشائعة أسلوباً خطيراً في 
التأثير على الرأي العام وإثارة الفوضى في 

المجتمع.

مشاركون بخلوة التميز في شرطة عجمان
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اإ�ساءات على قانون مكافحة التمييز والكراهية)2(

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

أشرنا في المقال السابق إلى أن إصدار صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة »حفظه الله« مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 
2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية كان ترجمة 
منذ  بدأ  الذي  المتسامح  اإلمارات  لنهج  حقيقية 
تأسيس االتحاد، وهو يعتبر بمثابة رسالة سامية 
نشر  على  تحث  اإلمارات  دولة  بأن  أجمع  للعالم 

المحبة والوئام والتسامح بين أفراد المجتمع.

الحريات التي حماها القانون 
هناك نوعان من الحرية، الحرية الطبيعية، وهي 
تولد مع كل إنسان وال يجوز ألي شخص سلبها 
منه، وهي تشكل حرية كاملة مئة بالمئة يفعل بها 
الكاملة  الحرية  هذه  أن  إال  له،  يحلو  ما  اإلنسان 
مجتمع  أي  على  والمصائب  الويالت  تجر  قد 
حتى  كاملة  حرية  يملك  بالمجتمع  فرد  كل  ألن 
تشكل  وبالتالي  عليهم،  واالعتداء  اآلخرين  إليذاء 
األفراد  قبل  من  فرد  كل  على  الحرية خطراً  هذه 

اآلخرين.
فيها  يتنازل  التي  وهي  المدنية،  الحريات  أما 
الكاملة حتى  الطبيعية  الفرد عن جزء من حريته 
لنقول  المنضبطة  الحرية  بقدر معقول من  يتمتع 
القدر  هذا  حماية  يتم  أن  مقابل  بالمائة   80 مثالً 

االعتداء  من  اآلخرين  بمنع  الحرية  من  المعقول 
عليها، ومنع الفرد نفسه من االعتداء على حريات 
أفراداً  لدينا  ينتج  مما  أيضاً،  المحدودة  اآلخرين 
أحراراً لكنهم يمارسون حرياتهم بحدود القانون 
يحميها  محدودة  بحرية  فرد  كل  يتمتع  بحيث 
القانون من اعتداءات اآلخرين على هذا الفرد نفسه 
وماله وجسده وحقوقه المعنوية، األمر الذي يحقق 
االستقرار واألمان بالمجتمع، ويتمكن كل فرد من 
االستمتاع بحرية محدودة بدالً من العيش بفوضى 
وال أمان باسم ممارسة الحرية الطبيعية لكل فرد. 
وقد أكد القانون اإلماراتي أنه ال يجوز ألي فرد 
قول  أي  إلتيان  والتعبير  الرأي  بحرية  االحتجاج 
التحريض على إزدراء األديان  أو عمل من شأنه 
أو المساس بها، بما يخالف أحكام القانون، حيث 
كان المشرع اإلماراتي حازماً في إيصال رسالة 
إنسانية من اإلمارات إلى العالم أجمع لتؤكد حق 
ما  إذا  وسالم  وأمان  بأمن  العيش  في  الجميع 
الحقوق،  االنتقاص من  اآلخر، وعدم  الكل  احترم 
القانون فحرية  وتجريم ومعاقبة كل من يخالف 

الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين.

 أهم الجرائم التي نص عليها القانون
على  التطاول  يتضمن  فعل  كل  المشرِّع  جرم 

بها،  المساس  أو  فيها،  الطعن  أو  اإللهية،  الذات 
التطاول على أحد األنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو 
آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس 
بهم أو اإلساءة إليهم وحدد عقوبة السجن من 7 
سنوات إلى 15 سنة وبالغرامة من 500 ألف إلى 
لمن  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  درهم  مليوني 

يرتكب هذا األمر.
أو  األديان  من  أي  إلى  اإلساءة  اعتبر  كما 
أو  تجريحها  أو  مقدساتها،  أو  شعائرها  إحدى 
التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، 
االحتفاالت  أو  الشعائر  إقامة  على  التشويش  أو 
التهديد  أو  بالعنف  تعطيلها  أو  المرخصة  الدينية 
جريمة يعاقب عليها بالسجن من 5 سنوات إلى 15 
إلى مليون درهم أو  سنة وبالغرامة من 250 ألفاً 

بإحدى هاتين العقوبتين.
السماوية  الكتب  من  أي  على  التعدي  أما 
اإلساءة  أو  التدنيس  أو  االتالف  أو  بالتحريف 
أو  االتالف  أو  التخريب  أشكال  من  شكل  بأي 
وللمقابر،  العبادة،  لدور  التدنيس  أو  اإلساءة 
فهو  محتوياتها  من  أي  أو  ملحقاتها  أو  وللقبور 
جناية تستوجب السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة 
وبالغرامة من 250 ألفاً إلى مليون درهم أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
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حملة يف »اخلدمات الطبية« للتوعية مبر�س »التوحد«

�لقيادة  يف  �لطبية«  »�خلدمات  مديرية  بها  تقوم  �لتي  �لتوعوية  �حلملت  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

منت�صبي  زيادة وعي  �ملديرية بهدف  �لتي نظمتها  »�لتوحد«  �لعدد حملة  ويتناول يف هذ�  �أبوظبي،  ل�صرطة  �لعامة 

�ل�صرطة و �أفر�د �أ�صرهم مبر�س ��صطر�ب طيف �لتوحد. 

 لقاء :خالد الظنحاين- ت�صوير: حممد علي

إدريس  حجازي  سامية  الدكتورة  أوضحت 
العالج  وخبيرة  رئيسي  سريري  نفسي  أخصائي 
السلوكي بمديرية الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي 
أن مرض اضطراب طيف التوحد هو حالة ترتبط بنمو 
لآلخرين  الشخص  تمييز  كيفية  على  وتؤثر  الدماغ، 
مما  االجتماعي،  المستوى  على  معهم  والتعامل 
والتواصل  التفاعل  يتسبب في حدوث مشكالت في 
االجتماعي. كما يتضمن أنماطاً محدودة ومتكررة من 

السلوك. 
أن مصطلح »طيف« يعبر عن مجموعة  وأضافت 
من األعراض ومستويات الشدة، بحيث يتضمن حاالت 
كانت تعتبر منفصلة في السابق، التوحد، ومتالزمة 
أسبرجر، واضطراب التحطم الطفولي، وأحد األشكال 

غير المحددة لالضطراب النمائي الشامل. 
وأشارت إلى أن اضطراب طيف التوحد في مرحلة 

على  مشكالت  بحدوث  يتسبب  المبكرة  الطفولة 
مستوى األداء االجتماعي في المدرسة والعمل على 
سبيل المثال، وإلى أن أعراض التوحد تظهر في السنة 
األولى من العمر، حيث يحدث النمو بصورة طبيعية 
يمرون  ثم  األولى،  السنة  في  األطفال  عدد من  لدى 
بفترة من االرتداد بين الشهرين الثامن عشر والرابع 

والعشرين وعندها تظهر عليهم أعراض التوحد.
وذكرت أن التقديرات تشير إلى معاناة طفل واحد 
طيف  اضطراب  من  العالم  في  طفالً   160 بين  من 
متوسطاً،  رقماً  تمثل  التقديرات  هذه  وأن  التوحد، 
ويتفاوت معدل االنتشار المبلّغ عنه تفاوتاً واسعاً بين 
المضبوطة  الدراسات  بعض  أفادت  كما  الدراسات. 
انتشار  معدل  يزال  وال  بكثير.  أعلى  بمعدالت  جيداً 
في  معروف  غير  التوحد  طيف  اضطرابات  مرض 

بلدان عدة ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

أسباب 
وعن األسباب التي تؤدي إلى هذا المرض، أجابت 
أنه ال يوجد سبب واحد معروف  د. سامية إدريس 
التوحد. ومع األخذ بعين  لإلصابة باضطراب طيف 
أعراضه  وتباين  االضطراب  هذا  تعقيد  االعتبار 
وشدته، فإنه من المحتمل أن تكون له أسباب عدة، 
)العوامل  دوراً  والبيئة  الوراثي  التكوين  يلعب  فقد 
تدخل  ومختلفة  عدة  جينات  أن  ويبدو  الوراثية(. 
هذا  يرتبط  وقد  التوحد.  طيف  اضطراب  نشأة  في 
مثل  جيني  باضطراب  األطفال  بعض  في  المرض 
متالزمة ريت أو متالزمة الصبغي إكس الهش. وقد 
تعزز التغيرات الجينية )الطفرات( خطر اإلصابة بهذا 
المرض لدى أطفال آخرين. وقد تؤثر جينات أخرى 
في تطور الدماغ أو طريقة تواصل خاليا الدماغ أو 
الطفرات  بعض  تبدو  وقد  األعراض.  تحدد شدة  قد 
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بشكل  أخرى  طفرات  تحدث  بينما  موروثة،  الجينية 
تلقائي العوامل البيئية. ويدرس باحثون حالياً ما إذا 
كانت العوامل مثل العدوى الفيروسية أو األدوية أو 
المضاعفات أثناء الحمل أو ملوثات الهواء تلعب دوراً 

في التسبب بهذا المرض.

عوامل 
وعن عوامل ارتفاع عدد األطفال الذين يعانون من 
هذا المرض، ذكرت د. سامية إدريس أنه ليس واضحاً 
ما إذا كان هذا بسبب الرصد واإلبالغ بشكل أفضل، 
كليهما  أو  الحاالت  لعدد  الحقيقية  الزيادة  بسبب  أو 
األطفال من  التوحد في  معاً، ويؤثر اضطراب طيف 
أكثر  الذكور  ويعتبر  األخرى،  واألجناس  الجنسيات 
احتماالً لإلصابة بحوالي أربع مرات عن اإلناث، وإن 
كان لدى العائلة طفل واحد يعاني من اضطراب طيف 
التوحد، فإنها أكثر عرضة لوالدة طفٍل آخر مصاب به. 
ومن الشائع لدى والدي أو أقارب الطفل الذي يعاني 
من اضطراب طيف التوحد أنهم قد يعانون مشكالت 
طفيفة مع المهارات االجتماعية ومهارات التواصل أو 
أنهم قد ينخرطون في بعض السلوكيات المصاحبة 
يعانون  الذين  األطفال  وبعض  أخرى.  الضطرابات 
أعلى لإلصابة  من حاالت طبية معينة لديهم أخطار 
باضطراب طيف التوحد أو أعراض مماثلة ألعراضه. 
وتتضمن األمثلة اإلصابة بمتالزمة الصبغي X الهش 
فكرية،  مشكالت  ُيسبب  موروث  اضطراب  وهو 
والتصلب الحدبي وهو حالة تنمو فيها أورام حميدة 
في الدماغ، ومتالزمة ريت وهي حالة وراثية تصيب 
الفتيات بشكل حصري وُتسبب تباطؤاً في نمو الرأس 
واإلعاقة الذهنية واستخدام اليدين من دون هدف و 
الوالدة قبل اكتمال فترة الحمل. وقد يكون األطفال 
أكثر  الحمل  على  أسبوعاً   26 مرور  قبل  المولودون 
عرضة لإلصابة باضطراب طيف التوحد، وقد تكون 
هناك صلة بين األطفال المولودين ألبوين أكبر سناً 
واإلصابة باضطراب طيف التوحد، ولكن ليست هناك 

أبحاث كافية تثبت ذلك.

أعراض
سامية  د.  أوضحت  المرض،  هذا  أعراض  وعن 
التوحد  طيف  اضطراب  عالمات  بعض  أن  إدريس 

تظهر على األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مثل 
السمهم،  االستجابة  عدم  أو  بالعين،  االتصال  قلة 
أطفال  ينمو  وقد  الرعاية.  لمقدمي  االكتراث  عدم  أو 
السنوات  أو  األشهر  خالل  طبيعي  بشكل  آخرون 
فجأة  يصبحون  ولكنهم  عمرهم،  من  األولى  القليلة 
اللغوية  المهارات  يفقدون  أو  عدوانين  أو  إنطوائيين 
العالمات عند عمر  تظهر  ما  اكتسبوها. وعادة  التي 
يعاني  طفل  لكل  يكون  أن  المرجح  ومن  عامين، 
السلوك  من  فريد  نمط  التوحد  طيف  اضطراب  من 
األداء  إلى  المنخفض  األداء  من  الخطورة  ومستوى 
باضطراب  المرضى  األطفال  بعض  ويعاني  العالي. 

لديه  وبعضهم  التعلم،  في  صعوبة  التوحد  طيف 
عالمات أقل من الذكاء المعتاد. ويتراوح معدل ذكاء 
األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب من طبيعي 
إلى مرتفع، حيث إنهم يتعلمون بسرعة، إال أن لديهم 
مشكلة في التواصل وتطبيق ما يعرفونه في الحياة 

اليومية والتكيف مع المواقف االجتماعية. 

تشخيص
المرض  هذا  تشخيص  بداية  أن  إلى  وأشارت 
تكون بالبحث عن عالمات تأخيرات نمائية في أثناء 
زيارات الفحص المنتظمة، فإذا اعترى الطفل أي من 
أعراض اضطراب طيف التوحد، فستتم إحالته للتقييم 
لدى أخصائي يعالج اضطراب طيف التوحد كطبيب 
نفسي لألطفال، أو أخصائي نفسي سريري، أو طبيب 
أعصاب أطفال، أو طبيب أطفال متخصص في النمو. 
وقد يكون من الصعب الوصول إلى تشخيص نظراً 
التوحد  طيف  اضطراب  أعراض  في  الكبير  للتنوع 
وشدته. وال يوجد اختبار طبي معين لتحديد اإلصابة 
بهذا المرض. وعوضاً عن ذلك، قد يقوم األخصائي 
تطورت  التي  الكيفية  عن  والسؤال  الطفل،  بتقييم 
ومهاراته  االجتماعية  الطفل  تفاعالت  نحوها  على 
بمرور  منها  كل  تغيرت  وكيف  التواصلية وسلوكه، 
تتناول  للطفل  اختبارات  بتطبيق  ذلك  ويتم  الوقت، 
السمع والتخاطب واللغة والمستوى النمائي واألمور 
االجتماعية والسلوكية والنفسية. ويستخدم في ذلك 
دليل المعايير الذي نشرته الجمعية األمريكية للطب 
النفسي، في الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس 
بإجراء  والتوصية   ،)DSM-5( العقلية  لالضطرابات 
اختبار جيني للتعرف على ما إذا كان الطفل مصاباً 
الهش  متالزمة  أو  ريت  كمتالزمة  جيني  باضطراب 

أكس.

خيارات 
وأوضحت د. سامية إدريس أنه ال توجد وسيلة 
خيارات  هناك  ولكن  التوحد،  طيف  اضطراب  لمنع 
مفيدين  المبكر  والتدخل  التشخيص  ويعتبر  للعالج. 
للغاية، ويمكنهما تحسين السلوك والمهارات وتطوير 
اللغة لدى المريض. ومع ذلك، فإن التدخل مفيد في 
يتخلصون  األطفال ال  أن  الرغم من  أي عمر. وعلى 
عادًة من أعراض اضطراب طيف التوحد، إال أنهم قد 

يتعلمون األداء بشكل جيد.
وأضافت أنه ال يوجد عالج شاٍف بعد الضطراب 
واحدة  عالج  طريقة  هناك  وليست  التوحد،  طيف 
هو  العالج  من  والهدف  الحاالت.  جميع  تناسب 
قدر  بأكبر  األعمال  أداء  على  الطفل  قدرة  زيادة 
النمو  ودعم  األعراض  من  الحد  خالل  من  ممكن 
والتعلم لديه. ويمكن للتدخل المبكر خالل سنوات ما 
المهارات  تعلم  على  الطفل  يساعد  أن  المدرسة  قبل 
ومهارات  الحيوية  والسلوكية  والوظيفية  االجتماعية 
التواصل االجتماعي. وقد تساعد مجموعة من طرق 
العالج. في  والمدرسية  المنزلية  والتدخالت  العالج 

وإذا  الوقت.  بمرور  الطفل  احتياجات  تتغير  قد  كما 
فمن  التوحد،  طيف  باضطراب  الطفل  تشخيص  تم 
الضروري البدء في عملية العالج والتأهيل السلوكي.. 

د. �صامية �إدري�س: 

�لت�صخي�س �ملبكر 

مفيد يف حت�صني 

�صلوك �ملري�س
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقاالت متخ�ص�صة �إ�صهاماً منه يف ن�صر �لثقافة �لقانونية 

بني منت�صبي وز�رة �لد�خلية و�أفر�د �ملجتمع.

أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة عن بدء تنفيذ 
والتي  األبعاد«،  ثالثية  للطباعة  دبي  »استراتيجية 
للطباعة  عالمي  مركز  إلى  الدولة  تحول  إلى  تهدف 

ثالثية األبعاد بحلول 2030.
بناية  كل  تتضمن  أن  على  االستراتيجية  وتنص 
جديدة في دبي ابتداء من عام 2019، 25% من الطباعة 
ثالثية األبعاد على األقل. كما التزمت هيئة الصحة في 
قطاع  في  الطباعة  هذه  وتنظيم  معايير  بوضع  دبي 
واألسنان  الصناعية  األطراف  ذلك  في  بما  الصحة، 
المستشفيات  أو  العيادات  السمع سواء في  وأجهزة 
إلى  تشير  إجراءات  هناك  أن  يعني  مما  الحكومية، 
الصحة،  قطاع  في  الطابعات  هذه  استخدام  ماهية 
الفترة  خالل  أخرى  قطاعات  إلى  يمتد  قد  واألمر 

المقبلة.

آثار سلبية
النتشار  اإليجابية  المميزات  من  الرغم  وعلى 
منتجات  على  الحصول  في  األبعاد  ثالثية  الطابعات 
ذات جودة وتكلفة محدودة، إال أن هناك بعض اآلثار 
السلبية ممثلة في كونها قد تكون أحد منافذ القرصنة 
وإهدار حقوق الملكية الفكرية، حيث من السهل إعادة 
ومواد  مدمجة  وأقراص  أفالم  من  شيء  أي  طباعة 
أكانت  أي تصميمات سواء  وتقليد  وبرامجية،  تقنية 
ثالثي  له تصميم  أي شيء  أو  عقارات  أو  لمنتجات 
للعالمات  مقلدة  منتجات  انتشار  يعني  مما  األبعاد، 
الشركات لخسائر  تكبد  ثم  المختلفة، ومن  التجارية 

فادحة.
وبطبيعة الحال، من الممكن صناعة منتجات تمثل 
واآلالت  واألسلحة  السكاكين  مثل  للمجتمع  تهديداً 
الحادة أياً كان شكلها، والتي تتسبب في أخطار على 
بواسطة  بصناعتها  يقوم  الذي  والشخص  المجتمع 
الطابعات ثالثية األبعاد، حيث من السهل أن ينفجر أو 

يصيب المكان ومن حوله بتهديدات مباشرة وقوية.
لشخص  غيرها  أو  صورة  استخدام  يتم  وقد 
يمثل  ما  األبعاد،  ثالثية  بتقنية  طباعتها  وإعادة  ما 
لهذا الشخص  للخصوصية وتهديداً  انتهاكاً صارخاً 
أو لغيره. وقد يحدث ذلك مع اإلرهابيين وجماعات 
العنف المسلح أياً كانت توجهاتهم الفكرية، باإلضافة 
بمنتهى  المختلفة  النقدية  العمالت  تقليد  إمكانية  إلى 

السهولة واالتقان في الوقت نفسه، مما يشكل تهديداً 
لبنية االقتصاد الوطني ألي من دول العالم.

تعديالت تشريعية 
ووفقاً للتحديات األمنية المحتملة للتوسع المتوقع 
أصبحت  األبعاد،  ثالثية  الطابعات  استخدام  في 
التشريعات  في  النظر  إعادة  إلى  ماسة  حاجة  هناك 
والعالمات  الفكرية  بالملكية  المتعلقة  الوطنية 
األسلحة  وتراخيص  الصناعي  والسجل  التجارية 
ومكافحة اإلرهاب. ومن ثم تغليظ العقوبات القانونية 
لالستخدامات السلبية للطابعات ثالثية األبعاد، بحيث 
لمدد  والسجن  المالية  الغرامة  العقوبات  تتضمن 
طويلة، بما يمثل رادعاً قانونياً، باإلضافة إلى التعامل 
مع هذه النوعية من الجرائم على أنها تهدد األمن العام 
االقتصادية  آثارها  وأن  بخاصة  الدولة  واستقرار 
ضرورة  هناك  ثم  ومن  الخطورة،  بالغة  واألمنية 
للنص في التشريع الخاص بالطابعات ثالثية األبعاد 
بما  التصاميم بشكل عام،  أو  المنتجات  على مسمى 

يعني عدم وضع تعريف أو تسمية محددة للمنتجات 
أو التصاميم، بما يجعل هذا التشريع يتضمن تجريم 
أي تصميم أو منتج قد يتم انتاجه مستقبالً عبر هذه 
الطابعات من دون تراخيص قانونية بهذا الشأن، وهو 
التشريعي  النص  النظر في  إعادة  يعني ضرورة  ما 
بما يتعلق بالعقوبات الواردة به كل فترة زمنية ال تقل 
عن عامين على األكثر، بما يؤدي إلى تغليظ العقوبات 

واستمرار تواجد رادع قانوني قوي ومؤثر.
وحتى ال يتم التسبب جراء هذه الضوابط في بروز 
األبعاد،  ثالثية  الطابعات  القتناء  التخوف  من  نوع 
ذاته  باالقتناء  تتعلق  وأسس  ضوابط  وضع  يمكن 
مثل قيام خبراء التكنولوجيا في الدولة بوضع رقم 
تعريفي للطابعات محلي )سيريال نمبر( يدون أسفل 
سهولة  يضمن  بما  األبعاد،  ثالثية  طباعة  عملية  أي 
عملية  فيه  تمت  الذي  والمكان  الطابعة  على  التعرف 
الطباعة،و تحديد عدد الطابعات المتواجدة في الدولة 
التي  الرقابة عليها وفق الضوابط  وأماكنها، وإحكام 

سيتم النص عليها في هذا الشأن.

حتديات اأمنية وقانونية 

للطابعات ثلثية الأبعاد )3 - 3(

مريم محمد األحمدي- مستشارة حقوقية
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الدكتورة مرمي �صن�صول -جراحة اأ�صنان، اأدلة جنائية، تكنولوجيا حيوية

 ، السيارة  ركاب  على  الواقعة  الحوادث  إن 
والتي تتميز باالصابات األمامية للجسم، تكون 
بعدما  للمركبة  المفاجئ  التوقف  عن  ناجمة 
كانت السرعة عالية )التوقف المفاجئ أو تقليل 
منها  واألقل  ومفاجئ(،  حاد  بشكل  السرعة 
نسبياً هي اإلصابات الخلفية الناجمة عن تزايد 
سرعة المركبة بشكل مفاجئ، واألقل منها نسبياً 
الحوادث الجانبية، واألقل منها نسبياً هي حوادث 

انقالب المركبات.

إصابات أمامية 
عن  الناجمة  الحوادث  حاالت  معظم  تكون 
تثبيت  عدم  بسبب  للجسم  األمامية  اإلصابات 
السائق أو الراكب لحزام األمان بالمقعد، ولهذا 
السبب يستمر الجسم بالتقدم لألمام حتى وإن 
توقفت السيارة، أو لحين توقف السيارة بشكل 

بطيء وكامل.
وتختلف أماكن اإلصابات بالجسم باختالف 
منطقة جلوس الراكب داخل السيارة والعنصر 
يقود  من  الذي  هو  فالسائق  لإلصابة،  المؤدي 
الرأس  على  عادة  جروحه  ستكون  السيارة 
وكسور  والركبة  والبطن  والصدر  والرقبة 
متفرقة بعظام الجسم، وعادة ما تكون الجروح 
مقارنة  نسبياً  األكثر  هي  السائق  على  الواقعة 

الطب ال�سرعي يف حتقيق حوادث ركاب ال�سيارة )2 - 3(

ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« �صل�صلة من �ملقاالت �ملتعلقة باالأدلة �جلنائية، و�لتي ت�صتخدم حلل غمو�س �جلر�ئم، و�لك�صف 

عن هويات �ل�صحايا، وبالتايل عن هويات �ملجرمني لينالو� عقابهم �لقانوين عرب �لق�صاء �لعادل. 
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األمامي  الراكبين  على  الواقعة  اإلصابات  مع 
مالك  الشخص  ألن  وذلك  للمركبة،  والخلفي 
السيارة هو األكثر استخداماً لها من أي شخص 
آخر قد يستعملها، وفي أغلب األوقات يكون مالك 

السيارة هو الراكب الوحيد فيها. 
سترتطم  للسيارة،  المفاجئ  التوقف  وعند 
تحت  الواقعة  األدوات  بلوحة  السائق  ركبة 
المقود، وسيرتطم الصدر بالمقود نتيجة لقربه 
األمامي. وعند  بالزجاج  الرأس  منه، وسيرتطم 
سنرى  المصاب،  رأس  على  الظاهري  الكشف 
قطعية  وجروحاً  تهتكية  وجروحاً  خدوشاً 

سطحية.
الحادث،  قوة  وبحسب  األحيان،  بعض  وفي 
سيكون هناك كسر في الجمجمة وتجمع للدم ما 
بين الجمجمة والدماغ، وتلف في الدماغ والنخاع 
الشوكي. أما الجروح الواقعة على الرقبة، فهي 
نتيجة لدفع الرأس المفاجئ لألسفل من الصدمة 
إنثناء مفرط يؤدي  األمامية للرأس، وينتج عنه 
إلى الكسر للفقرات العنقية في وقت الحق. وعند 
توقف السيارة يرجع الرأس للخلف نحو مقعد 
السيارة، مما ينتج عنه امتداد مفرط وضغط على 
األعصاب الواقعة بين الفقرات، وهذا هو األخطر 
بين إصابات الرقبة عند الراكب، وهذا النوع من 
زلق  إلى  يؤدي  الرقبة  على  الواقعة  اإلصابات 
الفقرات وتغيير مكانها. وفي الحاالت المتقدمة 
الفقري، وسيؤدي  العمود  في  إلى كسر  يؤدي 
ذلك إلى الشلل. وهذا يحدث أيضاً في التسارع 
التوقف  المفاجئ للمركبة وليس فقط في حالة 
مرتين  الرأس  وارتطام  المفاجئ.  اإلبطاء  أو 
يسمى  العكس  أو  للخلف  وأخرى  لألمام  مرة 
)كو كونتر كو( بالمصطلح الفرنسي المعروف 
والخاص بحوادث النقل والمواصالت أو يسمى 

بـ )ويبالش أنجري( بالمصطلح اإلنجليزي.
أما الجروح الواقعة على الصدر، فهي نتيجة 
إلى  الجسم  قذف  أو  السيارة  بمقود  الرتطامه 
أو صدمة  األمامي،  الزجاج  المركبة عبر  خارج 

بأرضية الشارع. 

الكثير من  لنا  يتبين  الظاهري  الفحص  وعند 
الكدمات والجروح التهتكية أيضاً بسبب الحقائب 
أحياناً  يتسبب  والذي  األمان  وحزام  الهوائية 
بجروح بسبب قوة الشد على الراكب، ويتسبب 
القفص  أو خلع في  األضلع  ذلك في كسر في 
الصدري وسقوط الصدر ونزيف وخرق بالرئة 
تكسر  حينما  األضلع  بواسطة  لثقبها  نتيجة 
إلى  الموصلة  باألوردة  وقطع  للداخل،  متجهة 
الضربة  لقوة  نتيجة  بالقلب  وإصابات  القلب، 
باألوعية  انفجار  عنها  ينتج  والتي  الصدرية، 
الدموية لعضلة القلب. أما اإلصابات الواقعة على 
البطن، فتنتج عنها تهتكات في الكبد بحسب عمق 
وقوة الصدمة، وأحياناً تتسبب بقطع كامل في 
األيمن  الجانب  يكون  األحيان  أكثر  وفي  الكبد، 
من الكبد هو األكثر تضرراً من الجانب األيسر 
القفص الصدري،  أقل حماية منه بواسطة  ألنه 
وألنه مكشوف أكثر للخارج وعرضة لإلصابة 
بشكل أكبر، وقد يؤدي ذلك إلى انفجار الكبسولة 
الحاوية للكبد، وإلى تجمعات دموية بالكبد تؤدي 
الكبد الحقاً، ونرى جروحاً سطحية  إلى فقدان 

في الطحال أحياناً.
كسور  نسبة  فإن  العظام،  لكسور  وبالنسبة 
بمعدل  أي  أكثر  الجسم هي  السفلي من  الجزء 
بمعدل  أي  أقل  العلوي  الجزء  وكسور   ،%30
المفاتيح  بلوحة  الركبة  اصطدام  ويؤدي   .%15
في السيارة إلى الكسر أو تغيير وفصل مكان 
الحوض  عظام  في  وأيضاً  مكانه  عن  المفصل 

والرقبة.
جروح الركاب 

وبالنسبة للجروح الواقعة على راكب المقعد 
عادة  يسمى  هذا  السائق:  بجانب  األمامي 
الفرنسي  بالمصطلح  أو  الموت«  بـ»كرسي 
الجروح  أكثر  وتتشابه  نور(،  دي  بليس  )ال 
الواقعة  بالجروح  األمامي  الراكب  على  الواقعة 
في  الراكب  جلوس  مكان  ولكن  السائق،  على 
المقعد األمامي أكثر خطورة على الرغم من عدم 
وجود المقود الذي يتسبب بجروح للسائق، إال 
للسائق  القذف  قوة  الكثير من  يمنع  المقود  أن 
أن  السائق  على  أن  اآلخر  والسبب  األمام،  إلى 
يكون منتبهاً دائماً للطريق. أما الراكب األمامي 
فهو مسترخ ومنشغل دائماً عن الطريق بالكالم 
للموسيقى  باالستماع  أو  والشرب  باألكل  أو 
وعقلياً  نفسياً  مجهز  السائق  بينما  النوم.  أو 
وجلوس  الشارع.  في  حادث  وقوع  الحتمال 
أو  لوحدهم  سواء  األمامي  المقعد  في  األطفال 
في حجر شخص بالغ يؤدي إلى إصابات بليغة 
تؤدي إلى الموت، وتختلف القوانين العمرية من 
المقعد  بالجلوس في  للطفل  بالسماح  بلد آلخر 

األمامي بجانب السائق.
أما الجروح الواقعة على ركاب المقعد الخلفي 
جميع  من  أقل  بنسبه  مميتة  فهي  للمركبة: 
إصاباتها  ولكن  السيارة،  في  األخرى  األماكن 
الراكب  يقذف  فقد  ألحيان،  بعض  في  خطرة 
الخلفي لألمام نحو المقعد األمامي، ويقذف عبر 
الزجاج األمامي أو الخلفي بحسب اتجاه الحادث، 
وقد يصاب بأذى من التصميم الداخلي للسيارة 
المرآة  أو  الزجاج  أو  السيارة  باب  مقبض  مثل 
دوران  كان  إذا  وباألخص  الداخلية،  اإلنارة  أو 
الخلفي  الراكب  يلتف  وقوياً، فقد  السيارة حاداً 
بجسمه مالمساً جميع أسطح السيارة الداخلية، 

ويتسبب ذلك له بكدمات متفرقة أو جروح.
تكون  السيارة:  إنقالب  حادث  حالة  وفي 
حال  في  خطورة  أقل  بنسبة  مميتة  اإلصابات 
عدم قذف جسم الراكب إلى الخارج، وفي حالة 
قذف الجسم يكون ذلك بشكل كامل أو جزئي، 
بحيث تنقلب المركبة فوق نصف جسم الراكب 

)رأسه وصدره(.
ومع التطور الحالي في صناعة السيارات، تم 
منع فتح الباب أثناء الدوران أو حوادث االنقالب، 
وعادة ما يكون الراكب بخير. وإن كان الراكب 
مثبتاً بشكل صحيح بالمركبة، فذلك يمنع قذفه 
أثناء االنقالب، وأي شيء  عبر الزجاج األمامي 
آخر يثبت الراكب في مقعده هو مصدر نجاة له 

في حالة االنقالب.

د. مريم شنشول
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رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

قد ينتاب بعض الناس بخاصة في أسوأ منعطفات 
مما  والقنوط،  اليأس  من  نوع  وضغوطها،  الحياة 
للتغير،  االجتهاد  جدوى  بعدم  للشعور  يدفعهم 
شيء،  يتغير  ولن  لم  وعملوا،  اجتهدو  مهما  وأنهم 
وتراهم سائرين من دون تحديد وجهتهم، يتفاعلون 
استجابتهم  في  يبالغون  وأحياناً  ويستجيبون، 
للضغوط التي يمارسها اآلخرون أو األحداث عليهم، 
بيد أن إمكانية التحسين والخروج من عنق الزجاجة 

هذه، متوفر متى ما توفرت الرغبة واإلرادة.

تحديد األهداف 
التقدم  على  تساعد  التي  الخطوات  أولى  ومن 
وزيادة  بالوقت  التحكم  هي  األمام  إلى  والسير 
فّعاليته، والمقصود هنا هو تحديد أهداف شخصية 
على وجه الدقة والمواظبة على تحديثها من وقت إلى 
واليأس،  التخبط  من  يحميك  األهداف  فتحديد  آخر، 
ويرشدك إلى الطريق الصحيح عندما تفقد السيطرة 

على بوصلة الحياة.
اختيار  في  تساعدنا  األهداف،  تحديد  وعملية 
كانت  ولو  حتى  إليه،  الوصول  نريد  الذي  المكان 
الذي  هذه األهداف صغيرة، فلك أن تتخيل الشعور 
ينتابك عند إنجازك مهمة كانت عالقة، أو جنيك ثمار 

ساعات طويلة من العمل والمثابرة والدراسة والنجاح 
في تحقيق الهدف المنشود، فتحقيقه يعطيك نوعاً من 

السعادة والفرح والرضا عن النفس.
اشتراكهم في صفات  تؤكد  الناجحين  وكل سير 
لطالما ساعدتهم في الوصول إلى أهدافهم وتحقيق 
أحالمهم، وجميعهم كانت لديهم أحالم ورؤى وأهداف 
سعوا إلى تحقيقها، وفكروا بإيجابية حتى في أحلك 
الظروف، وكانوا يتعلمون من الفشل واألخطاء، وقد 
إليه،  وصلوا  ما  إلى  للوصول  وإصرار  بجد  ثابروا 
واضحين بما يربون إليه، غير عشوائين، بل ساروا 
وركزوا  تحقيقها،  على  وعملوا  محددة  أهداف  نحو 
إلى  للوصول  ونجاحاً  نجاعة  األكثر  المسارات  على 
األشخاص  عن  نتكلم  هنا  نحن  المنشودة.  أهدافهم 
الحقيقيين الملهمين، وال نقصد الذين نجحوا بالصدفة 

أو من خالل الطرق الملتوية. 

خطوات عملية
النطاق  الواسعة  األهداف  وضع  في  ابدأ   -
»الصورة األكبر« التي ترغب في تحقيقها، بعد ذلك 
قم بتقسيمها إلى أهداف أصغر ثم أصغر في اتجاه 

الهدف األكبر.
- ابدأ بوضع هدفك في الحياة وما تريد الوصول 

إليه، وأعمل على تجزئته على مراحل، بمعنى ما ينبغي 
عمله في السنوات الخمس المقبلة، ثم السنة المقبلة، 
ثم الشهر المقبل، ثم األسبوع المقبل، ثم اليوم، وأعمل 

على إنجاز األشياء التي يمكنك القيام بها اآلن.
- حاول أن تضع أهدافك على شكل فئات، مهنية 
كسبه  تريد  وما  ومالية  تحقيقه،  في  ترغب  وما 
وكيفية ربطها باألهداف المهنية، والتعليمية وما تريد 
الحصول عليه من معرفة أو مهارة تحتاجها لتحقيق 
على تأمين  قادراً  أباً  أهداف أخرى، وعائلية لتصبح 
حياة جيدة ألسرتك، وصحية لتتبنى سلوكيات صحية 
في األكل والشرب والرياضة وترك العادات الضارة، 
الذهني  العصف  الوقت في  وهكذا.. - قضاء بعض 
ثم حدد  األخرى في حياتك،  األشياء واألشياء  لهذه 
أو أكثر في كل فئة يعكس أفضل وجه  واحداً  هدفاً 
لما تريد القيام به، وركز على عدد صغير من األهداف 
المهمة التي يمكنك تحقيقها على المدى القريب، وعدل 
دوري،  بشكل  الطويل  المدى  أهداف  نحو  مساراتك 

بحسب أولوياتك المتغيرة وخبراتك الجديدة.
إن عدم تحقيق أحد األهداف ليس معناه الفشل، بل 
هو درس جديد يضاف إلى سجل تجاربك الشخصية 
في  يساعدك  أن  المفترض  من  والذي  الحياة،  في 

النجاح والوصول إلى أهداف أخرى أكبر وأشمل.  

يتز�يد �الهتمام بتنمية �ملو�رد �لب�صرية من حيث �لتعليم و�لتدريب و�لتاأهيل 

و�لتحفيز و�لتكرمي. و�إ�صهاماً من »جمتمع �ل�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة 

من �ملقاالت �ملتخ�ص�صة باملو�رد �لب�صرية حتت عنو�ن: »تطوير ذ�تي«.
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اإ�سعاد املوظف

النقيب عبيد خميس الدرمكي 
       مركز إسعاد العاملين واإليجابية الوظيفية

                 في شرطة أبوظبي

العدد 149 أبريل 282019

السعادة هي الفلسفة التي تحتوي على معان عدة، 
وقد تطرق إليها القرآن الكريم بذكر السعادة بمعنى 
)حياة طيبة(، واألحاديث النبوية الشريفة دلت أيضاً 

على السعادة.
والفالسفة  والمفكرون  العلماء  إليها  تطرق  كما 
عبر الزمن لمعرفة المعنى الذي يمكن أن يتفقوا عليه، 
ولكن كلما ذهب قرن تغير المعنى فمنهم من قال: »إن 
الناتجة لشيء  الرغبة  على  الحصول  نتيجة  السعادة 
استهالك  أو  االستخدام  انتهاء  مع  وتنتهي  معين، 
الشيء«. وقال آخرون إنها »نفسية وناتجة عن رضا 
الشخص بالشيء، ووصول الرضا إلى ما فوق ذلك 
ونفسيته  وجهه  على  ذلك  وظهور  إسعاده،  لدرجة 

وتعامالته«.
ولكن لم تكن هناك رغبة ملحة لعملية اإلسعاد في 
العقود السابقة كما هي اآلن، حيث إن أغلب الشعوب 
تتنافس على إسعاد الموظف والمجتمع السيما وأنه 
تم إعداد البحوث والدراسات واإلحصائيات التي تثبت 
للعالم بأن السعادة عنصر أساس في نهضة المجتمع 
تحقيق  يتم  بالسعادة  إنه  حيث  التقدم،  نحو  والدول 

األهداف المرجوة ألي فرد أو مؤسسة أو مجتمع.
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« في رؤيته المعاصرة وتعبيره من خالل 
الثاقبة  ولنظرته  كحاكم  القيادة  في  الطويلة  خبرته 

طابعاً  سموه  أضاف  اإلداري،  المجال  في  وحنكته 
جديداً في تعريفه للسعادة بأنها »تتولد من إيجابية 
سموه  كتاب  إن  حيث  اآلخرين«،  نحو  الشخص 
التفكير  يتكلم عن  السعادة واإليجابية«  »تأمالت في 
اإليجابي والسعادة، وقرن سموه اإليجابية بالسعادة.

نستطع  لم  اإليجابية  لوال  ألنه  ترابط  هناك  نعم 
وبذلك  غيرنا،  نسعد  أن  وبديهياً  أوالً،  أنفسنا  إسعاد 
المجتمع بأسره من صغير وكبير ومن مدير  يسعد 

وموظف.
فشكراً لك يا صاحب األفكار المشرقة، وكم نحن 
مدينون لحنكتك وخبرتك المتميزة في شتى المجاالت 

اللهم سبحانه وتعالى يحفظك ويبارك في عمرك.
اإلنسان،  جسم  داخل  من  وتنبثق  تتولد  السعادة 
حيث ثبت علمياً أنه كلما زاد هرمون الدوبامين الذي 
اإلنسان  بالسعادة، يصبح  الشعور  زيادة  إلى  يؤدي 

أكثر فرحاً وسروراً على مر األيام.
نطاق  وعلى  بل  المحلية،  المؤسسات  من  وكثير 

العالم صارت في تنافس إلسعاد مجتمعاتها.
منذ  العالم  في  التنافسية  لمؤشرات  وبالنسبة 
أن  نرى  السعادة،  مقومات  وبخاصة  عدة،  أعوام 
الدول اإلسكندنافية هي في المراتب الخمس األولى، 
في  المشرق  الجانب  ولكن  التميز،  بهذا  ومتمسكة 
هذا أن دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولله سبحانه 
ومؤسساتنا  حكامنا  بجهود  ثم  الحمد،  وتعالى 
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حصدت المركز األول على مستوى الشرق األوسط، 
بل وتقدمت على كثير من البلدان في القارة اآلسيوية 

وغيرها من دول العالم.
وتأتي دولتنا الحبيبة السعيدة في ترتيب مشرف 
صاحب  قال  وكما   .20 المركز  الحالي  الوقت  خالل 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« 
أن نحذو  بنا  لذا حري   ،)1 الرقم  )أنا وشعبي نحب 
حذوهم ونشحن الهمم ونعلو في اآلفاق للوصول إلى 
القمم، ونأخذ بوطننا إلى المراتب العليا لتكون قدوة 
لغيرها من الدول ونتميز دائماً بتميز حكامنا وخدماتنا 

ومؤسساتنا.
ولو أتينا إلى المؤسسات الحكومية والخاصة في 
اإلمارات، نجد أن أغلب هذه المؤسسات لم تكن في 
العقد الماضي تفكر في إيجاد وتضمين السعادة في 
أجندتها وسياستها ورغباتها ألن كل ما كانت تهتم به 

هذه المؤسسات هو إرضاء العميل. 
وهذا ليس قصوراً منها وال نقداً لها، ولكن عملية 
مجلس  في  بعد  تقنن  ولم  أطر  بغير  كانت  اإلسعاد 
كانت  وباألحرى  وودية،  بديهية  وكانت  الوزراء، 
التشكيل  بعد  ولكن  اإلنسانية،  بمنظور  تستخدم 
الوزاري عام 2016 تم استحداث حقائب وزارية في 
وهذا  للسعادة  وآخر  للتسامح  وزير  الوزراء  مجلس 

موضع حديثنا.
أم  خاصة  أكانت  سواء  المؤسسة  في  الموظف 
عمله،  فترة  واجبات خالل  وعليه  له حقوق  حكومية 

التقاعد،  بعد  وما  الشهرية  مستحقاته  صرف  ويتم 
الموظف  هل  عنه  نتحدث  الذي  الفرس  مربط  ولكن 
راض عن هذه المؤسسة؟ هل لديه الرغبة في االنتقال؟ 

وإن كانت ماهي األسباب؟
الجمهور  إلرضاء  الحاجة  كانت  السابق،  في 
والمتعامل بحد سواء هي من المهمات التي وضعت 
ألجلها القوانين والمتسوق السري والتقارير الدورية، 
ولكن في اآلونة األخيرة أصبح الموظف يشعر بالتعب، 
وزادت  المنظمة،  في  للسعادة  مقومات  توجد  وال 
المسؤوليات، وال توجد هناك حوافز وال تقدير، ومثال 
على ذلك دراسة أجريت في مدينة بوسطن األمريكية 
أن  وتبين  العالم،  عبر  في شركة  موظف  ألف  لـ200 
السبب األول لعدم سعادة الموظفين هو عدم وجود 
تقدير لإلنجاز الذي يقدمونه، حيث إنه بدا جلياً للناظر 
بعد تحليل البيانات أن المؤشرات تبين بأن هناك خلالً 
تدارك هذا  لذا يجب  القيادة،  لدى  والحل  اإلدارة  في 
الشيء قبل تفاقمه بالرجوع إلى محور الحديث بأن 
الموظف الذي يبحث عن السعادة ال يجدها في العمل 
بها،  المرغوب  غير  بالمفاجآت  مليئة  العمل  بيئة  ألن 
تزيد  التي  األخرى  والمشكالت  المسؤوليات  وتفاقم 

همه وتنغص عليه مسيرة حياته.
السياسة،  هذه  على  العليا  القيادة  حرصت  لذا 
وجعلتها من أعلى اهتمامات القادة، وتم تخصيص يوم 
في كل عام لالحتفال واالحتفاء بالجميع رب األسرة 
في بيته، والمدير مع الموظفين، والمجتمع مع األفراد، 

أمام  آثارها  واظهار  السعادة،  للتعبير عن هذه  وذلك 
المأل إلثبات هذا الواقع للعالم كله بأن اإلمارات تسعد 
تمر  يوماً   364 عن  النظر  فبغض  بطريقتها،  شعبها 
على هذا الموظف، هناك يوم واحد يتغير فيه مفهوم 
علينا  لذلك  المجتمع،  أفراد  من  الكثير  لدى  السعادة 
لتطبيق  كبيرة  معان  وفيها  جبارة  خطوة  نخطو  أن 
السعادة بفلسفتها ومعانيها لنرى آثارها ونتائجها في 

مجتمعنا العزيز على قلوبنا ولو بعد حين.
إسعاد الموظف من األولويات التي يجب أن يضعها 
المدير أو القائد على عاتقه حتى ال يكون عبئاً بطلباته 
على مرؤوسيه، ويجب أن يراعي المدير موظفيه ألن 
الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم قال )كلكم راٍع 
وكلكم مسؤول عن رعيته(، ومن واجبات المدير أن 
فقط،  األوامر  تنفيذ  وليس  لموظفيه  السعادة  يجلب 
والقيادة التبادلية مع من هم دونه في المنصب ألنه 

في نهاية المطاف ذلك يصب في مصلحة المؤسسة.
جميع  كان  الوزارية  الخلوة  في  أنه  أذكر  وهنا 
الشيخ  السمو  رؤية صاحب  ولكن  قادة،  الحاضرين 
محمد بن راشد آل مكتوم »رعاه الله« كانت مغايرة، 
وتحمل في طياتها الكثير من السعادة ، فقال سموه 
واإليجابية«:)بعد  السعادة  في  »تأمالت  كتابه  في 
لذا  السعادة،   بعض  لهم  أوفر  أن  أحببت  االجتماع، 
المياه، واستمتعنا ألنهم فريقي،  في بركة  ذهبنا معاً 
ألجعلهم  فريقي  مع  إيجابياً  أكون  أن  عليَّ  ويجب 

سعداء(.
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الريا�سة ب�ستان �سعادة

ذلك  بالسعادة هي رغبتنا، وسبيلنا في  الشعور 
الشعور  بهذا  لإلحساس  الرياضة  ممارسة  هو 
الممتع، مبتعدين بذلك عن التقلبات المزاجية المزعجة 

التي تسبب لنا األرق والتوتر. 
عوامل  أهم  أحد  لكونها  باإلضافة  والرياضة 
الحفاظ على اللياقة البدنية والوزن المثالي، لها دور 
أساس في الوقاية من أمراض قلة الحركة المختلفة 
مثل السكري والقلب والكوليسترول وغيرها، وهي 
تشعرنا بالسعادة بمساعدتها الجسم على إفراز مادة 
»هرمون  اسم  األطباء  عليه  يطلق  الذي  األندورفين 
المناعة  المزاجية، وتزيد  الحالة  السعادة«، وتحسن 
باأللم  االحساس  وتقلل  المعنوية،  الروح  وترفع 
والكوتيزول  األدرينالين  مادتي  تأثير  تقليل  نتيجة 

المسببتين للشعور باإلجهاد والتوتر والقلق.
إفراز  من  الرياضة  ممارسة  في  االنتظام  ويزيد 
وتحفيز  تقوية  على  تساعد  التي  الدوبامين  مادة 
إفراز  نتيجة  العصبية  المسارات  وتتحسن  الذاكرة، 
مادة السيروتنين التي لها دور كبير في االستقرار 
العاطفي، وتزيد من إيجابية الصحة النفسية بحسب 
ميشيغان  جامعة  في  لباحثين  دراسة  أظهرته  ما 
بالواليات المتحدة األمريكية، أكدوا فيها أن النشاط 
ويزيد  االكتئاب  مثل  السلبية  المشاعر  يقلل  البدني 
زيادة  نسبة  وأن  اإليجابية،  النفسية  الصحة  من 
السعادة تتناسب طرداً مع نسبة النشاط الرياضي، 
نسبة  بالمقابل  ازدادت  البدني  النشاط  ازداد  فكلما 
البريطانية  ميل«  »ديلي  صحيفة  وأكدت  السعادة. 
أنه كان يمكن منع وقوع 12% من حاالت االكتئاب 
لمدة  بدنياً  نشاطاً  يمارسون  المصابون  كان  إذا 
دراسة  أجريت  حيث  أسبوعياً،  فقط  واحدة  ساعة 
أنه  إلى  وتوصلت  شخص،  ألف   30 من  أكثر  على 
االكتئاب  حاالت  من   %12 حدوث  منع  يمكن  كان 
المخ  إفراز  بسبب  وذلك  الرياضة،  ممارسة  عبر 
لهرمون األندروفين الذي يحد من المشاعر السلبية 
هي  باختصار  الرياضة  باالسترخاء،  واإلحساس 

بستان تكمن فيه سعادتنا.
ولو عددنا فوائد الرياضة، نجد أن من أهمها:

• تعتبر خط الدفاع األول ضد األمراض بمختلف 
أشكالها وأنواعها، فهي تقوي جهاز المناعة.

والسمنة  البدانة  وتحارب  مثالياً،  وزناً  تمنحنا   •

التي تهدد حياتنا الصحية.
• تقينا من مشكالت خشونة المفاصل، وتزيد من 

قوة العظام ومرونة المفاصل.
• تؤخر سن الشيخوخة، وتقي من بعض أمراض 

الشيخوخة كالزهايمر.
الضارة  الفضالت  إخراج  على  الجسم  تساعد   •

بشكل أفضل. 
• تنشط العقل، وتزيد من الذكاء بأنواعه كافة.

• تزيد من نشاطات الدماغ وقوة ونشاط الذاكرة.
البديهة، وتقلل  المالحظة وسرعة  • تحسن قوة 

نسبة التشتت الذهني، وتزيد التركيز.
إلى  نوجه  لذا  التحصيل،  على  القدرة  تزيد   •
لطالب  الرياضية  باألنشطة  االهتمام  ضرورة 

المدارس.
والعالقات  الصداقات  تكوين  من  تزيد   •
االجتماعية، فعلى مستوى األسرة معظم المشكالت 
وضغوطها،  الحياة  هموم  من  تنتج  األسرية 
داخل  العالقات  تعزز  الرياضي  النشاط  وممارسة 
األسرة الواحدة وتزيد أواصر المحبة بينهم. وعلى 
لذا  مهم،  اجتماعي  دور  للرياضة  العمل  مستوى 
ذلك،  أهمية  تعرف  الكبرى  الشركات  بعض  نجد 
وتطلب من موظفيها القيام بنشاٍط رياضي مشترك 
قبل وأثناء الدوام حتى تكسر روتين العمل وتزيد 

القدرات اإلنتاجية لموظفيها.
اإلرادة  وقوة  بالنفس  الثقة  اإلنسان  تكسب   •
والتحمل والتعاون والقيم من خالل تنافس شريف 

يدار وفق وقواعد وقوانين يجب االلتزام بها.
• تنقذ المجتمع من اآلفات الخطيرة مثل التدخين، 

وإدمان الكحول والمخدرات، وارتكاب الجرائم.
الطويل  الخمول والجلوس  تقينا من مشكالت   •
أمام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي تجلب العديد 

من المآسي الصحية على المدى القريب والبعيد.
للسعادة،  السحرية  كالعصا  باختصار  الرياضة 
ولها العديد من الفوائد، وعلينا أن نبتسم ونضحك 

وندع القلق والتوتر.
وكلما وجدت نفسك منهكاً ومتعباً من مشكالت 
التكنولوجيا  استخدام  في  غرقت  وكلما  الحياة، 
وشعرت بالضيق، تعرف اآلن كيف يمكنك أن تذهب 

إلى الرياضة بستان السعادة.

الدكتور محمد محمود عبدالقوي
     مركز التربية الرياضية في شرطة أبوظبي 
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لوزارة  التابعة  عجمان  في  الجريمة  مسرح  قرية  احتفلت 
الداخلية بتخريج دورة »التعامل مع اآلثار البيولوجية بمسرح 
الجريمة«، و التي شارك فيها 11 من الضباط وصف الضباط من 

مختلف القيادات العامة للشرطة في الدولة.

إلسعاد  العامة  اإلدارة  مدير  شهيل  علي  خالد  العميد  كرم 
المجتمع بالوكالة في شرطة دبي الفائزين بجائزة المدير العام 
ومديري  المنصوري،  خلفان  علي  العقيد  نائبه  بحضور   ،2019

اإلدارات الفرعية ورؤساء األقسام وموظفين.

المتعاملين بإدارة االستراتيجية وتطوير األداء في  كرم قسم إسعاد 
شرطة عجمان المساعد أول سالم سيف حميد من موظفي خدمة العمالء 
بمركز شرطة المدينة الشامل تقديراً لتفانيه في العمل وتطبيقه لمعادلة 

إسعاد المتعاملين. 

احتفلت وزارة الداخلية بتخريج 23 منتسباً من مختلف القيادات العامة 
واإلدارات الشرطية في الدولة، من  دورة متخصصة بعنوان: »مكافحة 

الجرائم اإللكترونية«، وذلك في معهد تدريب الضباط.

شاركت شرطة أبوظبي بمعرض »البيئة والصحة والسالمة« في مقر جامعة 
زايد بأبوظبي، بهدف اإلسهام في التوعية بمجاالت البيئة و الصحة والسالمة.

عبيد  جاسم  والكاتب  اإلعالمي  اإلمارات  وأدباء  كتاب  اتحاد  كرم 
الزعابي تقديراً إللقائه محاضرة عن كتابه »أبناؤنا على دروب الخير«، 
حضرها محمد شعيب الحمادي عضو مجلس إدارة االتحاد، وأدارها 

اإلعالمي عبدالرحمن نقي البستكي عضو مجلس إدارة االتحاد.
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»جلنة الرماية« يف جمل�س �سرطة اأبوظبي الريا�سي

أكد العقيد حسين علي الجنيبي رئيس اللجنة 
الفنية للرماية بمجلس شرطة أبوظبي الرياضي 
كفاءة  مستويات  رفع  أن  أبوظبي  شرطة  في 
الرماية وتحفيزهم  منتسبي الشرطة في مجال 
في المنافسات الداخلية والخارجية هو من أهم 
الخطوات التي نقوم بها، حرصاً منا على تمثيل 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالشكل الذي يليق 
اإلنجازات  بها، وأن فريق الرماية يحصد دائماً 
ويطمح للمراكز األولى في المسابقات والمحافل 
أبوظبي  فريق شرطة  إعداد  تم  لهذا  التنافسية، 
إنجازات  من  حققه  ما  على  ليستمر  للرماية 

ومنافسة على منصات التتويج.
الداخلية  وزارة  قطاعات  أن  وأضاف: 
على  تتنافس  للشرطة  العامة  والقيادات 
رماية  8 مسابقات  في  للفوز  الدولة  مستوى 
متمثلة بفئات المشاركين من الضباط واألفراد 
والشرطة النسائية، وذلك من خالل المسابقات 
ومسابقة  رجال،  البندقية  مسابقة  التالية: 
رجال،  المسدس  ومسابقة  سيدات،  البندقية 
ومسابقة المسدس سيدات، ومسابقة البندقية 
التكتيكية  ومسابقة  رجال،  صحون  إسقاط 
ومسابقة  التكتيكية رجال،  ومسابقة  ضباط، 

التكتيكية سيدات.

اختصاصات
الجنيبي أن توجهات مجلس  العقيد  وأوضح 
شرطة أبوظبي الرياضي واستراتيجيته المنبثقة 
من استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
إنجاز  في  تسهم  علمية  منهجية  ضمن  تعمل 
المرجوة،  األهداف  الموضوعة وتحقيق  الخطط 
األنشطة  لجميع  فنية  لجان  استحداث  تم  لهذا 
التي  للرماية  الفنية  اللجنة  ومنها  الرياضية، 
وتكون  لها،  محددة  اختصاصات  ضمن  تعمل 

�لفنية  �للجنة  �لعدد  هذ�  يف  وز�ر  �ل�صرطي.  �لريا�صي  �لقطاع  على  �لباب  هذ�  يف  �ل�صوء  �ل�صرطة«  »جمتمع  يلقي 

للرماية مبجل�س �صرطة �أبوظبي �لريا�صي يف �لقيادة �لعامة ب�صرطة �أبوظبي للتعريف مبهماتها و�إجناز�تها.

لقاء: الرا الظرا�صي
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حلقة الوصل بين المجلس والقطاعات الشرطية 
بمجال  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في 
على  اإلشراف  اللجنة  تتولى  حيث  الرماية، 
الرماية  رياضة  لعناصر  الشاملة  التقييم  عملية 
الدورية  التقارير  وإعداد  المستويات،  لتحديد 
االقتراحات والتوصيات،  الجاهزية، وتقديم  عن 
ووضع اللوائح الفنية الختيار الرماة المنتسبين، 

واعتماد آليات المشاركة. 
أولت  للرماية،  الفنية  اللجنة  أن  وأضاف: 
بفريق  اهتمامها  المجلس،  من  ومتابعة  وبدعم 
أبوظبي،  بشرطة  العامة  القيادة  في  الرماية 
ووضع الخطط التشغيلية له استعداداً للمشاركة 
الفاعلة في جميع بطوالت الرماية، وتوفير جميع 
بعناصر  ورفده  له  والتسهيالت  االحتياجات 
جديدة وشابة قادرة على المواصلة لسنوات في 

تحقيق األهداف المرجوة.

 خطة تشغيلية
وعن الخطة التشغيلية لبطولة وزارة الداخلية 
األولويات  أن  الجنيبي  العقيد  أجاب  للرماية، 
األمثل  االستخدام  في  تتمثل  االستراتيجية 
للموارد البشرية، والهدف االستراتيجي لها هو 
تلبية احتياجات شرطة أبوظبي وتوفير العاملين 
المؤهلين تأهيالً مناسباً، وأن الهدف التشغيلي 
الرماية  فريق  وبرامج  إجراءات  توثيق  هو 
وزارة  مسابقات  في  للمشاركة  علمي  بمنظور 

الداخية للرماية.
يتطلب  األهداف  هذه  تحقيق  أن  وأضاف: 
العمل،  فريق  كتشكيل  العمل  خطوات  توفير 
وتجهيز  اللوجستية،  االحتياجات  وتوفير 

الميادين، وتوزيع المهمات، وإعداد الفريق بدنياً، 
وإجراء  تجريبية،  وتدريبات  عمل  ورش  وعمل 
والقيام  للتحسين،  فرص  ووضع  للفرق،  تقييم 
وتدريبات  ميدانية  وزيارات  محتسبة  بجوالت 
األساسيين،  الرماة  على  والتركيز  تأكيدية، 
لجميع  عامة  مسابقة  تجريبية  مسابقة  وإجراء 
الفرق بحضور القائمين على مسؤولية الفريق، 
واعتماد الرماة األساسيين واالحتياط وتسجيلهم 
ضمن كشوفات اتحاد الشرطة الرياضي حسب 
واالستعداد  االتحاد،  من  المحددة  التواريخ 

لمعسكر البطولة والمشاركة في المسابقة.

رماية حركية
للرماية  العامة  الخطة  وعن 
إلى  الجنيبي  العقيد  الحركية)اإلبسك(،أشار 
الرماية  بخطة  الشرطي  العمل  ارتباط  أهمية 

�جلنيبي: نطمح د�ئمًا 

للمركز �الأول 

تأسيسي-   ( مستويات  ثالثة  ضمن  السنوية 
متوسط- متقدم(، والمشاركة في بطولة وزارة 
المشاركة  الفرق  وإعداد   ،)37( رقم  الداخلية 
البطولة، وتحديد االحتياجات ضمن اإلطار  في 
التدريبية  البرامج  ووضع  المحدد،  الزمني 
عن  الدورية  التقارير  وإعداد  الحركية،  للرماية 
والتحضير  البرامج،  حسب  الفريق  جاهزية 
واالستعداد للمشاركة الرسمية في المسابقات، 
وتكريم  للمشاركة،  الختامي  التقرير  وإعداد 

اإلنجاز الرياضي.

مقترحات
وعن المقترحات، اقترح العقيد الجنيبي إعداد 
خطة تأهيل الصف الثاني والثالث لفريق الرماية، 
لفريق  إلكترونية  بيانات  قاعدة  واستحداث 
المعلومات(  )بنك  المسابقات  لجميع  الرماية 
إلنشاء  خطة  ووضع  المواهب،  بمركز  وربطه 
قادرة  مواهب  واكتشاف  للرماية،  تحكيم  لجنة 
التنظيمية  اللوائح  التحكيم معتمدة، ورسم  على 
والقانونية بالتوافق مع لوائح االتحاد واللوائح 
الدولية، بجانب دور اإلعالم في جميع جوانب 
تظهر  إعالمية  مادة  عمل  مع  الرماية  فريق 
اإلنجازات إلبراز العناصر المتميزة، واستضافة 
بطولة وزارة الداخلية للرماية في ميادين الوثبة 
خالل ثالث سنوات مقبلة، وربط الرماية الحركية 
بخطة الرماية السنوية لثالثة مستويات تدريبية 
واستحداث  متقدم(،   – متوسط   – )تأسيسي 
في  الرماية  لفريق  خاصة  إلكترونية  شاشة 
شرطة أبوظبي لقياس األداء متضمنة ) بيانات 
 – المسابقة  نوعية   – المشاركات   – الموظف 
والمشاركة  الخبرات(،   – األرقام   – اإلنجازات 
في البطوالت الداخلية و الخارجية ومعسكرات 

اإلعداد.
في  الرماية  فريق  أن  الجنيبي  العقيد  وأكد 
في  أسهم  من  يتذكر  يزال  ال  أبوظبي  شرطة 
تكوينه وإبرازه من خالل تحقيق أرقام قياسية، 
الذي  الكعبي  محمد  مطر  المتقاعد  العميد  وهو 
وحقق  ماضية،  عاماً   15 خالل  الفريق  أدار 
إنجازات استثنائية، لهذا كان من الواجب والوفاء 

ذكر تاريخه الطويل معنا باعتباره معلمنا.
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واالقتصادية  السياسية  المجاالت  جميع  في  متواصالً  تطوراً  المغربية  اإلماراتية  العالقات  تشهد 
الشيخ  السمو  السامية لصاحب  التوجيهات  بفضل  والثقافية،  واألمنية  والسياحية  والعلمية  واإلعالمية 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، وأخيه الملك محمد السادس ملك المغرب، حيث تسير 
المتحدة  العربية  اإلمارات  والتطور، وتحظى  االرتقاء  نحو  بخطى حثيثة  الشقيقين  البلدين  بين  العالقات 
بفضل  المغربية،  والشعبية  واإلعالمية  والسياسية  واالقتصادية  الرسمية  األوساط  في  إيجابية  بصورة 
التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، »حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء 

المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات. 
في إطار تعزيز التواصل الثقافي، حلت دولة اإلمارات العربية المتحدة، ضيف شرف على الدورة الخامسة 
للمهرجان الوطني للشباب المبدع بالمملكة المغربية الذي نظمه منتدى الفن واإلبداع المغربي في مدينة مكناس 
بحضور إماراتي وعربي ودولي، وذلك بهدف االحتفاء باإلبداع اإلنساني وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي واالحتفاء 
بقيم المحبة والتسامح. وقد تولت جمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية مهمة تمثيل الدولة في هذا المهرجان، وأعدت 
وثائقي  لفيلم  بالدولة، وتضمن عرضاً  التسامح«  »عام  أهداف  مع  يتوافق  اإلماراتية  للمشاركة  متكامالً  برنامجاً 
يتناول إنجازات اإلمارات في المجاالت كافة، وقراءات شعرية وفقرات تراثية وعروضاً لألزياء اإلماراتية، وورشة 
للفن المسرحي، وتوقيع عدد من المؤلفات األدبية اإلماراتية وتقديمها إهداءات للجمهور؛ وذلك بهدف التعريف بالواقع 
الثقافي اإلماراتي ونشر ثقافة وتراث الدولة، ونشر قيم التسامح والحوار وتقبل اآلخر واالنفتاح على الثقافات المختلفة 
التي تؤمن بها قيادتنا الرشيدة، والرامية إلى ترسيخ دولة اإلمارات عاصمة عالمية للتسامح وأنموذجاً يحتذى به على 

مستوى العالم للتعايش السلمي واألخوة اإلنسانية.
الزيارة الثقافية اإلماراتية حظيت بتفاعل كبير من جانب المؤسسات الثقافية واإلعالمية والمثقفين في المغرب، ألنها 
تعكس السياسة اإلماراتية الصادقة في مّد جسور التواصل والتعاون الثقافي مع الدول العربية والعالم، من منطلق سياسة 
االنفتاح والتسامح التي تنتهجها اإلمارات في سبيل ترسيخ أسس التبادل الثقافي وحوار الحضارات بين المجتمعات كافة. 
وفي ذلك يقول رئيس منتدى الفن واإلبداع المغربي إبراهيم زهيري: عالقاتنا مع دولة اإلمارات راسخة الجذور ألنها مبنية 
على المحبة واألخوة الصادقة، كما أن لإلمارات دوراً كبيراً في تعزيز التسامح والسالم والتعايش بين شعوب العالم من 

خالل ما تقدمه من مبادرات ثقافية ومعرفية وإنسانية؛ جعلتها تضطلع بمهمة بناء أنموذج تنموي عربي إسالمي مشّرف..
من هذا المنطلق، قام عدد من المؤسسات الثقافية المغربية وهم، منتدى الفن واإلبداع المغربي، منظمة »األليسكو«، والجمعية 
المغربية للثقافة واإلبداع، بتتويجي سفيراً للتسامح الدولي، وذلك تقديراً للمساهمات األدبية الثرية التي بذلتها على الساحة 

الثقافية في الوطن العربي، ونشري مبادئ وقيم التسامح الثقافي، هذا بحسب ما جاء في بيان التتويج.
الثقافية  الجمعيات  بين  الفكري  والتبادل  الثقافي  التعاون  تعزيز  المقاييس، أسهمت في  بكل  ناجحة  ثقافية  زيارة  إنها  نعم، 

وترسيخ أواصر المحبة واإلخاء بين مثقفي البلدين، فشكراً لإلمارات الحبيبة وشكراً للمغرب العزيز.

ثقافتنا يف �ملغرب

POP ADS.indd   15 8/23/17   1:03 PM Mojtama 149.indd   34 3/27/19   9:50 AM



POP ADS.indd   15 8/23/17   1:03 PMMojtama 149.indd   35 3/27/19   9:50 AM



Ads.indd   2 1/22/19   7:26 PMMojtama 149.indd   36 3/27/19   9:50 AM


