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تعد م�صكلة املخدرات م�صكلة اأمنية واجتماعية خطرية على م�صتوى العامل، حيث 

تزداد كل عام معدلت تهريبها والإجتار بها والرتويج لها من قبل جمرمني وع�صابات 

املجتمع   فئات  خمتلف  من  عليها  الإدم���ان  معدلت  ت��زداد  كما  منظمة.  اإجرامية 

خ�صو�صًا من فئة املراهقني وال�صباب.

املحلية  املنظمات  وبني  العامل،  دول  خمتلف  بني  م�صرتك  عمل  هناك  وباملقابل، 

ومكافحتها،  امل��خ��درات،  واأ���ص��رار  باأخطار  للتوعية  املعنية  والدولية  والإقليمية 

ومواجهة املجرمني الذين يهربونها و يتاجرون بها ويروجونها عرب الدول وداخلها.

وبتوجيهات من قيادة البالد الر�صيدة، ومبتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 

الداخلية  وزارة  تبذل  الداخلية،  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 

وخمتلف القيادات العامة لل�صرطة يف دولة الإمارات العربية املتحدة جهودًا كبرية 

ومتوا�صلة لتوعية خمتلف فئات املجتمع خ�صو�صًا فئة املراهقني وال�صباب باأخطار 

واأ�صرار املخدرات. كما حتقق اإجنازات جديدة يف مكافحة املخدرات، والقب�س على 

التجار واملهربني واملروجني. وكذلك ت�صهم يف معاجلة املدمنني، واإعادة تاأهيلهم يف 

مراكز متخ�ص�صة، ليعودوا اإىل املجتمع اأفرادًا �صاحلني ومنتجني.

ويف هذا املجال، جندد الدعوة جلميع فئات وموؤ�ص�صات املجتمع يف دولة الإمارات، 

ولالآباء والأمهات واأفراد الأ�صرة، ليكونوا �صركاء فاعلني لوزارة الداخلية والقيادات 

العامة لل�صرطة يف الدولة يف حتمل امل�صوؤولية امل�صرتكة ملكافحة املخدرات، وذلك عرب 

توعية اأفراد املجتمع خ�صو�صًا املراهقني وال�صباب لتجنب رفاق ال�صوء اأو املجرمني 

الذين قد يورطونهم يف الإدمان على املخدرات، اأو تهريبها اأو الإجتار بها اأو ترويجها، 

اجلهات  لإبالغ  امل�صارعة  عرب  واأي�صًا  وحياتهم.  وم�صتقبلهم  �صحتهم  على  فيق�صون 

الأمنية املعنية باأي معلومات ت�صهم يف القب�س على املجرمني والع�صابات الإجرامية 

الذين يعملون على ن�صر �صموم املخدرات يف املجتمع.

 مكافحة املخدرات 
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول   
ــوزارة  ل املتواصلة  اجلــهــود  الــعــدد 
مجرمي  مكافحة  ــي  ف الــداخــلــيــة 
والتوعية  املــخــدرات،  وعــصــابــات 
املجتمع  على  وأضرارها  بأخطارها 
خــصــوصــاً عــلــى فــئــة املــراهــقــن 

والشباب.
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�ساحي خلفان: »اأ�سرتنا هي م�ستقبلنا.. ال للمخدرات«

إن مشكلة المخدرات تعد واحدة من أبرز التحديات 
مستوى  على  المكافحة  أجهزة  تواجه  التي  األمنية 
بهذا  كافة  المعنية  الجهات  من  استدعى  ما  العالم، 
الشراكة  مبدأ  وتفعيل  بمسؤولياتها  النهوض  األمر 
تحقيق  على  والعمل  اآلفة،  لهذه  بقوة  والتصدي 
خطر  على  والسيطرة  إليها  نتطلع  التي  األهداف 
غير  واإلتجار  استعمالها  وإساءة  المخدرات  انتشار 
المشروع بها، ومن هذا المنطلق جاء القرار الوزاري 
مستوى  على  المخدرات  مكافحة  مجلس  بتشكيل 
الدولة في شهر مارس من عام 2016، الذي أصدره 
سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
ومنذ  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
تعيين  تم  برئاستي،  المجلس  لتشكيل  األول  اليوم 
مكافحة  إدارات  مختلف  من  العمل  وفرق  أعضائه 
المخدرات بالدولة، وبدأنا منذ اللحظة األولى بتوزيع 
الالزمة  الخطط  ووضع  واالختصاصات،  المهمات 
المخدرات،  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  لتنفيذ 
وتحقيق المؤشرات والمستهدفات المعتمدة الخاصة 
بمكافحة المخدرات بجميع محاورها، وفق نهج شامل 
ومتكامل ومتوازن يحقق رؤية ورسالة حكومة دولة 
المجلس  بين  وبالتعاون  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الدولة،  والشركاء االستراتيجيين كافة على مستوى 
من وزارات وهيئات ودوائر حكومية، وحرس الحدود 
وخفر السواحل والمنافذ والجمارك، ومراكز التأهيل 

الوطنية، وأجهزة الرقابة المالية.
على  سنوات  ثالث  من  أكثر  مرور  وبعد  واليوم 
مستوى  على  المخدرات  مكافحة  مجلس  تشكيل 
الدولة، يحق لنا أن نقول إن أجهزة الشرطة ورجال 
مكافحة المخدرات حققوا إنجازات كبيرة ومبهرة في 
المخدرات، وهذا  المتهمين في جرائم  عمليات ضبط 
ما أظهرته النتائج واإلحصائيات السنوية، والتي تبين 
أن مؤشراتها تزيد على المستهدفات التي تم وضعها 
والمروجين  المهربين  لعمليات ضبط  أولية  كأهداف 
الكبير  الدعم  بفضل  كله  وهذا  الخطيرة،  اآلفة  لهذه 
الذي نتلقاه من حكومتنا الرشيدة، والمتابعة الدورية 
الحثيثة لسيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان، الذي يحرص دائماً على اإلشراف المباشر على 
كافة الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، واالطالع 
إلدارات  االستراتيجي  األداء  ومؤشرات  نتائج  على 
التابعة  المختلفة  واللجان  العمل  وفرق  المكافحة 

الدولة،  مستوى  على  المخدرات  مكافحة  لمجلس 
األمر الذي يعطينا الحافز والدافع للمضي قدماً وبقوة 
في التصدي لكل من تسول له نفسه اإلخالل بأمن 
البالد من مهربي ومروجي المخدرات والقبض على 

مرتكبيها مهما كلف األمر.
وتأتي »جائزة اإلمارات لمكافحة المخدرات« التي 
تم إطالقها بناء على القرار الوزاري الخاص بتشكيل 
التميز  معايير  وفق  المخدرات،  مكافحة  مجلس 
مختلف  من  للشركاء  الداعم  الدور  لتكمل  المعتمدة، 
شرائح المجتمع، من وزارات، وهيئات حكومية وغير 
مؤسسات  من  المعنية  القطاعات  وجميع  الحكومية، 
رسمية وأهلية، وتعزيز دورها بما يضمن مساهمتها 
الفاعلة على مبدأ المسؤولية المشتركة في دعم جهود 

مكافحة المخدرات.
العالمي  اليوم  شعار  أن  وبما  الصدد  هذا  وفي 
غير  واإلتجار  المخدرات  استعمال  إساءة  لمكافحة 
المشروع بها، لهذا العام هو »أسرتنا هي مستقبلنا..

الجهود  من  بالرغم  أنه  نؤكد  فإننا  للمخدرات«  ال 
الجبارة التي تبذل من قبل المجلس وأجهزة مكافحة 
المخدرات بالدولة، وما تشكله من خط الحماية األول 
للتصدي لهذه اآلفة، إال أن تلك الجهود تبقى ناقصة 
المهمة  االولوية  ذات  الحماية  غياب خطوط  في ظل 
في وجه مشكلة المخدرات وتفشيها، أال وهي األسرة 
الصالحة  التربية  عملية  في  األول  الدور  لها  التي 
وتعليمهم  ومتابعتهم،  ومراقبتهم  وتوعيتهم  لألبناء 

للمخدرات، ووضع  يقولون ال  في سن مبكرة كيف 
واالنضباط،  االلتزام  تعلمهم  التي  واألنظمة  القواعد 
مثل القيم الدينية، والتربية والتقيد باألخالق الحسنة، 
وتوفير البيئة التي تساعدهم على النمو بشكل طبيعي 
الخالفات  عن  الناتجة  والمشكالت  التوتر  عن  بعيداً 
الزوجية والتفكك األسري، ومالحظة التغييرات التي 
األعراض  تطرأ على تصرفاتهم وسلوكهم، وما هي 
والشواهد التي يمكن من خاللها معرفة إذا ما كانوا 
متورطين بتعاطي المخدرات، ومحاولة التعرف على 
أصدقاء أبنائهم عن قرب، ومراقبة أبنائهم باستمرار 
لحمايتهم من رفقاء السوء، ثم يأتي دور المؤسسات 
التي تعمل  الشبابية  التربوية والمدارس والجمعيات 
على ملء الفراغ لدى الشباب خصوصاً في اإلجازات 
مؤسسات  دور  ذلك  بعد  ويأتي  الصيفية،  والعطل 
اكتشاف  حال  في  الحقة  كمرحلة  والتأهيل  العالج 

حاالت إدمان لدى الشباب.
الذي تلعبه وسائل  الكبير  الدور  أهمية  كما نؤكد 
التوعية  عملية  في  لنا  رئيسيين  كشركاء  اإلعالم، 
حيث  المكافحة،  جهود  ودعم  المخدرات  بأضرار 
أصبح اإلعالم يشكل اليوم سالحاً ذا حدين خصوصاً 
االجتماعي  التواصل  لوسائل  الكبير  االنتشار  بعد 
متلقيها  إلى  المعلومة  ووصول  أنواعها،  بمختلف 
بسهولة وسرعة، فاإلعالم قادر على أن يكون خطاً 
وإبراز  للمخدرات،  التصدي  الحماية في  من خطوط 
تترتب  التي  والعواقب  لها،  والمدمرة  السلبية  اآلثار 
على تفشيها في المجتمع، ونشر الوعي بين الشباب 
من خالل البرامج اإلرشادية والمفيدة، بدالً من نشر 
وتشجع  تحفز  التي  والضارة  الهادفة  غير  البرامج 
على ارتكاب الجرائم، وتؤدي إلى االنحراف واإلدمان.
الجهود  أحيي  إنني  المناسبة  وبهذه  الختام  وفي 
الجبارة كافة التي يبذلها رجالنا في أجهزة المكافحة، 
التي  الصادقة  الوطنية  والجهود  الشركاء،  وجميع 
تعمل معنا من أجل محاربة خطر انتشار المخدرات، 
ترسيخ  في  الرشيدة  حكومتنا  رؤية  تحقيق  ونحو 
تتصدى  التي  العالم  دول  أفضل  ضمن  مكانتها 
لعمليات االتجار والبيع والتعاطي للمخدرات، وتسعى 
إلى تعزيز استراتيجيتها وجهودها في مجال مكافحة 
هذه اآلفة الخطيرة، على المستوى الدولي ضمن إطار 
االتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم والتنسيق األمني 

مع الهيئات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات.

كانت ملعايل الفريق �صاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�صرطة والأمن العام يف دبي رئي�س جمل�س مكافحة املخدرات 

املخدرات والإجتار  ا�صتعمال  اإ�صاءة  ملكافحة  العاملي  اليوم  املتحدة، كلمة قيمة مبنا�صبة  العربية  الإمارات  يف دولة 

م�صتقبلنا.. ل  »اأ�صرتنا هي  �صعار  2019، حتت  العام  الإمارات هذا  العامل ودولة  به  والذي احتفل  بها،  امل�صروع  غري 

للمخدرات«. ويف ما يلي ن�س كلمة معاليه.
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YEAR OF TOLERANCE

مجسم (حلم زايد 2021)
ســيتم الكشــف عــن مجســم (حلــم زايــد 
ــة  ــكل مركب ــى ش ــيكون عل ــذي س 2021) ال
ــس :  ــوعة جين ــيدخل موس ــذي س ــاء وال فض
كأكبــر مجســم مكــون مــن بصمــات أطفــال 
ــمبر 2019  ــخ 2 / ديس ــة بتاري ــدارس الدول م
بمناســبة اليــوم الوطنــي الثامــن وا�ربعيــن.

رسائل رواد الغد
علــى  مغلــف  آالف  عشــرة  توزيــع  ســيتم 
مــدارس الدولــة، حيــث يقــوم ا�طفــال بتــرك 
بصمــة يدهــم علــى بطاقــة (عــام التســامح) 
ومــن ثــم يتــم تجميــع هــذه البطاقــات علــى 
ــم  ــة (حل ــوذج مركب ــي لنم ــم الخارج المجس
زايــد 2021) كرســائل ســالم وتســامح مــن 
جيــل الــرواد القــادم بــإذن ا� ســيصار إلــى 
تجميــع هــذه البصمــات علــى مجســم (حلــم 
زايــد 2021) ومــن ثــم إدراج المجســم فــي 
موســوعة جينيــس ل رقــام القياســية كأكبر 

مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.
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اللــــه بــــإذن لــــه المغفــــور تجــــاوز الحصــــن، قصــــر فــــي مقــــره مــــن
ا�تحـاد حلـم» حلـم» حلـم ثـراه اللـه نهيـان «طيـب آل ســـلطان بـــن زايـــد الشــــيخ
مــــن عشــــر الثانــــي فــــي التقــــى الســــماء.. لمــــا معانقــــة حلـــم إلـــى
البطيــــن منطقــــة فــــي بقصــــره ١٩٧٦ عــــام مــــن فبرايــــر شــــهر
رواد ــة ثالثـ ــم ضـ ــذي الـ ــي ا�ميركـ

فــــي
ــي ا�ميركـ

فــــي
ــاء الفضـ ــال رجــ ــد وفــ ــي، بأبوظبــ

ودونالــد برانــد وفانــس ســــتافورد تومـاس هـــم أمريكييـــن
ــي، بأبوظبــ

أمريكييـــن
ــي، بأبوظبــ

فضـــاء
الذيـن الفضـاء عالــم إلــى با�ضافــة ســايتون،

المتحــدة. العربيــة ا�مــارات دولــة حكومـة مـن بدعـوة أبوظبـي زاروا
فـــي مســـتحضر� العلـــوم، توطيـــن إعـــادة هـــي زايـــد رســـالة كانـــت
تصنــــع الســــمحة الــــروح أن العربــــي العلمــــي التاريــــخ وجدانـــه
بحـــق ــارات ا�مـ ــت فكانـ ــماء، السـ ــان عنـ إلـــى ــه بـ ــق وتنطلــ ــاد ا�تحــ
ال وحســــب، وا�تحــــاد الوحــــدة فــــي ليــــس الوحيـــد العربـــي المثـــال
القــرن دخــول إلــــى يتطلــع متميــــز دولــــة نمــــوذج إنتــــاج وفــــي بــــل

وثقــة. اقتــدار ــل بكـــ ــرين والعشــ ــادي الحــ

`s

2021
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YEAR OF TOLERANCE

مجسم (حلم زايد 2021)
ســيتم الكشــف عــن مجســم (حلــم زايــد 
ــة  ــكل مركب ــى ش ــيكون عل ــذي س 2021) ال
ــس :  ــوعة جين ــيدخل موس ــذي س ــاء وال فض
كأكبــر مجســم مكــون مــن بصمــات أطفــال 
ــمبر 2019  ــخ 2 / ديس ــة بتاري ــدارس الدول م
بمناســبة اليــوم الوطنــي الثامــن وا�ربعيــن.

رسائل رواد الغد
علــى  مغلــف  آالف  عشــرة  توزيــع  ســيتم 
مــدارس الدولــة، حيــث يقــوم ا�طفــال بتــرك 
بصمــة يدهــم علــى بطاقــة (عــام التســامح) 
ومــن ثــم يتــم تجميــع هــذه البطاقــات علــى 
ــم  ــة (حل ــوذج مركب ــي لنم ــم الخارج المجس
زايــد 2021) كرســائل ســالم وتســامح مــن 
جيــل الــرواد القــادم بــإذن ا� ســيصار إلــى 
تجميــع هــذه البصمــات علــى مجســم (حلــم 
زايــد 2021) ومــن ثــم إدراج المجســم فــي 
موســوعة جينيــس ل رقــام القياســية كأكبر 

مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.
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تعد مشكلة المخدرات إحدى المشكالت التي تعاني 
استثناء، وبخاصة  دون  العالم من  دول  منها جميع 
المكافحة  جهود  من  الرغم  وعلى  التعاطي.  مشكلة 
لمختلف جوانب هذه المشكلة، إال أن عمليات التجارة 
كثير  ولها  موجودة،  تزال  ال  والتعاطي  والترويج 
واألفراد  المجتمع  أبعاد  جميع  على  األضرار  من 
العربية  اإلمارات  دولة  ألن  ونظراً  والمؤسسات. 
بعض  بها  تحيط  جغرافية  منطقة  في  تقع  المتحدة 
ارتفاع  إلى  باإلضافة  للمخدرات،  المنتجة  الدول 
القادمة  العمالة  ووجود  فيها،  االقتصادي  المستوى 
إليها، يكون هناك استهداف لها من مروجي ومهربي 

المخدرات.
اإلماراتية  الداخلية  وزارة  أن  من  الرغم  وعلى 
الظاهرة،  لهذه  الشرطية  المكافحة  بعمليات  تختص 
إال أن دورها، وبتوجيهات ومتابعة من الفريق سمو 

متابعة: د. عادل الكردو�سي

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، تخطى ذلك إلى إعداد وتنفيذ 
للتوعية  تهدف  التي  والبرامج  اإلعالمية  الحمالت 
تحصين  بهدف  واألمنية  القانونية  الثقافة  ونشر 
المخدرات  تعاطي  مشكلة  من  الشباب  ووقاية 

والعقاقير غير المشروعة واألضرار الناتجة عنها. 
وقاية  في  اإلماراتية  الداخلية  وزارة  دور  ويبرز 
غير  والعقاقير  المخدرات  تعاطي  من  الشباب 
المشروعة، وجهودها في مجال التوعية من هذا الوباء 
لوقاية الشباب عبر إعداد وتنفيذ الحمالت اإلعالمية 
وإعداد  والتأهيل،  التدريب  مراكز  وإنشاء  التوعوية، 

البرامج التي تسهم في توعية الشباب.

تعريفات 
إساءة  إلى   »Drug Abuse« مصطلح  يشير 

إلى  لإلشارة  ويستخدم  )العقار(،  المخدر  استعمال 
 L S Dتعاطي المارجوانا والكوكايين والهيروين والـ
والمخدرات )العقاقير( غير المسموح قانوناً بتداولها، 

أو غير المقبولة اجتماعياً.

أسباب 
توجد بعض األسباب التي تؤدي ببعض الشباب 
غير  والعقاقير  المخدرات  تعاطي  صوب  لالتجاه 
المواد  متعاطي  األصدقاء  مخالطة  مثل  المشروعة، 
تجربة  خاص  وبوجه  التعاطي  وتجريب  المخدرة، 

المخدرات بالنسبة لصغار السن.
ويشير روبرت ميرتون عضو األكاديمية األمريكية 
له  ينظر  المخدرات  »تعاطي  أن  إلى  والعلوم  للفنون 
الصعبة  الحقيقة  من  للهروب  لألشخاص  كطريقة 
للحياة، وهذه الحقيقة تشمل فشلهم في كسب حياة 

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

وزارة الداخلية والقيادات العامة لل�صرطة يف دولة الإمارات العربية املتحدة اإجنازات متتالية يف جمال مكافحة 

املخدرات والعقاقري غري امل�صروعة ومهربيها واملتاجرين فيها واملروجني لها، ويف جمال توعية املجتمع خ�صو�صًا فئة 

ال�صباب من اأخطار الإدمان على املخدرات واملوؤثرات العقلية. 

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

وزارة الداخلية ووقاية ال�سباب من املخدرات 
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كريمة في العالم التقليدي وفشلهم أيضاً في العالم 
السفلي لإلجرام. وأن تعاطي المخدرات بمثابة رحلة 
بطريق  للهدف  للوصول  المستمر  الفشل  من  تبدأ 
شرعي أو طريق غير شرعي بسبب الموانع المحلية«.
ويعد تعاطي المخدرات مشكلة معقدة وترجع لكثير 
من األسباب، وهناك مجموعة من العوامل في البيئة 
االجتماعية، وكذلك بعض سمات وخصائص األفراد 
المتغيرات  وبعض  المخدرات،  تعاطي  في  تسهم 
فردي  أساس  على  دقة  أكثر  بشكل  دراستها  يتم 
األثنوجرافية  الدراسات  وشخصي، وذلك من خالل 

أكثر من كونها على مستوى المجتمع. 
العلمية  والدراسات  والبحوث  النظريات  وتشير 
إن  التي  والعوامل  األسباب  إلى وجود مجموعة من 
أحاطت ببيئة الفرد أو وجدت في الوسط االجتماعي 
يؤدي  قد  ذلك  فإن  منها  أي  أو  فيه،  يعيش  الذي 
بالشخص نحو االتجاه لتعاطي المخدرات والعقاقير 

غير المشروعة.

أضرار 
تعد المخدرات والعقاقير غير المشروعة من أكبر 
التحديات التي تواجه جميع بلدان العالم، لما يترتب 
عليها من أضرار مدمرة على اقتصاديات الدول تلحق 
بثرواتها المادية والبشرية وتهدد األوضاع السياسية 
واالجتماعية فيها، وذاك نظراً لوجود عصابات دولية 
تعمل في مختلف أنشطة هذه التجارة المحرمة على 
المستوى العالمي، وتقوم باستخدام التقنية الحديثة 

ومنها شبكة »اإلنترنت« في أعمالها اإلجرامية.
عن  تنتج  التي  التأثيرات  بعض  وجود  ويالحظ 
أغلب  أن  وهي:  للمخدرات  المشروع  غير  التعاطي 
حسب  فئات  ثالث  إلى  تقسيمها  يمكن  المخدرات 

تأثيراتها على المتعاطي وجهازه العصبي مثل:
والكافيين  واألمفيتامين   Crack األولى:  الفئة 
والنيكوتين، ومثل هذه المخدرات تحفز نشاط الجهاز 
العصبي المركزي وتحدث يقظة وإثارة وتكبت التعب 

والخمول. 
الهيروين  مثل  المهبطات  وتشمل  الثانية:  الفئة 
والـ  p.c.p والمورفين واألسبرين، وهي تقلل نشاط 

الجهاز العصبي، وتريح األعصاب وتخفف القلق. 
وهذه  الهلوسة،  مسببات  وتشمل  الثالثة:  الفئة 
وتشوه  العصبي،  الجهاز  تربك  أن  يمكن  المخدرات 

إدراك المتعاطي للحقيقة. 
ويؤدي تعاطي المخدرات في البلدان المتقدمة أو 
النامية لنشوء طائفة واسعة من المشكالت اإلضافية 
واإلنتاجية  الصحة  على  سلباً  ويؤثر  للمجتمع، 
والتعليم، ويفضي الزدياد معدالت الجريمة والحوادث 

وتفكك األسرة.
ويمثل انتشار اإلدمان على المخدرات بين الشباب 
خطراً على المجتمع أكبر بكثير من خطر اإلدمان بين 
كبار السن، ألن الشباب هم مستقبل المجتمع، وبالتالي 
وبقدر اتساع الجزء المدمن من هذه الشريحة تكون 

ضخامة الخطر المهدد لمستقبل المجتمع.
التي  المالية  الكلفة  االقتصادية  األضرار  وتشمل 
المخدرات  في  االتجار  عمليات  خاللها  من  تدار 
موازنة  تتضمنه  وما  المشروعة،  غير  والعقاقير 

الشرطية  المكافحة  )إدارات  الجنائية  العدالة  أجهزة 
في  القضائيين  المحققين  وتكاليف  للمخدرات(، 
والكلفة  الوباء،  تهريب وترويج وتعاطي هذا  قضايا 
والتأهيل  العالج  مؤسسات  وكلفة  للمحاكم،  المالية 
واإلصالح، والمؤسسات ذات العالقة بهذه المشكلة. 
كما توجد أضرار اقتصادية أخرى تنتج عن التعاطي 
الفرد  دخل  من  تستقطع  التي  التكاليف  في  تتمثل 
واألسرة على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكاليف 
العالج حال إصابة المتعاطي باألمراض الناتجة عن 

هذا الوباء. 

برامج  »الداخلية«
مجال  في  برامج  اإلماراتية  الداخلية  وزارة  لدى 
بوجه خاص  والشباب  المجتمع عموماً  أفراد  توعية 
واألضرار  المشروعة  غير  والعقاقير  المخدرات  من 
من  الفئة  هذه  وقاية  في  يسهم  بما  عنها،  الناتجة 

تعاطي المخدرات. 
ومن المعروف أن من وظائف الشرطة اآلتي: 

العامة  السالمة  حماية  وهي  الوقائية:  الوظيفة 
من  وغيرها  والسرقة  االعتداءات  من  المواطن  وأمن 
االجتماعية: وهي  والوظيفة  بالغير.  الضارة  األفعال 
والتوجيه  ونهاراً،  ليالً  للمحتاج  المساعدة  يد  مد 

المدني، واإلرشاد للسلوك القويم، وغيرها..
غير  والعقاقير  المخدرات  من  الوقاية  وبالنسبة 
المشروعة، من المعروف أن الوقاية خير من العالج، 
لذلك تأتي أهمية اتخاذ الخطوات واإلجراءات الالزمة 
لمنع دخول هذه المواد للمجتمع اإلماراتي بكل الطرق 
وأن  المخدرات،  لهذه  عرض  هناك  يكون  ال  حتى 
تشارك جميع مؤسسات المجتمع في إجراءات منع 
التوعية، ومكافحة  عن طريق  التعاطي أصالً  حدوث 
العرض بإجراءات أمنية أو تشريعية تهدف إلى منع 
وجود المخدر لمنع وقوع التعاطي وبخاصة تعاطي 
الشباب، وتوعيتهم باألضرار الناتجة عن ذلك، وبذلك 

تتحقق الوقاية من المخدرات.
وتقوم استراتيجية دولة اإلمارات العربية المتحدة 
فيها  تسهم  والتي  المخدرات،  لمشكلة  التصدي  في 

وزارة الداخلية على ثالثة عناصر رئيسة ومتكاملة، 
وهي:

1 -عنصر الوقاية وذلك من خالل توعية مختلف 
فئات المجتمع بأخطار المخدرات وشرورها، وغرس 
الفضائل والقيم اإلسالمية في نفوس النشء والشباب 

بما يحصنهم من الوقوع في براثنها.
وتنفيذ  وضع  خالل  من  المكافحة  عنصر   -  2
الخطط والسياسات التي من شأنها إحكام السيطرة 
فيها  واالتجار  المخدرات  تهريب  عمليات  على 

وتعاطيها.
عالج  بهدف  التأهيل  وإعادة  العالج  -عنصر   3
وتربوياً  ونفسياً  اجتماعياً  تأهيلهم  وإعادة  المدمنين 

لالنخراط في المجتمع كأفراد صالحين.
وال تقتصر جهود وزارة الداخلية اإلماراتية على 
والعقاقير  للمخدرات  الشرطية  المكافحة  عمليات 
من  العديد  بإعداد  وتقوم  قامت  بل  المشروعة،  غير 
الفعاليات والبرامج التي تستهدف نشر الوعي األمني 
والثقافة القانونية واألمنية بين الشباب بوجه خاص 
االنحرافي  السلوك  أنماط  جميع  من  لتحصينهم 
واإلجرامي، فأنشأت إدارات وأقسام اإلعالم األمني، 
وقامت بإعداد وتنفيذ الحمالت اإلعالمية للتوعية من 

المواد المخدرة وأضرارها. 
إن وجود الكثير من األضرار الناتجة عن تعاطي 
المخدرات والعقاقير غير المشروعة، ومنها األضرار 
واألسرة  الفرد  دخل  على  تؤثر  التي  االقتصادية 
واقتصاديات الدولة، واألضرار االجتماعية على الفرد 
المتعاطي  الفرد  أدوار  على  التأثير  ومنها  واألسرة، 
وبخاصة عندما يكون رب أسرة، واألضرار الصحية 
المتعلقة  األمراض  انتقال  نتيجة  تحدث  قد  التي 
 ،».. وغيرهما  الوبائي  والكبد  »اإليدز،  بالتعاطي 
الرتكاب  المتعاطي  استعداد  مثل  األمنية  واألضرار 
في  اإلدمان  ويسهم  المخدر.  تأثير  تحت  الجرائم 
نشر الفساد والجرائم المرتبطة بتجارة هذا النشاط 
غير الشرعي ومنها عمليات غسل األموال، لذلك يبرز 
وقاية  في  اإلماراتية  الداخلية  لوزارة  المهم  الدور 

الشباب والمجتمع من هذا الوباء.
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يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف الإدارات العامة يف وزارة الداخلية. ومبنا�صبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات 

2019، زار »جمتمع ال�صرطة« الإدارة العامة ملكافحة املخدرات الحتادية يف الوزارة، حيث حتدث العميد �صعيد عبداهلل 
ال�صويدي مدير عام مكافحة املخدرات الحتادية ونائب رئي�س جمل�س مكافحة املخدرات يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

توعية  و  ومروجيها،  وجتارها  ومهربيها  املخدرات  ملواجهة  العامة  الإدارة  بها  وتقوم  قامت  التي  والإجن��ازات  املهمات  عن 

وحماية اأفراد املجتمع منها، والإ�صهام يف عالج وتاأهيل املدمنني.

حوار: الرا الظرا�سي 

> ما هي مبادرات مكافحة المخدرات في وزارة 
الداخلية؟ 

رجال  يواجهها  التي  التحديات  تفرض   -
خالقة  مبادرات  إطالق  المخدرات  مكافحة 
إحباط  دون  من  تحول  التي  العقبات  لتجاوز 
ارتكاب  في  المستحدثة  اإلجرامية  األساليب 
من  بد  ال  وأيضاً  المتعددة،  المخدرات  جرائم 
للتحديات  واستشرافية  مستقبلية  حلول  وضع 

المتوقعة مستقبالً.
مبادرة مشتركة  الداخلية  وزارة  أطلقت  وقد 
لمراقبة صرف  الدولة  في  الصحي  القطاع  مع 
األدوية المخدرة للحد من إساءة استخدام هذه 
العقاقير الطبية، كما تشترك وزارة الداخلية مع 
هيئة الجمارك االتحادية وجهاز حماية المنشآت 
الحيوية وحرس السواحل في القوات المسلحة 
تسرب  من  للحد  المشترك  اإلطار  مبادرة  في 

ت
ءا

صا
�

اإ

المخدرات للدولة.
وأطلقت وزارة الداخلية أيضاً مبادرة لتحديد 
أعلى  وفق  الدولة  في  المخدرات  انتشار  مدى 

الممارسات والتجارب العالمية الناجحة.

> وماذا عن الحمالت التوعوية واإلعالمية؟
- أطلق مجلس مكافحة المخدرات في الدولة 
البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات »سراج«، 

االإدارة العامة ملكافحة املخدرات االحتادية

            ال�سويدي: قيادتنا الر�سيدة فتحت ال�سبل 

             للمدمن للرجوع اإىل جادة ال�سواب
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للوقاية  التوعوية  الحمالت  على  يشرف  والذي 
والندوات  المعارض  إقامة  عبر  المخدرات  من 
التواصل  منصات  خالل  من  أو  والمحاضرات، 

اإللكترونية.
المعايير  على  بناء  حمالته  البرنامج  ويتبنى 
مراعاة  مع  المخدرات،  من  للوقاية  الدولية 
يستقي  والذي  اإلماراتي،  المجتمع  خصوصية 
موروثنا  ومن  الحنيف  اإلسالمي  ديننا  من 

االجتماعي الغني بالقيم الحميدة.
ومنها  عدة،  بوسائل  الحمالت  هذه  وتقدم 
الواقعية  القصص  خالل  من  أو  المحاضرات، 
لتوصيل العبرة منها، ومن خالل مقاطع مرئية 

تحاكي الواقع.
وينسق البرنامج مع جميع الوزارات والهيئات 
والجهات الرسمية أو األهلية المعنية بالوقاية من 
المخدرات، وللبرنامج خطة تعمل على مدار العام، 
وتركز عملها خالل العطل واإلجازات المدرسية، 
المدارس  في  للطالب  محاضرات  أيضاً  وتنظم 

والجامعات ولمنتسبي الخدمة الوطنية..
كما أطلقت اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 
األمني  اإلعالم  إدارة  مع  بالتعاون  االتحادية 
في وزارة الداخلية حملة »جربت وندمت« عبر 
منصات التواصل االجتماعي الخاصة بالوزارة، 
المؤسسات  نزالء  بعض  فيها  يحكي  والتي 
في  المرة  تجربتهم  عن  واإلصالحية  العقابية 
عالم المخدرات، وندمهم على ما ارتكبوه في حق 

أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم.

إحصائيات
> ما هي أهم اإلحصائيات الواردة في التقرير 
في  المخدرات  لجرائم  السنوي  اإلحصائي 

الدولة عن عام 2018؟ 
- يعكس التقرير السنوي لجرائم المخدرات 
لعام 2018، والصادر عن اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات االتحادية في وزارة الداخلية، الجهود 
واإلنجازات التي تحققت على المستوى المحلي، 
حيث ارتفع عدد البالغات بمعدل )16%(، وبلغ 
عدد المتهمين المضبوطين في جرائم المخدرات 
 )%11.3( بلغ  ارتفاع  بمعدل  متهماً   )7168(
الوفيات  وانخفضت   ،2017 السابق  العام  عن 
المخدرات بمعدل )%29.4(  الناجمة عن تعاطي 
اإلحصائية  األرقام  من  وغيرها   ،2017 عام  عن 
جريمة  لوضع  الكاملة  الصورة  توضح  التي 

المخدرات في الدولة.
استطاعت  فقد  الدولي،  المستوى  على  أما 
الداخلية ضرب شبكات تهريب وترويج  وزارة 
التعاون  خالل  من  دارها  عقر  في  المخدرات 
النظيرة  األجهزة  المتميز مع  والدولي  اإلقليمي 

لتلك الدول.
وتم ضبط )3888( كيلوجراماً من المخدرات 
المخدرات،  لمكافحة  الدولية  العمليات  تلك  في 
العابرة  للمخدرات  التصدي  عمليات  عدد  وبلغ 
وذلك  عملية،   )122( الماضي  العام  للحدود 

بالتعاون والتنسيق مع )40( دولة.

لمكافحة  المستقبلية  خطتكم  هــي  مــا   <
المخدرات؟

- تعمل األجهزة المعنية بمكافحة المخدرات 
في الدولة وفق االستراتيجية الوطنية لمكافحة 
المخدرات، والتي أسقطت مؤشراتها على جميع 
مراقبة  وتتم  الصلة،  ذات  والهيئات  الوزارات 
مجلس  قبل  من  دورياً  األداء  مؤشرات  نتائج 
مؤشرات  وضع  ويتم  المخدرات،  مكافحة 
عرض  من  بالحد  للمعنيين  طموحة  مستقبلية 
المخدرات والطلب عليها، وفق خطة استراتيجية 

متناغمة ومتكاملة وبتناسق تام.
الصادرة  الدولية  التقارير  استعراض  ويتم 
عالمياً،  المخدرات  بمشكلة  المعنية  الهيئات  عن 
المستقبلية،  والتهديدات  التحديات  والمتضمنة 
في  المخدرات  مشكلة  وضع  تقييم  ودراسة 
األداء  تحديث مؤشرات  يتم  عليه  وبناء  الدولة، 
وإطالق المبادرات لمواجهة النمو العالمي إلنتاج 

المخدرات غير المشروعة.

يتماشى  بما  العمل  تطوير  يتم  كيف   <
وضبط  إخفاء  اكتشاف  وسائل  ــدث  أح مع 

المخدرات والمؤثرات العقلية؟

اإلدارة  خالل  من  الداخلية  وزارة  ترصد   -
خطوط  االتحادية  المخدرات  لمكافحة  العامة 
تهريب المخدرات إلى الدولة من خالل إحصائيات 
التقارير  خالل  ومن  المخدرات،  جرائم  ضبط 
ويتم  المعنية،  الهيئات  عن  الصادرة  الدولية 
التعرف من خاللها على وسائل اإلخفاء المبتكرة 
المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات، ويتم 
الجهات  القضايا مع  المعلومات عن هذه  تبادل 
وإدارات  مديريات  مثل  الدولة  داخل  المعنية 
مكافحة المخدرات في القيادات العامة للشرطة 
ومع هيئة الجمارك االتحادية ومع جهاز حماية 
المنشآت الحيوية وحرس السواحل في القوات 
تعاون  الدولي هناك  المستوى  المسلحة، وعلى 

دولي مع منظمة »اإلنتربول«.
العاملة  للكفاءات  تدريبية  برامج  ونعد 
والبحرية  والبرية  الجوية  الدولة  منافذ  في 
الجسد  لغة  على  للتعرف  الجهات  جميع  في 
للقادمين وعالمات االشتباه بالسفن والشاحنات 
والمسافرين، وقد حققت تلك األجهزة نجاحات 
لتهريب  عدة  محاوالت  اكتشاف  في  باهرة 

المخدرات إلى الدولة. 
خالل  العمليات  أهم  إحدى  هنا  ونستذكر 
عام 2018، والتي استخدمت فيها وسيلة إخفاء 
مطاحن  استخدام  تم  حيث  الصعوبة  غاية  في 
كبيرة  كمية  إلخفاء  كهربائي  ومولد  كهربائية 
تقدر بـ )2.5( مليون قرص من مخدر الكبتاجون، 
ولكن الحس األمني لدى رجال المكافحة مكنهم 
يتم  أن  قبل  واحباطها  العملية  هذه  ضبط  من 

ترويجها داخل الدولة.
 2019 العام  هذا  من  األول  الربع  خالل  وتم 
ضبط سفينتين محملتين بـ )8( كيلوجرامات من 
المخدرات و)50.000( قرص مخدر كانت مخبأة 
في أماكن سرية داخل السفينتين، وهذا يدل على 
شدة وعي العيون الساهرة لحماية المجتمع من 

آفة المخدرات.

جائزة 
لمكافحة  اإلمـــارات  جائزة  من  الهدف  ما   <

المخدرات؟ وأي الفئات هي األكثر تميزاً؟
الشيخ  سمو  الفريق  سيدي  قرار  تضمن   -
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
مجلس  باستحداث  الداخلية  وزير  الوزراء 
اإلمارات  جائزة  إطالق  المخدرات،  مكافحة 
تعزيز  إلى  تهدف  والتي  المخدرات،  لمكافحة 
القطاعات  جميع  بين  االستراتيجية  الشراكات 
الوقاية من  الحكومية ذات الصلة، ونشر ثقافة 
المخدرات والتوعية بأضرارها، والحد من الطلب 
قبل  العالج من  لطلب  المخدرات، والدعوة  على 

من وقع فريسة في براثن اإلدمان.
وتؤكد هذه الجائزة عزم قيادة دولة اإلمارات 
المخدرات  آفة  محاربة  على  المتحدة  العربية 
جميع  توعية  خالل  من  ومروجيها  وتجارها 
الوقاية  المجتمع بأهمية ترسيخ جذور  شرائح 
الناشئة،  وجدان  أعماق  في  المخدرات  من 

ارتفاع عدد البالغات 

)16%(، وعدد املتهمني 

امل�صبوطني )%11.3(، 

وانخفا�س عدد 

الوفيات الناجمة عن 

املخدرات )%29.4(
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المخدرات  أٍلخطار  واٍع  بجيل  واالهتمام 
ولألساليب الملتوية التي يلجأ إليها المروجون.

وتهدف الجائزة للتبادل المعرفي والممارسات 
بين  المخدرات  مكافحة  مجال  في  المتميزة 
سياسة  وتشجيع  العالقة،  ذات  المؤسسات 
المدني  المجتمع  وتحفيز  االجتماعي،  الدمج 
وتطوير  المخدرات،  مكافحة  جهود  لدعم 
المعني  القطاع  في  البشرية  الكفاءات  مهارات 
بمكافحة المخدرات، واستثمار االبتكار والذكاء 
وضع  في  المستقبل  واستشراف  االصطناعي 
في  التحديات  لمواجهة  االبتكارية  الحلول 

مكافحة المخدرات.
عديدة  جوانب  الجائزة  هذه  فئات  وتغطي 
األعمال  مثل:  المخدرات،  مكافحة  تحديات  من 
والشراكات  والتوعية،  الوقاية  في  المتميزة 
المهارات  وتطوير  الرائدة،  االستراتيجية 
في  المدني  المجتمع  جهود  وإبراز  واالبتكار، 

مواجهة مشكلة المخدرات.

لمكافحة  العالمي  اليوم  في  شاركتم  كيف   <
المخدرات 2019؟

باليوم  لالحتفال  الدولي  المجتمع  يتوحد   -
اإلمارات  ودولة  المخدرات،  لمكافحة  العالمي 
عزمها  وتجدد  اليوم،  هذا  في  العالم  تشارك 
االتجار  الجاد على مواجهة ومجابهة عصابات 

بالمخدرات.
وعلى المستوى المحلي وجه مجلس مكافحة 

اليوم  فعاليات  بإطالق  الدولة  في  المخدرات 
أنحاء  جميع  في  المخدرات  لمكافحة  العالمي 
رسالة  لتوصيل  الوسائل  جميع  وعبر  الدولة، 
الوقاية من المخدرات إلى جميع فئات المجتمع، 
وسبل  المخدرات،  وأضرار  بأخطار  وتوعيتهم 

العالج من اإلدمان.
التي  اإلنجازات  عرض  اليوم  هذا  في  وتم 
تجار  من  المتهمين  ضبط  مجال  في  تحققت 
المخدرات ومروجيها، وال تقتصر فعالياتنا على 

السنة  أيام  إلى معظم  اليوم فقط، بل تمتد  هذا 
والمدرسية  المجتمعية  الفعاليات  في  بخاصة 

والصحية واألمنية. 

> ما هي النصيحة التي توجهها للشباب الذين 
سقطوا فريسة اإلدمان؟

اهتمامها  تولي  الرشيدة  قيادتنا  إن   -
فريسة  ووقع  تورط  وبمن  المخدرات  بمشكلة 
إلى  للرجوع  له  السبل  وفتحت  عليها،  لإلدمان 
جادة الصواب، فقد سن المشرع اإلماراتي في 
المادة )43( من قانون مكافحة المواد المخدرة 
الجزائية  الدعوى  بعدم رفع  العقلية  والمؤثرات 
من  أو  بنفسه  العالج  لطلب  تقدم  من  كل  على 
الثانية،  زوجته أو من أحد أقاربه حتى الدرجة 
أو  العامة  للنيابة  مقدماً  العالج  طلب  ويكون 

للمركز العالجي أو للشرطة.
كما توجد في الدولة العديد من مراكز العالج 
من االدمان واعادة التأهيل، والتي تقدم برامج 
عالجية متطورة، وأمام هذه الرغبة الحكومية في 
مد يد العون لمن وقع في براثن اإلدمان، يجب 
أن يتحلى المتعاطي والمدمن باإلرادة الصادقة 
والفكاك  العالج  لطلب  للتقدم  القوية  والرغبة 
للمخدرات، وقد وفرت وزارة  االرتهان  من ذل 
خدمة  وهي   ،)80044( المجاني  الرقم  الداخلية 
»مكافح« التي تساعد المدمن على طلب العالج، 
بأضرار  واألبناء  األمور  أولياء  تعرف  وكذلك 

المخدرات.

دولة الإمارات 

جتدد عزمها اجلاد 

على مواجهة 

ع�صابات الجتار 

باملخدرات
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فعاليات يف وزارة الداخلية 

الشعفار  عبدالله  الفريق سيف  التقى سعادة 
وكيل وزارة الداخلية في مقر الوزارة بأبوظبي 
سعادة دينج وبينيج نائب وزير األمن العام في 
الشعبية  الصين  بجمهورية  العام  األمن  وزارة 
العقيد  بحضور  له،  المرافق  والوفد  الصديقة 
العالقات  إدارة  مدير  الشامسي  بطي  محمد 

العامة وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.
التعاون  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خالل  وتم 
والتنسيق بين وزارة الداخلية اإلماراتية ووزارة 
المجاالت  مختلف  في  الصينية  العام  األمن 
بين  والمعلومات  الخبرات  وتبادل  األمنية، 
مجال  في  تجاربهما  من  واالستفادة  الجانبين، 

مكافحة الجريمة.
من جهة ثانية، جّددت وزارة الداخلية دعوتها 
للسيارات  المجال  الطريق  مستخدمي  إلفساح 
والشرطة  المدني  والدفاع  واإلسعاف  الرسمية 
للقيام بواجباتهم الخدمية، وبالتالي خدمة حاالت 
الطوارئ التي تتطلب سرعة في االستجابة إلنقاذ 

األرواح وتنفيذاً للمهمات الرسمية.
وكانت الشرطة رصدت عدداً من السلوكيات 
قبل عدد من مستخدمي  السلبية من  المرورية 
الطريق الذين يعرضون حياتهم وحياة اآلخرين 
سرعة  بأهمية  استهتارهم  خالل  من  للخطر 
الرسمية  والمركبات  الطوارئ  مركبات  وصول 

إلى المواقع المطلوبة.
بتسيير  قيامها  عن  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
دوريات مدنية لضمان عدم حدوث أي تجاوزات 
في هذا الشأن، وتأمين حركة سريعة وانسيابية 
لمركبات الطوارئ، ومخالفة المستهترين الذين 
ال يقدرون أهمية سرعة وصول هذه المركبات 

إلى المواقع المطلوبة.
وأكد سعادة اللواء المستشار المهندس محمد 
سيف الزفين رئيس المجلس المروري االتحادي 
عند  الضروري  من  أنه  الداخلية  وزارة  في 
سماع صفارات اإلنذار أو رؤية أضواء مركبات 
الطوارئ أن يقوم الجميع بالتحلي بالمسؤولية 
األرواح  وحماية  السالمة  تعزيز  في  واإلسهام 
المركبات األولوية،  والممتلكات عبر إعطاء هذه 
اإلجراءات  الجمهور  اتخاذ  أهمية  إلى  مشيراً 
الصحيحة الواجب اتباعها عند مشاهدة مركبات 
فاعلين  شركاء  ليصبحوا  والرسمية  الطوارئ 
حياة  إنقاذ  في  المجتمع ومساهمين  في خدمة 

اآلخرين.
للمجتمع  اإليجابية  الطبيعة  على  تعودنا  كما 
الحكومية  اإلجراءات  دعم  على  يحرص  الذي 

لتقديم الخدمات المطلوبة.
إلى ذلك، اطلع وفد من مركز التقييم القيادي 
التطوير  برامج  على  المسلحة  للقوات  التابع 
التابع  القادة  تنمية  مركز  ينظمها  التي  القيادي 
لمكتب سمو وزير الداخلية، وأفضل الممارسات 

العالمية التي يطبقها المركز في هذا المجال. 
علي  آل  إبراهيم  عمر  الدكتور  العقيد  والتقى 
الداخلية  وزارة  في  القادة  تنمية  مركز  مدير 
الهاشمي  محمد  عبدالواحد  الدكتور  المقدم 
للقوات  التابع  القيادي  التقييم  مركز  قائد  نائب 
المسلحة، والوفد المرافق له، وتم شرح موجز 
القادة  تنمية  لمركز  التنظيمي  الهيكل  عن 
المركز  بها  ينهض  التي  والواجبات  والمهمات 
الذي يقوم به في  التابعة له، والدور  واألقسام 
تطوير القادة، والبرامج الداعمة للتوجه الحكومي 

للدولة في استشراف المستقبل من خالل تزويد 
القادة بالمعرفة الالزمة، وتنمية قدراتهم وصقل 
الشرطية  المجاالت  مختلف  في  مهاراتهم 
كما  العالمية.  الممارسات  أفضل  وفق  واألمنية 
المركز  يقدمها  التي  البرامج  على  الوفد  اطلع 
لتطوير القادة والمتمثلة في إعداد القيادات العليا 
وإعداد  النسائية،  والقيادات  الشابة  والقيادات 
الخبراء، وقام بجولة داخل المركز اطلع خاللها 
على قاعات الدراسة والتدريب المزودة بأحدث 

التقنيات إلعداد قادة المستقبل.
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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبى مشروع 
على  بالحصول  للراغبين  الذكي  القيادة  اختبار 
رخصة قيادة مركبة، ضمن نطاق توظيف أحدث 
لضمان  االصطناعي  الذكاء  وأنظمة  التقنيات 
إمارة  طرق  على  المرورية  السالمة  استدامة 

أبوظبي.
ويكون االختبار من خالل مركبة ذكية تحتوي 
على أنظمة متطورة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء 
السائق المستجد خالل االختبار في تقرير آلي 

يسجل النتيجة في الملف المروري مباشرة.
خلف  فارس  طيار  ركن  اللواء  معالي  وكان 
على  اطلع  أبوظبي  عام شرطة  قائد  المزروعي 
الذكية،  وتجهيزاتها  المشروع  مركبات  إحدى 
الخييلي  محمد  خليفة  العميد  بحضور  وذلك 
سهيل  والعميد  والخدمات،  المالية  قطاع  مدير 
المركزية،  العمليات  قطاع  مدير  الخييلي  سعيد 
والعميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع األمن 

الجنائي.
محمد  العقيد  من  إلى شرح  معاليه  واستمع 
البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين 
واآلليات عن آلية عمل المركبة، وأهمية المشروع 
أفضل  وتقديم  المرور،  حوادث  من  الحد  في 

الخدمات للجمهور.
الفحص  مراكز  في  المشروع  وسيطبق 
والظفرة،  والعين  أبوظبي  في  الثالثة  الرئيسة 
مراقبة  غرف  على  مركز  كل  يحتوي  بحيث 
إلكترونية  وأنظمة  االختبار  على  للمشرفين 

وشاشات عرض للمراقبة ومؤشرات األداء. 
وسيتم توفير32 مركبة اختبار ذكية، منها 19 
حافلة،  و28  عادي،  جير  و13  أوتوماتيك،  جير 
ترتبط كلها مع غرف التحكم والمراقبة من خالل 

شبكة اتصاالت متطورة.

رفع كفاءة املتدربني يف التفتي�ش االأمني 

نفذت إدارة التفتيش األمني K9 في شرطة 
واألنشطة  البرامج  من  مجموعة  أبوظبي 
المتدربين  كفاءة  رفع  بهدف  التدريبية 
المتطورة  العالمية  بالمستجدات  وتعريفهم 
في  توفير االهتمام ورعاية كالب األثر ألداء 
مهماتها األمنية خصوصاً في مجال التفتيش 
األمني. وأكد العميد جمال حبش مدير اإلدارة 
التدريب  مجال  في  متميزة  نجاحات  تحقيق 

اإطالق م�سروع اختبار القيادة الذكي 

في  األثر  كالب  مع  الصحيح  التعامل  وطرق 
مجاالت العمل الشرطي واألمني. 

وأضاف أن المبنى الجديد لإلدارة وفر إمكانات 
كبيرة ومتميزة للمتدربين للقيام بواجبهم األمني، 
الحظائر  من  كبيرة  مجموعة  على  اشتمل  حيث 
المواصفات  بأفضل  المجهزة  البيطرية  والعيادة 
جانب  إلى  األثر،  لكالب  الطبية  الرعاية  لتوفير 
سكن ونادي للضباط وصف الضباط واألفراد. 

كالب  وتخصصات  مهمات  أن  إلى  وأشار 
يتم  حيث  كبير،  بشكل  توسعت  األثر 
المختلفة،  األمنية  المجاالت  في  استخدامها 
ومن بينها الكشف عن المخدرات واألسلحة، 
والبحث عن األحياء والجثث، وفض الشغب 
مجاالت  عن  فضالً  األثر،  وتتبع  واالقتحام، 
النخيل،  سوسة  عن  والكشف  العروض، 

وغيرها.
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املري يتفقد مركز �سرطة املرقبات 

تكرمي �ساحي خلفان يف ندوة الثقافة والعلوم

احتفت ندوة الثقافة والعلوم في دبي بالفائزين 
السادسة  بدورتها  لإلبداع  العويس  جائزة  في 
خاللها  كرم  كبيرة،  احتفالية  ضمن  والعشرين، 
محمد  بن  الله  عبد  المهندس  الدكتور  معالي 
التحتية،  البنية  تطوير  وزير  النعيمي  بلحيف 
رئيس  نائب  تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي 
الشرطة واألمن العام في دبي، وإبراهيم بو ملحه 
للشؤون  دبي  حاكم  السمو  صاحب  مستشار 
جمال  والمؤرخ  والمستشار  والثقافية،  اإلنسانية 
محمد  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  حويرب  بن 
عوض  والكاتب  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن 
العميمي  سلطان  والكاتب  الدرمكي،  حاسوم  بن 
وجميع  أبوظبي،  في  الشعر  أكاديمية  مدير 
محمد  معالي  بحضور  وذلك  اآلخرين،  الفائزين 
راشد،  بن  محمد  مكتبة  أمناء  مجلس  رئيس  المر 
الخاص  المستشار  الرقباني  سعيد  ومعالي 
حميد  وعبدالله  الفجيرة،  حاكم  السمو  لصاحب 
صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  المزروعي  علي 
عجمان،  لجامعة  التابع  التعليمي  للتكافل  ثامر 
وهالة بدري مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون، 
الثقافة  لقطاع  التنفيذي  المدير  النابودة  وسعيد 

واألديب  والفنون«،  للثقافة  »دبي  في  والتراث 
إدارة  مجلس  رئيس  البدور  وبالل  القرق،  محمد 
مجلس  رئيس  نائب  الهاملي  عبيد  وعلي  الندوة، 

المتاحف  إدارة  مديرة  القرق  ومنى  الندوة،  إدارة 
الحضور  من  وعدد  للثقافة«  »دبي  في  باإلنابة 

والمهتمين.

المري  خليفة  الله  عبد  اللواء  سعادة  تفقد 
القائد العام لشرطة دبي مركز شرطة المرقبات 
اإلدارات  على  السنوي  التفتيش  برنامج  ضمن 
اللواء  سعادة  بحضور  الشرطة،  ومراكز  العامة 
القائد  مساعد  المنصوري  إبراهيم  خليل  خبير 
العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي غانم 
الدكتور  والعقيد  المرقبات،  شرطة  مركز  مدير 
صالح الحمراني نائب مدير اإلدارة العامة للتميز 
إدارة  مدير  سليمان  بن  خالد  والعقيد  والريادة، 

سالم  أحمد  عيسى  والعقيد  والتفتيش،  الرقابة 
نائب مدير مركز شرطة المرقبات، والرائد الدكتور 
عبد الرزاق المازمي رئيس قسم التفتيش، وعدد 
المري خالل  اللواء  واطلع سعادة  الضباط.  من 
بالمركز،  المتعلقة  اإلحصائيات  آخر  على  جولته 
والجنائي  المروري  التسجيل  وإحصائيات قسم 
تضمنت  والتي  الماضي2018  العام  خالل 
والبالغات  الحوادث  تقارير  حول  إحصائيات 

المرورية والجنائية والمخالفات المرورية.

الكبير  بالدور  المري  اللواء  سعادة  وأشاد 
الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد مركز 
شرطة المرقبات في الحفاظ على األمن في منطقة 
المستقبلية  بالمشاريع  أشاد  كما  االختصاص. 
للمركز، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي 
واالستفادة  وتطويعها  التكنولوجيا  تسخير  على 
لخدمة  والبشرية  الفنية  والكفاءات  التقنيات  من 
منها،  والحد  الجريمة  ومكافحة  الشرطة،  رجل 

وتقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين.
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فعاليات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  تفقد   >
عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إدارة 
العمليات وقسم المهام الخاصة، يرافقه العميد 
علي عبيد الشامسي مدير إدارة االستراتيجية 
وتطوير األداء، والعقيد محمد شيبان سويدان 

مدير مكتب القائد العام.
العمليات  إدارة  في  استقبالهم  في  وكان 
الرائد سعيد علي المدحاني نائب مدير اإلدارة، 

وعدد من ضباط وصف الضباط واألفراد. 
فـي  كـان  الخاصة،  المهام  قسم  وفي 
الشامسي  حسين  محمد  الرائد  استقبالهم 
وصف  الضباط  من  وعدد  القسم،  رئيس 

الضباط واألفراد.
رأس  لشرطة  العامة  القيادة  ناقشت   >
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  مع  الخيمة 
العمل  مجاالت  في  والتعاون  التنسيق  سبل 
الشرطي واألمني، وتبادل الخبرات المشتركة 
في مجاالت المرور وجهود تعزيز السالمة في 

الطرق. 
علوان  بن  عبدالله  علي  اللواء  وأكد سعادة 
الخيمة، خالل  قائد عام شرطة رأس  النعيمي 
عبدالله  سالم  العميد  برئاسة  الوفد  مع  لقائه 
الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات 
الداخلية  وزارة  اهتمام  أبوظبي،  شرطة  في 
القيادات  المشترك مع  التعاون  بتوطيد جهود 
بما يعزز مسيرة  الدولة،  الشرطية في  العامة 
المجتمع،  في  الطمأنينة  ونشر  واألمان  األمن 
اللقاءات والزيارات المشتركة  إلى أهمية  الفتاً 
الخبرات،  تعزز  والتي  الشرطية،  الوفود  بين 
الداخلية  وزارة  وأهداف  تطلعات  وتحقق 
في  التطويرية  المسيرة  لتعزيز  وجهودها 
أفضل  وفق  واألمني  الشرطي  العمل  مجاالت 

المعايير المتقدمة. 
العميد  مع  اجتماعه  خالل  الوفد  واطلع 

الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات 
اإلجراءات  على  الخيمة  رأس  في شرطة  المركزية 
التي تحد من حدوث األضرار باألرواح والممتلكات 
السرعة،  مثبت  تعطل  حوادث  وقوع  عند  العامة 
وبحث تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين وفق 

أفضل المعايير والممارسات. 
المرور  خدمات  مركز  في  بجولة  الوفد  وقام   
وأبرز  المتبعة،  اإلجراءات  على  واطلع  والترخيص، 
والتحديث  التطوير  بشأن  واالحتياجات  المتطلبات 

لسير العمل وفقاً للخطط.
إدارة  مدير  النقبي  الصم  أحمد  العميد  وقدم   
درعاً  الخيمة  رأس  شرطة  في  والدوريات  المرور 
تذكارية للوفد الذي عبر عن الشكر والتقدير لحسن 
االستقبال والضيافة، مشيداً بما وصلت إليه شرطة 

رأس الخيمة من تقدم وتطور في األداء.
< أنهت القيادة العامة لشرطة الفجيرة إجراءات 
الربط بالهوية الرقمية كأول جهة حكومية اتحادية 
والتنسيق  بالتعاون  وذلك  الدولة،  مستوى  على 
بوصول  يسمح  مما  اتصاالت،  تنظيم  هيئة  مع 
اإللكترونية  الحكومية  خدماتها  إلى  المستخدمين 

الذكية.
أهداف  خدمة  إلى  الجديد  التطبيق  هذا  ويهدف 
الرقمي  التحول  تحقيق  إلى  الرامية  الحكومة 
 UAE والتخلص من المعامالت الورقية، عبر تطبيق
Pass، ويمكن للمتعامل االشتراك في الهوية الرقمية 
عن طريق ثالث خطوات تتضمن مسح بطاقة الهوية 
رقم  من  والتحقق  بالمتعامل،  الخاصة  اإلماراتية 
الهاتف المحمول وعنوان البريد االلكتروني الخاص 

به، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية. 
كما يقدم هذا التطبيق حلوالً سهلة للدخول إلى 
الخدمات عبر الهواتف الذكية من دون الحاجة إلى 
كلمة سر أو اسم مستخدم، وامكانية التوقيع على 
دون  من  صحتها  من  والتحقق  رقمياً،  المستندات 

الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة  وأكد 
الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن شرطة 
الفجيرة سباقة دائماً في كل ما هو جديد بمجال 
بالخدمات  يتعلق  ما  وكل  االصطناعي،  الذكاء 
الذكية حرصاً منها على تلبية رغبات الجمهور 

وتطلعاتهم.
العقابية  المؤسسة  إدارة  نظمت   >
لنزالء  فعالية  القيوين  أم  في  واإلصالحية 
المؤسسة وأسرهم، ضمن مبادرات المؤسسة 

السنوية.
زيد  سالم  سيف  الدكتور  المقدم  وأوضح 
بهدف  جاءت  المبادرة  هذه  أن  اإلدارة  مدير 
إضفاء جو عائلي بين النزالء وأسرهم في عام 

التسامح.
الشارقة  لشرطة  العامة  القيادة  أطلقت   >
آمن«،  صيف  نحو  نسعد..  »بسالمتك  حملة 
وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي عند ارتياد 

البحر. 
وأوضح المقدم إبراهيم مير نائب مدير إدارة 
الشارقة  في شرطة  العامة  والعالقات  اإلعالم 
أطلقتها  التي  المشتركة  التوعوية  الحملة  أن 
شرطة  في  اإلنقاذ  قسم  مع  بالتعاون  اإلدارة 
بمختلف  الجمهور  تنوير  إلى  تهدف  الشارقة، 
فئاته العمرية بأهمية اتخاذ الحيطة والحذر عند 
والتقيد  المائية،  والمسطحات  الشواطئ  ارتياد 
اللوائح  على  المبينة  والتعليمات  باإلرشادات 
المثبتة على امتداد الشواطئ، والتي وضعت من 

أجل سالمة الجمهور. 
مدير  الدوخي  جاسم  فيصل  المقدم  وأكد 
فرع اإلنقاذ بإدارة المرور والدوريات أن قسم 
اإلنقاذ يعمل على توفير منظومة متكاملة تهدف 
لسالمة مرتادي المسطحات المائية، وعلى مدار 
قضاء  من  الشواطئ  مرتادو  ليتمكن  الساعة، 

وقت ممتع في مناخ آمن. 

 قائد عام شرطة عجمان خالل جولته التفقدية 
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دور االأ�سرة يف توجيه ال�سلوك الفردي 

العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

يقلص بعض اآلباء دورهم التربوي إلى درجة 
المادي  بالتمويل  الدور  هذا  تحصر  خطيرة 
بأن  بعضهم  يعتقد  بحيث  فقط  األسرة  ألفراد 
النقدي  األب ال يشكل أكثر من ماكينة السحب 
للعائلة، وال يدرك الكثيرون خطورة تهميش دور 
األب في تحقيق التوازن النفسي ألبنائه وتشكيل 
الذي  االجتماعي  ضميرهم  وبناء  شخصياتهم 
ينعكس سلباً أو ايجاباً على مستقبلهم اإلنساني 

بشكل عام.
لقد تضخم دور األم ومساعدوها من المربيات 
والعمالة المساعدة في كثير من األسر إلى درجة 
بالغة الخطورة في مجتمعاتنا، بحيث أصبح دور 
األب دوراً ثانوياً يحصر بالمال فقط أو بإصدار 
بحيث  األحوال،  أحسن  في  والتعليمات  األوامر 
والغائب  بجسده  الحاضر  األب  هذا  يتدخل  ال 
في دوره إال ليحل المشكالت الكبرى أو ليعطي 
تعليمات قاسية تترافق مع عقوبات نفسية تطبق 
التزامه  عدم  حال  في  المراهق  أو  الطفل  على 
تأثيرها  تعليماته  فقدت  التي  األب  بتعليمات 
مصدراً  أصبحت  بل  الطفل  هذا  على  النفسي 
للعناد وإثبات الذات في مواجهة شخصية األب 

المتسلط.

واالختصاصيون  النفس  علماء  أكد  لقد 
في  األب  يلعبه  الذي  الدور  أهمية  التربويون 
تشكيل الضمير األبوي للطفل في مراحل طفولته 
األولى، هذا الضمير الذي يشكل العمود الفقري 
ويهيئ  االجتماعية  وقيمه  الطفل  ألخالقيات 
الطفل نفسياً للقيام بالدور االجتماعي المطلوب 
منه كفرد في منظومة اجتماعية كبرى تتضمن 
عناصر مهمة يجب على الفرد أن ينسجم فيها 
نفسية  لضغوطات  تعرض  وإال  صغره  منذ 
ال  انحرافية  إلى طرق  به  تنتهي  قد  واجتماعية 
يرغب أي منا في أن يرى أحد أبنائه قد لجأ إليها 

نتيجة عدم انسجامه االجتماعي.
إن ممارسة هذا الدور بالغ األهمية ال يمكن 
في  لألب  الجسدي  التواجد  خالل  من  يتم  أن 
بيته فقط، وال يمكن أيضاً أن يتحقق من خالل 
تقمص شخصية األب القاسي المتسلط الذي ال 
يتواصل مع أبنائه إال في المواقف الصعبة التي 
تحتاج إلى تدخل حازم تعجز األم عن تحقيقه، 
بشكل  النفسية  األبوية  المهمة  هذه  تتحقق  بل 
مستمر ومتواصل منذ بدايات حياة الطفل حتى 
يكتمل البناء النفسي له، بحيث يقوم األب بشكل 
ابنه  ببناء طبقات أخالقية داخل نفس  مدروس 

تتراكم عبر الزمن، وتشكل ما أسميناه من قبل 
الحكم  مصدر  يشكل  والذي  األبوي،  بالضمير 
المقبول  بين  وتصنيفها  الفرد  سلوكيات  على 
والذي  مجتمع،  كل  ثقافة  حسب  والالمقبول 
تعجز األم في كثير من األحيان عن بنائه ألنه 
األمومي  الضمير  طبيعة  عن  ويختلف  يتجاوز 
الدور  ويلعب  لألم،  المطلق  الحب  يمثل  الذي 
لتقبل  وليس  لذاته  الفرد  تقبل  في  األساسي 

المجتمع لهذا الفرد.
وبما أن القانون هو العنصر األساسي الذي 
التربوية، ومن  المؤسسات  من  المجتمع  ينتظر 
يجسدونها بأن يغرسوا في أفراده قناعة ذاتية 
تدعو إلى االلتزام باحترامه واتباع أحكامه، فإن 
األب ال يعد تربوياً ناجحاً في نظر المجتمع اال 
بسلوكياته  العليا  القدوة  دور  بتمثيل  قام  إذا 
يؤكد  بشكل  وتعليماته،  كالمه  قبل  وتصرفاته 
القانون  احترام  أن  أظفاره  نعومة  منذ  للطفل 
بأبسط أشكاله هو أمر اجتماعي ال بد للطفل أن 
مارسه  كما  فطري،  بشكل  ويمارسه  له  يمتثل 
أبوه من قبله في مراحل حياته كافة، وفي أماكن 
أو  البيت  أو  السيارة  في  سواء  كافة  تواجده 

العمل.
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االإدمان على املخدرات.. امل�سكلة والعالج 

تعاطي املخدرات هو اأمر حمرم �صرعًا وقانونًا وم�صكلة �صحية ونف�صية واقت�صادية يقع فيها ولالأ�صف عدد من اأبنائنا 

وبناتنا يف دولة الإمارات العربية املتحدة مثل غريها من دول العامل. 

فما هي اأ�صباب وعوار�س وم�صاعفات هذه امل�صكلة؟ وكيف ميكن عالجها والوقاية منها؟

جا�سم عبيد الزعابي
سفير الصحة العامة من دائرة الصحة في أبوظبي

عدة  ألسباب  المخدرات  على  اإلدمان  يعود 
مثل التأثيرات الداخلية، وقلة الوعي، والتقصير 

العائلي، والتأثيرات الخارجية، وغيرها..
المراهقين  من  عدد  يظن  داخلية:  تأثيرات 
المخدرات  تعاطي  أن  خاطئ  وبشكل  والشباب 
فيه عناصر تمرد واستمتاع، وأنه يريحهم من 
أو  التعليمية  أو  األسرية  بالمشكالت  التفكير 

االجتماعية التي قد يعانون منها.

والشباب  المراهقين  من  العديد  الوعي:  قلة 
المدمنين على المخدرات ليس لديهم وعي كاٍف 
الصحية منها،  الكبيرة لها خصوصاً  باألضرار 
المخدرات  على  اإلدمان  إن  ألحدهم  قيل  وإذا 
يعجل من وفاته، يرد بجهالة إن الموت مصير 
كل إنسان، والمخدرات لن تقدم أو تؤخر أو تغير 

من هذا المصير.
المراهقين والشباب  عائلي: عدد من  تقصير 

الذين أدمنوا على المخدرات ينتمون إلى عائالت 
أحدهما  أو  الوالدان  يقوم  إذ  تجاههم،  مقصرة 
األمر يحدث ما يسمى  المخدرات، هذا  بتعاطي 
باالرتباط الذهني واإلقرار االجتماعي للمخدرات، 
ثم يصبح االبن أو االبنة مدمنين على المخدرات 
كوالديهما. وفي أسر مدمني المخدرات من اآلباء 
واألمهات، هناك نسبة كبيرة من أبنائهم وبناتهم 
من المراهقين والشباب يتأثرون بهم، ويدمنون 
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مثلهم على المخدرات.
والشباب  المراهقة  فترة  خارجية:  تأثيرات 
والنفسي والجسدي  الفكري  التكوين  فترة  هي 
الخارجية  التأثيرات  تسهل  وفيها  لإلنسان، 
والشباب  المراهقون  يتأثر  لذلك  اإلنسان،  على 
ورياضيين  فنانين،  مشهورة،  بشخصيات 
هذه  ألن  المخدرات  يتعاطون  وإعالميين 
المراهقين  من  كثير  يتخذها  الشخصيات 
والشباب مثاالً وقدوة، فيقلدونها ويدمنون على 

المخدرات مثلها.
ضغوط  تدخل  أيضاً،  المجال  هذا  وفي 
األقران من األقارب والجيران واألصدقاء الذين 
يتعاطون المخدرات، ويعطون المراهق أو الشاب 
أول قرص أو جرعة أو لفافة مخدرات في حياته 

ليجربها، ثم ليصبح مدمناً عليها مثلهم.
وأسرية  نفسية  مشكالت  أخرى:  أسباب 
واضطرابات  االنفعال،  وسهولة  العصبية  مثل: 
السلوك، وانخفاض الدعم العاطفي من الوالدين، 
وضعف قدرتهما على مالحظة سلوكيات أبنائهم 
على  الحصول  إمكانية  إلى  باإلضافة  وبناتهم، 

المخدرات من عدد من التجار والمروجين. 

عوارض
معرفة  على  يكونوا  أن  واألمهات  اآلباء  على 
حال  في  المخدرات  على  اإلدمان  بعوارض 
ظهرت لدى أحد أبنائهم أو بناتهم من المراهقين 
للمخدرات  فريسة  يقعون  قد  الذين  والشباب 

وتجارها ومروجيها.
األعراض العامة:

كالغياب  الحياة  نمط  في  المفاجئ  التغير   -
المتكرر واالنقطاع عن المدرسة أو الجامعة أو 

العمل. 
- تدني المستوى الدراسي أو تدني األداء في 

العمل. 
- الخروج من المنزل لفترات طويلة والتأخر 

خارج المنزل لياًل. 
- التعامل بسرية بما يتعلق بخصوصياته. 

- تقلب المزاج.
- عدم االهتمام بالمظهر. 
- الغضب ألتفه األسباب. 

- التهرب من تحمل المسؤولية والالمباالة. 
- اإلسراف وزيادة الطلب على النقود. 

على  والتعرف  األصدقاء  من  عدد  ترك   -
أصدقاء جدد من المنحرفين.

- الميل إلى االنطواء والوحدة. 
- فقدان الوزن الملحوظ نتيجة فقدان الشهية.
أعراض اإلدمان على الحشيش والماريجوانا:

والسمعي  البصري  باإلدراك  عال  شعور 
التركيز  وصعوبة  الذاكرة،  وضعف  والذوقي، 
الدم ومعدل  الحركي، وزيادة ضغط  والتناسق 
ضربات القلب، واحمرار العينين، وزيادة الشهية، 

وجنون العظمة.
أعراض اإلدمان على المنشطات )األمفيتامين 

والكوكايين والميثيل فينيديت(: 

النشوة، والتهيج، واالكتئاب، واألرق، واحتقان 
األنف وأضرار تلحق بالغشاء المخاطي لألنف، 
القلب  ضربات  معدل  وزيادة  الوزن،  وفقدان 

وضغط الدم ودرجة الحرارة، وجنون العظمة.
أعراض اإلدمان على المهدئات )باربيتيورات 

والبنزوديازيبين(:
الذاكرة،  في  ومشكالت  ودوخة،  نعاس، 
واكتئاب، وتباطؤ في التنفس، وانخفاض ضغط 

الدم، وارتباك وصعوبة التناسق الحركي.
المخدرة  المسكنات  على  اإلدمان  أعراض 

)الهيروين والمورفين والكودايين(:
انخفاض الشعور باأللم، وارتباك، وتباطؤ في 

التنفس، وإمساك.

مضاعفات 
على  اإلدمان  يؤدي  صحية:  مضاعفات 

المخدرات إلى:
- حدوث مضاعفات صحية مثل فقدان الوعي 
والغيبوبة والموت المفاجئ خصوصاً عند تناول 
جرعات زائدة من المخدرات أو إذا تم الجمع بين 

المخدرات والكحول.
مرض  مثل  المعدية  باألمراض  اإلصابة   -
من  سواء  اإليدز  أي  المكتسبة  المناعة  نقص 
خالل العالقات الجنسية المحرمة أو عن طريق 

مشاركة اإلبر.
- التعرض لحوادث السير في حالة السكر.

- االنتحار.
المشكالت األسرية: بسبب التغيرات السلوكية 

التي تطرأ على مدمن المخدرات.
على  اإلدمان  إن  حيث  قانونية:  مشكالت 
السيارة  وقيادة  السرقة  إلى  يؤدي  المخدرات 

تحت تأثير المخدرات وغيرها..
المخدرات  على  اإلدمان  مالية:  مشكالت 

يؤدي إلى خسارة الكثير من المال، فيقع المدمن 
تحت ضغط الديون، وتقوده إلى سلوكيات غير 

قانونية وغير أخالقية.

عالج 
اإلدمان  من  العالج  في  الطبية  الجوانب 
الجوانب  عن  تغني  أن  يجب  ال  المخدرات  على 
األخرى التي تساعد المدمن على تعديل إدراكه 
وإخضاعه  ولسلوكه،  لآلخرين  وإدراكه  لذاته 
من  المشورة  وأخذ  وتدريبية،  تعليمية  لدورات 
طبيب نفسي ومحام ورجال الشرطة تقوي ثقة 
المدمن المعالج بنفسه، وبناء دائرة ثقة جديدة 
مواجهة  في  تساعده  إيجابيين  أشخاص  من 
أفكاره السلبية، ويبدأ بالتحلي باألخالق العالية 
التجارب  عرض  خالل  من  القوي  واإليمان 

الناجحة للمدمنين المعالجين.

وقاية 
على  اإلدمان  من  الوقاية  وسائل  أفضل 

المخدرات هي:
- عدم تناول المخدرات على اإلطالق، والحذر 
يصف  فقد  اإلدمان.  يسبب  دواء  أي  أخذ  عند 
البنزوديازيبين  أو  األلم  لتخفيف  أدوية  الطبيب 
الباربيتورات  أو  األرق،  أو  القلق  لتخفيف 
للتخفيف من التوتر أو التهيج. فإذا كان المريض 
الجرعة  أكبر من  أخذ جرعة  إلى  يشعر بحاجة 
الموصوفة من الدواء، فيجب التحدث مع الطبيب.
- الحوار الدائم مع المراهقين والشباب حول 
الرضوخ  من  وتحذيرهم  المخدرات،  أخطار 

لضغط أصدقائهم عليهم لتجربة المخدرات.
- القدوة الحسنة: يجب على اآلباء واألمهات 
أن يتجنبوا اإلدمان على المخدرات ليكونوا قدوة 

حسنة ألبنائهم.
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقالت متخ�ص�صة اإ�صهاماً منه يف ن�صر الثقافة القانونية 

بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد االأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة قدراً كبيراً 
من النجاح والتميز في الحد من الحوادث المرورية، 
فقد أشارت اإلحصائيات  إلى تراجع مؤشر وفيات 
فيها  شاركت  لمنظومة  كنتاج  المرورية  الحوادث 
جميع  في  والمرور  بالسير  المعنية  األجهزة  جميع 
على  الدولة، وهو ما يمثل في حد ذاته دليالً  أرجاء 
دراسة  في  العلمي  واألسلوب  التخطيط  جودة 
الوعي  رفع  وكيفية  ومسبباتها،  المرورية  الحوادث 
لتجنبها ،  وللحفاظ على أرواح فلذات أكبادنا وجميع 
فئات المجتمع، فال يمكن أن تستمر السعادة في أرض 
السعادة من دون أن تكون اإلمارات قادرة على الحد 

من نزيف األرواح على الطرق.

توعية ورقابة 
من  الحد  لمنظومة  الرئيسة  المالمح  وارتكزت 
قائدي  بين  التوعية  نشر  على  المرورية  الحوادث 
المركبات، وعلى رقابة قانونية متكاملة تضمن عدم 
باإلضافة  األحوال،  من  حال  بأي  عليها  الخروج 
استمرارية  الطرق تضمن  على  متكاملة  إلى خدمات 
موقف  أي  على عالج  والقدرة  المرورية،  االنسيابية 
مكان  أي  في  المركبات  قائدي  يصادف  قد  طارئ 
التوعية  مع  المطلوبين،  واالنضباط  بالسرعة 
النهاية  في  فاألمر  المستمرة،  واإلعالمية  المجتمعية 
من  عائالت  حرمان  وتجنب  اإلنسان  سالمة  يعني 

فلذات أكبادها.
للمسيرة  نقلة نوعية  إحداث  العمل على  بدء  ومع 
الطرق، وتطبيق  للحد من حوادث  الهادفة  اإلماراتية 
بدأت  العالم،  في  المرورية  األنظمة  وأحدث  أفضل 
وهي  المرورية،  لألنظمة  ساعد«  »شركة  مسيرة 
شركة وطنية تأسست عام 2008 في إمارة أبوظبي، 
بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
خبرتها  بفضل  المتميزة  الشركات  إحدى  وهي 
وشراكاتها مع مختلف القطاعات، والمختصة بتقديم 
الحلول المبتكرة في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات 

المرورية وأنظمة المواقف والتفتيش والنظم الذكية.

منظومة متكاملة
األحد  األعوام  خالل  »ساعد«  شركة  مرت  ولقد 
اإليجابية،  التطورات  من  هائل  بكم  الماضية  عشر 
خدمة  في  دورها  على  إيجابياً  انعكس  الذي  األمر 

مجموعة  خدماتها  منظومة  تضمنت  فقد  المجتمع، 
من الخدمات المرورية التي من شأنها تنظيم الطرق، 
حيث  البسيطة،  المرورية  الحوادث  تخطيط  ومنها 
بالحوادث  المتعلقة  البالغات  منظومة  بإدارة  تقوم 
المرورية وتخطيطها وتقديم خدمة مميزة من حيث 

الجودة والسرعة.
منظومة  وإدارة  تطوير  على  الشركة  وتعمل 
متكاملة إلدارة األعطال واألحداث الطارئة على الطرق 
الرئيسة، وتقديم خدمات سريعة ومجانية للمركبات 
المتعطلة عبر استخدام نظام إلكتروني يقوم بإدارة 
البالغات الواردة من غرفة العمليات المركزية وإدارة 
الطرق  مساندة  وحدات  وتسهم  الدوريات.  أعمال 
اآلثار  من  والحد  المرورية  االختناقات  تخفيف  في 
السلبية الناتجة عنها، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات 

الحكومية ذات العالقة. 
باالستجابة  األول  المستجيب  خدمة  وهناك 
السريعة ألي أحداث على الطرق، حيث تتولى دورية 
»ساعد« إدارة الموقع وتنظيم حركة المرور المحيطة 
مع  التعاقد  في  مسبقاً  المحددة  المواقع  وضمن  به 
بهذه  الوفاء  ويتم  الخدمة.  من  المستفيدة  الجهات 
مجهزة  ودوريات  مدربين  أفراد  خالل  من  الخدمة 
بأحدث األدوات والتقنيات لضمان سالمة مستخدمي 

في  طارئ  بالغ  أو  حدث  أي  ومعالجة  الطرقات، 
الموقع المحدد على مدار اليوم.

فعاليات كبيرة 
المرورية  الحركة  تنظيم  »ساعد«  شركة  وتتولى 
المصاحبة للفعاليات الكبيرة في الدولة، وذلك بناء على 
تعاقد مع الجهات المنظمة للفعاليات، وذلك بتخصيص 
دوريات تتولى إدارة الحركة على الطرقات وضمان 
سالمة الجمهور، وتقديم خدمات المرافقة والسالمة 
المرورية لضمان تأمين السالمة العامة على الطرق، 
أعمالها  إلنجاز  المختلفة  للجهات  المجال  إتاحة  مع 
أفراد ودوريات مخصصة لمرافقة  من خالل توفير 
الشاحنات ذات الحمولة غير االعتيادية، ومرافقة فرق 
بمهماتهم،  القيام  أثناء  الضوئية  اإلشارات  صيانة 

وتأمين الطرق حول المناطق قيد اإلنشاء.
إدارة  إلى  »ساعد«  شركة  خدمات  وامتدت 
وتطوير  ومشرفين،  مفتشين  توفير  عبر  المواقف 
وتطبيق أنظمة تقنية عالية الجودة إلدارة نظم مواقف 
المركبات، وتطبيق قانون مواقف السيارات المدفوعة 
مع  القانون،  لمخالفي  المخالفات  وتحرير  األجر 
نشر التوعية بأهمية االلتزام بالقانون والحفاظ على 

السالمة العامة.

»�ساعد«..  اإجنازات على طرق 

»االإمارات« )1 - 2(
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الدكتورة مرمي �سن�سول -جراحة اأ�سنان، اأدلة جنائية، تكنولوجيا حيوية

لمسرح  مختصين  الستدعاء  وبالنسبة 
مداخل  تأمين  بعد  يكون  الجريمة: 
إحاطة  وبعد  الجريمة،  مسرح  ومخارج 
يجب  العامة،  من  وإخالئه  بالكامل  المكان 
مكان  معاينة  الجريمة  مسرح  على ضابط 
حصلت،  التي  الجريمة  ونوع  الحادث 
ويقوم باالتصال بمركز الشرطة أو بأقسام 
متخصصين  الستدعاء  المختصة  الشرطة 
وعلماء وخبراء ومصورين وغيرهم.. فإذا  
انتحاراً،  المثال  سبيل  على  القضية  كانت 

هند�سة م�سرح اجلرمية )2 - 3(

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقالت املتعلقة بالأدلة اجلنائية، والتي ت�صتخدم حلل غمو�س اجلرائم، 

والك�صف عن هويات ال�صحايا، وبالتايل عن هويات املجرمني لينالوا عقابهم القانوين عرب الق�صاء العادل. 

وتم التبليغ بواسطة سكان المنزل أو الجيران، 
وكانت  جميع األبواب مغلقة من الداخل وليس 
من الخارج، وتم إنباء الناس المحيطين باالنتحار 
عبر صوت الطلق الناري أو صوت االختناق، وإذا  
كان المنزل صغيراً  ومن دون عوازل للصوت، 
أو انبعثت رائحة كريهة للجثة بعد مضي ساعات 
للتأكد من  عليها، فهنا يجب استدعاء اإلسعاف 
لمعاينة  الشرعي  الطبيب  واستدعاء  الوفاة، 
الجثة  االنتحار وللتأكد بأن  الجثة بعد  وضعية 
لم تتغير ولم يتم تحريكها بعد الوفاة، واستدعاء 

من  وليس  الحوادث،  وخبير  الجنائي  المصور 
الضروري استدعاء قسم تحليل العظام أو من 

فريق اإلطفاء أوغيرهم من المتخصصين.
وإن كنت غير مختص بعلوم األدلة الجنائية، 
في  تعمل  كنت  ولو  تنفعك،  ولن  لم  فالخبرة 
تكون  قد  نعم،  السنوات.  لعشرات  المجال  هذا 
لديك المهارة في التصرف ولكنك تفتقر وتجهل 

السبب العلمي الذي يكمن وراء هذا التصرف.
في مسرح  الجنائي  الخبير  يفعله  الذي  ماذا 

الجريمة؟
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د. مريم شنشول

مسرح  من  نفسه  وقاية  عبر  الحماية:  أوالً، 
الجريمة ووقاية مسرح الجريمة منه، أي ارتداء 
أو  اإلشعاع  من  الجسم  لحماية  واقية  مالبس 
أو  التسمم  مواد  أو  الغاز  أو  الدخان  أو  الحرق 
التلوث أو غيرها. ويجب أن يكون لباسه يغطي 
تسقط  ال  حتى  وقدميه  ويديه  وجسمه  رأسه 
شعرة من جسمه في مسرح الجريمة أو خيوط 
بصمات  تختلط  أو  لباسه  من  دقيقة  ألياف  أو 
حذائه مع بصمات حذاء المجرم أو تسقط منه 
خاليا ميتة أثناء المشي أو االحتكاك بجسم ما 

أو يسيل منه العرق على األرض.
الحمض  قسم  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
واألدلة  العينات  جميع  يستبعد  النووي 
المصاحبة لرجال الشرطة والمحققين والخبراء 

ولكن االحتياط واجب بدالً عن هدر المجهود.
الدخول  أي  الجريمة:  مسرح  تقسيم  ثانياً، 
الصحيح للبحث عن الدالئل الجنائية عبر تطبيق 
على ضابط  تطبيقها  تم  كما  العكسية،  النظرية 
الجريمة،  لمسرح  دخوله  فور  الجريمة  مسرح 
المبنى  إلى  للدخول  عكسي  مسار  باتخاذ  أي 
كان  التي  الطريقة  عن  تختلف  مشي  وبطريقة 
من المحتمل أن يسلكها المجرم وكيفية صعود 
يتم  أين  ومن  المغلق  الباب  فتح  وكيفية  الدرج 
مسك مقود مقبض الباب، وذلك للبحث عن األثر 
والعينات.  وهناك طرق معينة يجب التخطيط لها 
قبل الدخول إلى مسرح الجريمة، وهي تختلف 
مكان  وخريطة  الجغرافية  المنطقة  باختالف 
حدوث الجريمة، ويمكن للخبير الجنائي اختيار 
المسار األسهل بالنسبة إليه بتقسيم المكان إلى 4 
مربعات وأقسام متساوية بحدود وهمية تفصل 
بينهما، وتقسيم كل مربع إلى 4 مربعات صغيرة، 
حتى ال يسهو أثناء البحث ولتسهيل تفقد المكان 
للخبير   يمكن  كما  للدليل.  االنتباه  عدم  وتجنب 
الجنائي أن يسلك مساراً طولياً من بداية المدخل 
إلى نهاية المبنى، ثم يعود بخط مستقيم للبحث 
أيضاً من نهاية المبنى حتى بدايته حتى يغطي  
كامل مسرح الجريمة بطوله وعرضه، أو أن يبدأ 
من المنتصف على سبيل المثال في حال وجود  
جثة لمقتول داخل  سكن عمال، فيبدأ بجمع األدلة 
من الجثة ثم يتوسع خارجها على شكل حلقات 
تتوسع كلما ابتعد عن الجثة وتضيق كلما اقترب 
ولكن  نفسها  الخريطة  اتباع  وبإمكانه  منها. 
بالعكس أي أن يبدأ بالبحث بداية من الخارج أي 
من الحلقة الكبيرة التي تحيط بمسرح الجريمة 
حلقة  وأصغر  آخر  إلى  الداخل وصوالً  إلى  ثم 
أي الجثة. وبإمكانه اتخاذ مسار منحنيات بداية 
من الطول ثم من العرض أي أن يبدأ من الجدار 
الفالني طوالً ثم ينهيه طوالً ويتجه إلى الجدار 

اآلخر وببدأ منه طوالً ثم ينهيه طوالً.
مساره  برسم  الجنائي  الخبير  قام  وإن 

صغيرة  مربعات  يشكل  فستجده  ورقة  على 
العرض،  وخطوط  الطول  خطوط  تتقاسمها 
الدقيق جداً  البحث  الطريقة في  وتستخدم هذه 
بالعين  ترى  ال  التي  جداً  الصغيرة  الدالئل  عن 
المجردة، وكأنه يعاود البحث في المربع نفسه 
ولكن باتجاه مختلف، بحيث ال توجد أي فرصة 
الطريقة في  بهذه  إن بحث عنه  الدليل  إلضاعة 

مسرح الجريمة.
يجب  الدليل،  أيجاد  فور  األدلة:  ترقيم  ثالثاً، 
قواعد  ووضع  وثابتة،  واضحة  بأرقام  ترقيمه 
تثبت على األرض الثلجية أو الطينية أو الرملية 
أو الصخرية، وال يشترط هنا االلتزام بالتسلسل 
الجنائي  الخبير  زميلك  يكون  فقد  األرقام،  في 
اآلخر يبحث في الجانب اآلخر وبدأ بالترقيم من 
الرقم 21 مثالً وأنت في هذه الجهة تبحث وترقم 
الدليل  الرقم فوق  6 مثالً. وال تضع  الرقم  من 
أو  أو يساره  يمينه  أو عن  مباشرة، بل بجانبه 
جداً  الدليل صغيراً  أو جنوبه. وإن كان  شماله 
أبيض  أو  أسود  أو  أحمر  بقلم  بالرسم  احطه 
بجانبه.  الرقم  ضع  ثم  السطح(،  لون  )حسب 
ويجب عدم تحريك أو لمس أو العبث بأي دليل 

إال بعد ترقيمه وتصويره وفحصه.
رابعاً، رسم مسرح الجريمة: يجب على الخبير 
بما يحتويه من  الجريمة  الجنائي رسم مسرح 
كانت  إن  مثالً  بالحادث.  له عالقة  الذي  األثاث 
القضية انتحاراً، فيجب رسم المروحة أو الثريا 
الذي  الشخص  به  يتعلق  كان  الذي  الشيء  أو 
شنق نفسه في سقف الغرفة، وإن كان المنتحر 
واقفاً على شيء تحت رجليه، فما هو هذا الشيء 
أريكة،  أو  صندوق  أو  كرسي  أو  طاولة  أهو 

ويجب رسم الباب وكم يبعد عن كل جدار. 
ليس صعباً  المعماري  الهندسي  الرسم  هذا 
ليرسمه،  معماري  مهندس  إلى  يحتاج  وال 
دفتر  تستخدم  أن  هو  فعله  عليك  ما  كل 
مالحظاتك، وترسم مدخل كل غرفة، وتقيس 
بالشريط كم تبلغ مساحتها من الداخل، وكم 
يبلغ عرض الجدار، وكم يبلغ عرض البوابة، 
بشكل  وترسم  النوافذ،  عرض  يبلغ  وكم 
بسيط األثاث الذي له صلة بالحادث. واألهم 
من ذلك، أين يقع كل دليل وجد داخل مسرح 
ترمز  ثم  مبسط،  بشكل  وترسمه  الجريمة، 
له بأرقام كدليل للقاضي عندما يطلع عليه، 
وتحسب المسافة بين كل دليل وآخر، وتضع 
الدليل داخل مثلث وهمي لمقارنته بما حوله 
من األثاث.  مثالً وجدت السكين على مسافة 
 3 الباب  عن  ويبعد  الجثة،  من  60 سنتيمتراً 
 40 للجثة  الموازي  الجدار  عن  ويبعد  أمتار، 
سنتيمتراً. وهنا تكون قد أعطيت قيمه ممتازة 
وأبعاداً صحيحة و ثالثية األبعاد  بحيث ال 
يمكن أن تحدث أي احتمالية للخطأ حتى وإن  
اكتشافها من قبل خبير جنائي آخر من  تم 
وال  أمان،   في  فأنت  لجهتك،  معاكسة  جهة 
في  التشكيك  عليه  المدعى  محامي  يستطيع 
الذي  السريع  أو رسمك، والرسم  حساباتك 
سترسمه في دفتر مالحظاتك ال يتم عرضه 
مرتب  غير  ألنه  المحكمة  في  القاضي  على 
وقد ال يفهم إال من قبلك، ولكن الرسم الذي 
سيعرض على القاضي يجب أن يكون رسماً 
نظامياً جداً ومرتباً جداً ودقيق جداً ومفهوماً 
جداً، لهذا من الضروري أن يمنع أي شخص 
الجريمة بعد وقوع  إلى مسرح  الدخول  من 
الحادث، ألن ذلك سيغير أدلة مهمة جداً من 
ويتم  بأكملها.  القضية  على  الحكم  شأنها 
تطبيق ذلك الرسم في أي مكان حدثت فيه 
أو  كمنزل  داخلي  مكان  في  سواء  جريمة 

مكان خارجي كالشارع.
العام  رسمك  تدعم  أن  األفضل  ومن 
لمسرح الجريمة برسم خاص لمكان الجريمة 
المطبخ،  في  الجريمة  كانت  فلو  بالتحديد. 
ترسم البيت مع المطبخ، ثم ترسم تفاصيل 
وبالتدقيق.  وباألخص  بالتحديد  المطبخ 
ويجب أن يكون رسمك مفصالً ودقيقاً أكثر 
القياسات  تظهر  ال  الصور  الصور، ألن  من 
تستعين  أن  ويمكنك  الصحيحة،  واألبعاد 
ببرامج »األوتوكاد«  و»األدوبي فوتوشوب« 
الخبراء  من ضمن  كان  وإن  رسمك.  لتدعم 
المؤكد بأنه سيتقن ذلك. وإن  مهندس فمن 
فلن  الرسم،  من  النوع  هذا  على  تمرست 
التركيز  إلى  فقط  ويحتاج  عليك،  يصعب 

والصبر والهدوء.
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رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

مواقع  عبر  ونصائح  رسائل  تصلنا  ما  كثير 
التواصل االجتماعي، تدعونا إلى أن نكون إيجابيين 
حولنا،  من  تجري  التي  األمور  وحيال  الحياة  في 
ولكن من هو الشخص اإليجابي؟ وكيف السبيل إلى 

اإليجابية؟
الذي  اإلنسان  هو  اإليجابي،  الشخص  ببساطة 
والجانب  لألشياء،  المشرق  الجانب  رؤية  يختار 
بقوة  والمؤمن  اآلخرين،  األشخاص  في  األفضل 
األمور  بأن  يرى  والذي  بالنفس،  والثقة  الدعم 

ستتحسن حتماً. 
ال ندعي أن الشخص اإليجابي ال تساوره أفكار 
سلبية على اإلطالق، ولكن الفرق يكمن في التعامل 
اإلنساِن  فسلوك  إليها،  والنظرة  األفكار  تلك  مع 
لألمور  ونظرته  تفكيره  طبيعة  عن  ناتجة  وقراراته 
والمتغيرات من حوله، واألفكار التي يحملها اإلنسان 
عن ذاته تنعكس على حياته وتصرفاته مع اآلخرين.

جذب فكري 
ويبدو أن قانون الجذب الفكري هو أحد القوانين 
التي تفسر سلوك األشخاص اإليجابيين والسلبيين، 
الشخص  بها  يؤمن  التي  األفكار  قوة  إن  حيث 
ما  كل  أنه  بمعنى  األفكار،  تلك  به  تنم  ما  ستجذب 
فكرت أو تمنيت أو تخيلت موقفاً ما، سينجذب إليك 
وتراه قد تحقق كما تراءى لك. وإذا تبنيت المواقف 
سلبية  كانت  وإذا  إيجابية،  نتائج  ستلقى  اإليجابية 

اإليجابية  وتوصف  أيضاً.  سلبية  نتائجها  ستكون 
أيضاً بأنها دوافع األشخاص وميولهم تجاه الواقع، 
وسعيهم لقبول الحال كما هو أو تغييره وتبديله لما 
لمواجهة  واإلرادة  الطاقات  واستثمار  أحسن،  هو 
وإنجاز  األهداف  لتحقيق  والصعاب  التحديات 

المطالب.
التي  وأحاسيسه  الفرد  مشاعر  هي  واإليجابيَّة 

ُتشكل لديه حس المسؤولية نحو اآلخرين.

نصائح عامة
تساعد  التي  العامة  النصائح  بعض  ونستعرض 

على اإليجابية، ومنها:
- البدء بيوم إيجابي، فما تشعر به أول شيء في 
الصباح عادة ما يحدد النغمة لبقية يومك، فاحرص 
على احتضان يومك بشيء إيجابي، مثل تناول فطور 

صحي وشهي على أنغام أغنيات فيروزية مثالً.
وجبة  تناول  بأن  العلمية  األبحاث  أظهرت  فقد 
المزاجية،  الحالة  تحسين  على  تساعد  جيدة  فطور 

وتزود األشخاص بالطاقة المستقرة طوال اليوم.
بالمظهر  االهتمام  هو  اإليجابية،  مفاتيح  أحد   -
بالنسبة  الذقن  حالقة  مثل  الصباح،  عند  واألناقة 
للرجال، وبالنسبة إلى النساء وضع الماكياج البسيط 
الذي يعكس حيوية الوجه وليس المبالغة في األلوان 
والخطوط، وأيضاً ارتداء مالبس نظيفة وأنيقة تعكس 
مهمات  لتلقي  واستعدادك  الجاد  العمل  في  رغبتك 

جديدة برحابة صدر واهتمام، تلك األمور البسيطة 
)هورمون  السيروتونين  هرمون  إلنتاج  كفيلة 
االكتئاب،  ويمنع  المزاج،  يحّسن  الذي  السعادة( 

ويساعد على تحسين صحتك العقلية والبدنية.
اإليجابية، هي  على  المحفزات  أهم  واحدة من   -
البيئة والمحيط الذي تعيش فيه، »األسرة واألصدقاء 

المقربون وزمالء العمل المجدون واألوفياء«.
وفي هذا المجال، قال جيم رون فيلسوف وخبير 
األشخاص  متوسط  البشر،  »نحن  البشرية:  التنمية 
خمسة  هم  أوقاتنا  معظم  معهم  نقضي  الذين 
على  جّدية  نظرة  تلقي  أن  من  فالبد  أشخاص«. 
الذين من حولك، فإذا كان لديك صديق  األشخاص 
سلبي كثير الشكوى من حياته ووضعه، فابتعد عنه 
عدوى  ستنتقل  تدري  أن  دون  فمن  استطعت،  ما 
األصدقاء  عن  وابحث  عقلك،  وتشل  إليك  السلبية 

اإليجابيين الذين يرون الجانب المشرق في الحياة.
- تعلم إنصاف الذات بأفعالها وأعمالها مهما قلّت 
مهما  اإلنجاز  وتقدير  بالعمل  والرضا  صغرت،  أو 
هم  كما  اآلخرين،  وقبول  حجمه،  أو  مستواه  كان 
وليس كما تريد أنت أن تراهم، فالبشر متفاوتون في 
تربوا  التي  والقيم  ثقافتهم  بتفاوت  لألمور  نظرتهم 
كل  على  السلبية  األحكام  بإطالق  والتسرع  عليها، 
ألم  إلى  اآلخرين، سيعرضك  على  أو  به  تقوم  عمل 
وحرق لألعصاب قد يكون غير ُمبّرر إلى حين تثبت 

صحته.

يتزايد الهتمام بتنمية املوارد الب�صرية من حيث التعليم والتدريب والتاأهيل 

والتحفيز والتكرمي. واإ�صهاماً من »جمتمع ال�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة 

من املقالت املتخ�ص�صة باملوارد الب�صرية حتت عنوان: »تطوير ذاتي«.

من هو االإيجابي؟

 طريقة غير جراحية، غير مؤلمة، و فّعالة
لحل مشكلة السمنة

عملية تكميم المعدة بدون جراحة باستخدام المنظار
أحدث التطورات في مجال جراحة السمنة

الغرز بإحداث سلسلة من  الفم ويقوم  عبر  يدخل منظار  إلى جراحة،  الحاجة   بدون 
الّتي الطعام  كمّية  تقل  وبالتالي   50٪ بنسبة  حجمها  فيتقلص  المعدة،   داخل 

وجبة كل  في  تناوله  تستطيع 

 يتم سد المنطقة
 من داخل المعدة
للحد من حجمها

لماذا هذا اإلجراء؟

كيف تتم هذه العملية؟

The American Surgecenter
Mubarak Bin Mohammed Street | Abu Dhabi 
United Arab Emirates

theamericansurgecenter.com/lp/esg

Call Us : 050 815 9186

Schedule your consultation today! 

إجراء غير جراحي بال آالم  يستغرق اإلجراء 40
دقيقة

للتعديل و  قابل 
اإلصالح

40

ضئيل  احتمال 
الغذائي للنقص 

 يساعد على خسارة
3/4 من الوزن الزائد

ال شقوق وال ندبات
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�سمانات حقوق االإن�سان

 يف قانون الطوارئ

عمر أحمد الظاهري       
                   باحث إماراتي 

العدد 152 يوليو 302019

إن قضية حقوق اإلنسان هي قضية العصر، 
ويمثل احترامها والدفاع عنها الجانب المتحضر 
في الضمير العالمي واإلنساني، ولم تظهر كذلك 
على الصعيد العالمي إال بظهور القيمة واألهمية 

الكبرى لإلنسان في عملية الحضارة البشرية.
وإذا كان علينا جميعاً أن نشارك في احترام 
حقوق اإلنسان والدفاع عنها، فألن هذه الحقوق 
جزء من اإلنسان نفسه، فإذا فقد بعضها أو كلها، 
فإنما يفقد شيئاً من كيانه، ال يمكن تصور وجود 
اإلنسان من دون أن يكون متمتعاً بالحقوق التي 

أجمعت البشرية على االعتراف بها.
اإلعالن  مبادئ  من  أخذت  الدول  كانت  وإذا 
العالمي لحقوق اإلنسان، وأدخلت هذه الحقوق 
استعدادها  وأبدت  دساتيرها،  صلب  في 
يكفي،  ال  وحده  هذا  فإن  لإلنسان،  لتوفيرها 
التي  المعوقات  إزالة  من  الدول  لهذه  بد  ال  بل 
تحول بين اإلنسان وحقه في أن يعيش متمتعاً 
بتلك الحقوق، وأن تناضل ضد هذه اإلجراءات 
االستثنائية التي تشكل بطبيعتها انتهاكاً وخرقاً 

لحقوق اإلنسان.
ومهما حوت الدساتير والقوانين من ضمانات 
عاجزة  تبقى  فإنها  اإلنسان،  بحقوق  تتعلق 

يكفل  الذي  الحرية  مناخ  توفير  عن  لوحدها 
واألمر  األساسية.  بحقوقه  التمتع  لإلنسان 
ويوفر  القانون،  يضع  الذي  باإلنسان  يتعلق 
معركة  في  الكبرى  األداة  فهو  تنفيذه،  وسائل 

حقوق اإلنسان.
حقوق  على  تأثيراً  التشريعات  أكثر  ومن 
ال  حيث  االستثنائية،  التشريعات  هي  اإلنسان 
دون  من  الدول  من  دولة  حياة  تصور  يمكن 
تشريعات  إلى  تلجئها  طارئة  بظروف  تمر  أن 
استثنائية سواء كان مصدر تلك الحاالت الطارئة 
داخلية )كحالة الحرب أو قيام اضطرابات داخلية 
كان  أو  للخطر(،  العام  والنظام  األمن  تعرض 
الفيضانات  )كحالة  بشرياً  أو  طبيعياً  مصدرها 
أو الزالزل أو قيام مجموعة من الناس بإشعال 

حرائق في مؤسسات الدولة ومنشآتها(.
قانون  هو  االستثنائية  التشريعات  أهم  ومن 
الطوارئ، حيث بدأت الدول بتنظيم حالة الطوارئ 
بنصوص تشريعية، وذلك بهدف درء أي تعسف 
على  تجاوزها  في  التنفيذية  السلطة  قبل  من 
حقوق األفراد، وبهدف توفير ضمانات لحقوق 
في  ولو  الطوارئ،  قانون  فترة  أثناء  اإلنسان 

حدودها الدنيا على األقل.

www.nawah.aeNawah Energy CompanyNawahEnergy

Abu Dhabi
Nuclear Operator
For A Brighter UAE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mojtama -152-.indd   30 6/27/19   7:48 AM



مكب Óًهأأ
يه .اهيف مكتامهاشسم راظتنابو ..ةليمجلا مكمÓقأا مامأا ةعرششم انذفاون

.مكب Óًهأاف ..مكتاملكب اهتاحفشص نولتتو رهدزت مكبو ،مكيلإاو مكنم
moc.liamg@3atruhsla :liamE

FORM_1-50_form-1-  1/6/11  11:10 AM  Page 28

www.nawah.aeNawah Energy CompanyNawahEnergy

Abu Dhabi
Nuclear Operator
For A Brighter UAE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mojtama -152-.indd   31 6/27/19   7:48 AM



العدد 152 يوليو 2019 32

ة
�ص

يا
ر

2020 خطة للمو�سم الريا�سي 2019/

في  الرياضي  الشرطة  اتحاد  إدارة  مجلس  عقد 
الثاني لعام 2019 برئاسة  وزارة الداخلية اجتماعه 
رئيس  الظاهري  دلموج  بن  حميد  محمد  العميد 

المجلس، وبحضور أعضاء المجلس. 
ورحب العميد الظاهري بأعضاء مجلس اإلدارة، 
الرياضي  القطاع  تولي  الداخلية  وزارة  أن  وأكد 
العميق  إيمانها  من  انطالقاً  وذلك  خاصاً،  اهتماماً 
الجوانب  على  اإليجابي  وتأثيرها  الرياضة  بأهمية 
الشرطة،  لعناصر  والبدنية  والصحية  النفسية 
ومشاركتها  احتضانها  خالل  من  ذلك  ويترجم 
المستوى  على  الرياضية  البطوالت  من  العديد  في 

المحلي والخليجي والعربي والدولي.
للموسم  الرياضي  النشاط  برنامج  أن  وأوضح 
اتحاد  استراتيجية  ضمن  يأتي   2020  -  2019
لنشر  الداخلية  وزارة  في  الرياضي  الشرطة 
الرياضة، وتوفير جو تنافسي رياضي بين الكفاءات 
المؤسسات  بين  التواصل  روح  وتعزيز  الشرطية، 

الشرطية، وذلك تحقيقاً للرؤية والرسالة واألهداف 
الرياضي  بالمجال  المتعلقة  العامة  اإلستراتيجية 

لوزارة الداخلية. 

وكان مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي في 
لعام  الثاني  اجتماعه  خالل  ناقش  الداخلية  وزارة 
2019 عدداً من الموضوعات الرياضية المدرجة على 
جدول األعمال، و منها اعتماد خطة النشاط للموسم 
الرياضي 2019/ 2020، وتحديد موعد لتسليم درع 

التفوق الرياضي. 
دول  منتخبات  مشاركة  المجلس  ناقش  كما 
بطولة  في  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

الشرطة للفرق التخصصية. 
الجيوجيتسو  لمدربي  دورة  عقد  المجلس  وأقر 
الدولة،  في  للشرطة  العامة  واإلدارات  بالقيادات 
الرياضي  النشاط  خطة  ضمن  الدورة  وإدراج 

للموسم الرياضي 2019/ 2020.
شرطة  منتخب  مشاركة  على  المجلس  ووافق 
التي  التكتيكية  الرماية  اإلمارات للرماية في بطولة 
األلعاب  دورة  في  والمشاركة  المجر،  في  ستقام 

الشرطية الدولية التي ستقام في إيطاليا. 

إعداد: موزة الحمادي 

مبادرة  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  اختتمت 
صحية رياضية سنوية، حملت عنوان: »صحتي في 
المبادرات  سلسلة  ضمن  اندرجت  والتي  صيامي«، 
المجتمعية والصحية التي نفذتها خالل شهر رمضان 
العامة لشرطة  القيادة  إطار سعي  الكريم، وذلك في 
لوزارة  االستراتيجي  الهدف  تحقيق  إلى  عجمان 
بالخدمات  الجمهور  بتعزيز رضا  والمتمثل  الداخلية 

المقدمة. 

اختتام مبادرة �سحية ريا�سية 

فرع  مدير  فيروز  ثاني  خميس  النقيب  وأوضح 
العامة  القيادة  في  والثقافية  الرياضية  األنشطة 
مبادرة »صحتي  تنفيذ  استمرار  أن  لشرطة عجمان 
في صيامي« هذا العام جاء في إطار المحافظة على 
وتعزيز  عجمان،  شرطة  لمنتسبي  البدنية  اللياقة 
رياضي  برنامج  خالل  من  لديهم  البدنية  اللياقة 
العالمي  يومي مع توفير مدرب رياضي هو فيصل 
طيلة  الوزن  وتخفيف  البدنية  باللياقة  المتخصص 

أيام شهر رمضان الكريم. وأضاف النقيب ثاني أن 
يومي  بشكل  للرياضة  الشرطة  منتسبي  ممارسة 
يعزز اللياقة البدنية لديهم، ويحافظ على وزن مثالي 
يالئم المهمات الوظيفية التي يقومون بها، وكذلك رفع 
مستوى اللياقة البدنية والنفسية، واالرتقاء بالمستوى 
الرياضي لمنتسبي الشرطة. وأكد أهمية الرياضة في 
الحياة العملية، مما ينعكس على صحة البدن وخلوه 
من األمراض، ومما يزيد النشاط والحيوية في العمل.
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تدريب  معهد  مدير  النعيمي  سعيد  بن  عبدالله  العقيد  حضر 
األمني  »الحس  دورة  تخريج  احتفال  عجمان  في شرطة  الشرطة 
ولغة الجسد«. وقام بتكريم المحاضر وتقديم الشهادات للخريجين.

احتفل سلطان هالل البلوشي من اإلدارة العامة للدفاع المدني 
في أبوظبي بزفافه إلى كريمة جمال الحضرمي، وحضر االحتفال 

عدد من  المسؤولين وأعيان القبائل واألقارب واألصدقاء.

نفذت شرطة أبوظبي دورتين أمنيتين تخصصيتين في أمن المطارات، 
بمشاركة 52 منتسباً من بينهم ثالثة منتسبين من هيئة الطيران المدني 

بدولة الكويت الشقيقة. 

في  األمني  اإلعالم  إدارة  مدير  القاسم  عيسى  فيصل  العقيد  حضر 
اإلدارة  نظمتها  التي  الذات«  »تطوير  دورة  اختتام  احتفال  دبي  شرطة 

العامة إلسعاد المجتمع. 

الزعابي  عبيد  جاسم  واإلعالمي  الكاتب  حصل 
وإسعاد  خدمة  إدارة  من  وتقدير  شكر  شهادة  على 
لتقديمه  تقديراً  أبوظبي  شرطة  في  المتعاملين 

مسرحية بعنوان: »سعادتنا في تسامحنا«.

إعداد: موزة الحمادي 

احتفل الدكتور عادل عبد الجواد الكردوسي خبير في وزارة 
تنمية المجتمع بالعيد الحادي عشر البنتيه مريم وشاهيناز. 

مبارك وعمر مديد وسعيد بإذن الله سبحانه وتعالى.
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خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

العيد بهجة وفرحة وسرور وشكر لله على التوفيق ألداء فريضة الصيام، العيد لقاء األهل واألحبة 
واألصدقاء.. وفي العيد نزرع الحب في قلوب ونفوس الناس واألطفال، فالحب شيء عظيم تتجلى 
أروع صوره في األعياد، بحيث يمارسه اإلنسان في مختلف جوانب حياته، ويحّقق من خالله لقاءات 

سعيدة وعظيمة.
ذلك أن الحب إذا ما حّل مكان الحقد والحسد والبغضاء واألنانية في قلوب البشر النتفت الحروب 
ما  وأمان وطمأنينة ومحبة، وهو  أمن  في  الناس  الله، وعاش  أرض  السالم  وعّم  الكونية،  والصراعات 
أشار إليه إفالطون في قوله: »الحب يخلق جميع الفنون، وهو واضع السالم بين البشر«، وهذا ما ترجوه 
دولة اإلمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً من خالل مبادراتها العظيمة التي تطلقها في مختلف 

المجاالت التنموية والخيرية واإلنسانية وعلى المستويات كافة محلياً وإقليمياً ودولياً.
المنبر، أرسل بطاقة معايدة ألطفال سوريا واليمن والعراق وفلسطين وليبيا والصومال  من خالل هذا 
وغيرها من البلدان العربية واإلسالمية المنهكة بالحروب والصراعات التي يدفع ثمنها األطفال وهم ال ذنب 

لهم على اإلطالق.
كما أبعث بطاقة معايدة شعرية لكل األحبة:

                                  أحب العيد ألن العيد.. أنِت
                                                     سعادة وحب واحساس وتهاني

                                    ألني كلما شفتك.. جعلِت:
                                                      حياتي كلها شعر وأغاني

                                      عيوني.. والكالم اللي نثرِت
                                                         يعصفرني على أغصانك أماني

                                        ومادام الحب أجمل ما ملكِت
                                                           فاْنا أكبر محٍبّ في زماني

                                          حياتي كل عاٍم وأنِت أنِت
                                                             سعادة وحب واحساس وتهاني

العيد بهجة و�صرور
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