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وبتوجيهات  الر�صيدة،  االحتادية  واحلكومة  احلكيمة  البالد  قيادة  بروؤية  التزامًا 

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  من  ومتابعة 

وزير الداخلية، حتر�س وزارة الداخلية بكل قطاعاتها على مواكبة تطورات الع�صر يف 

جمال العمل ال�صرطي واالأمني واخلدمي بهدف حتقيق ر�صا واإ�صعاد املتعاملني الداخليني 

واخلارجيني.

وزارة  املالية يف  ال�صوؤون  باإدارة  واملدفوعات  االإي��رادات  ي�صهم ق�صم  االإطار،  ويف هذا 

الداخلية بتحقيق ا�صرتاتيجية الوزارة من خالل العمل على تنمية وزيادة االإيرادات 

اخلا�صة بجميع قطاعات الوزارة، وال�صعي الدائم لنيل ر�صا واإ�صعاد املتعاملني واملوردين 

عرب حتويل م�صتحقاتهم املالية بال�صرعة املمكنة، وا�صتخدام اأف�صل واأحدث احللول يف 

جمال العمليات املالية .

ال�صوؤون  باإدارة  االإي��رادات واملدفوعات  الهدف، يخطط ق�صم  �صبيل حتقيق هذا  ويف 

ل��الإي��رادات  التح�صيل  عمليات  جميع  اأمتتة  من  لالنتهاء  الداخلية  وزارة  يف  املالية 

والر�صوم با�صتخدام التطبيقات الذكية ومنظومة الدرهم االإلكرتوين، والقيام بجميع 

اإجراءات �صداد امل�صتحقات وااللتزامات املالية املرتتبة على خمتلف قطاعات الوزارة 

من دون اال�صتعانة بالثبوتيات الورقية، واال�صتعا�صة عن ذلك باحللول الذكية واأمتتة 

جميع العمليات املالية.

وبالتاأكيد، فاإن ا�صتخدام احللول املالية التطويرية يف ق�صم االإيرادات واملدفوعات، 

�صيخفف الكثري من اجلهد والوقت والتكاليف، �صواء على العاملني يف الق�صم من ناحية، 

اأو على املتعاملني مع الق�صم من جهات �صرطية اأو عامة اأو خا�صة من ناحية ثانية، كما 

اإىل احلد من  باالإ�صافة  واملتعاملني،  العاملني  وال�صعادة لدى  الر�صا  م�صتوى  �صيزيد من 

ا�صتهالك االأوراق واالأحبار، وبالتايل االإ�صهام يف املحافظة على املوارد الطبيعية والبيئة.

حلول تطويرية 
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
واملدفوعات  اإليـــرادات  قسم  العدد 
وزارة  في  املالية  الشؤون  ــإدارة  ب
احللول  لتطبيق  وسعيه  الداخلية، 
املالية  العمليات  التطويرية في جميع 

حالياً ومستقبالً.
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في  للعاملين  االجتماعي  التكافل  صندوق  أعلن 
وزارة الداخلية »فزعه« إطالق خدمة »فزعـــه هيـــلث« 
بمناسبة االحتفال بيوم الصحة العالمي 2019، وتعتبر 
هذه الخدمة إحدى أهم الخدمات الرئيسة في »برنامج 
الرعاية  أعلى مستويات  بتوفير  ُتعنى  والتي  فزعه«، 
مع  بالتعاون  البرنامج،  ألعضاء  الطبية  والعناية 
والمراكز  المستشفيات  من  االستراتيجيين  شركائه 

الطبية والنوادي الرياضية ومراكز التغذية الصحية.
جاء ذلك، خالل مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة 
الدكتور  اللواء  سعادة  بحضور  بأبوظبي،  الداخلية 
الداخلية،   وزارة  عام  مفتش  الريسي،  ناصر  أحمد 
المنصوري،  إبراهيم  جاسم  الدكتور  العميد  ونائبه 
في  والمنتسبين  الضباط  الضباط وصف  من  وعدد 
وزارة الداخلية، وممثلين عن الشركاء االستراتيجيين 

للخدمة.
فزعه«  »برنامج  أن  الريسي  اللواء  سعادة  وأكد 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  واهتمام  بمتابعة  يحظى 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
التكافل  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  الداخلية، 
االجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وأن سموه يدعم 
مثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع، وتسهم في 
البرنامج  أن  إلى  الحياة، مشيراً سعادته  رفع جودة 
يهدف إلى الوصول لجميع المواطنين والمقيمين على 

متابعة: موزة احلمادي

أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأعلن المقدم أحمد بوهارون الشامسي مدير عام 
صندوق التكافل االجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية 
والعضو المنتدب لـبرنامج »فـزعه« عن إطالق خدمة 
كإحدى  العالمي  الصحة  يوم  في  هيـــلث«  »فزعـــه 
أهم الخدمات الرئيسة في برنامج فزعه، وذلك ضمن 
الحياة  نمط  تعزيز  في  الرشيدة  القيادة  توجيهات 
جميع  مواجهة  على  وحرصها  لمجتمعنا،  الصحية 
التحديات في مجال الرعاية الصحية، والوصول إلى 
الطبية  والعناية  الرعاية  توفير  في  المستويات  أعلى 

في الدولة.
توفير  تتضمن  هيلث«  »فزعه  خدمة  أن  وأوضح 
غير  الطبية  الخدمات  على   %40 بنسبة  خصم 
فزعه،  برنامج  ألعضاء  الصحي  بالتأمين  المغطاة 
وتقديم مميزات وخدمات إضافية أخرى في مختلف 
التخصصات الطبية، وتوفير باقات السياحة العالجية 
الدولة  خارج  مستشفيات  مع  بالتنسيق  لألعضاء 
للبرنامج،  التابعة  سكاي«  »إمارتس  شركة  تنظمها 
والفنادق  التذاكر  حجوزات  أسعار  أفضل  وتتضمن 
الخدمة  هذه  وتتميز  العالج،  وتكاليف  والمواصالت 
بمنح أعضاء البرنامج أولوية حجز المواعيد، وغيرها 
أعلى  الحصول على  التي سيتمكنهم من  المزايا  من 
مستويات الخدمة والعناية الصحية في أنحاء الدولة 

كافة.
المتبادلة بين برنامج  الشراكة  أهمية  وشّدد على 
فزعه وشركائه االستراتيجيين، و التي تؤتي ثمارها، 
مفهوم  لتجسيد  و  المجتمع،  على  نفعاً  يعود  بما 
المسؤولية المجتمعية، داعياً الجهات األخرى المعنية 
للمشاركة  الصحية  والعناية  الرعاية  خدمات  بتقديم 

في رعاية »فزعه هيلث« لخدمة المجتمع.
وذكر الدكتور إسماعيل سالمة عضو لجنة العالج 
للعاملين  االجتماعي  التكافل  صندوق  في  الطبي 
التقارير  بمتابعة  تقوم  اللجنة  أن  الداخلية  بوزارة 
الطبية للمرضى التخاذ اإلجراءات المناسبة لعالجهم 
مع  والتنسيق  بالتعاون  تقوم  كما  الدولة،  خارج 
لتوفير  الدولة  داخل  الطبية  والمراكز  المستشفيات 
على  للتخفيف  الخصومات  وتقديم  الطبية،  الرعاية 

المرضى.
وفي المجال نفسه، احتفلت وزارة الداخلية، متمثلة 
إسعاد  وإدارة  والمراسم  للعالقات  العامة  باإلدارة 
المتعاملين بيوم الصحة العالمي 2019، بالتعاون مع 
بنك الدم في أبوظبي، وعدد من مستشفيات القطاع 
محاضرة  االحتفال  وتضمن  الدولة،  في  الخاص 
من  والعديد  المهنية«،  والسالمة  »الصحة  بعنوان: 
وإجراء  الصحية  التوعوية  والفعاليات  األنشطة 

الفحوص الطبية، وحملة للتبرع بالدم.

نظمت وزارة الداخلية عددًا من الفعاليات مبنا�صبة االحتفال بيوم ال�صحة العاملي 2019.
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فعاليات لـ»الداخلية« يف يوم ال�صحة العاملي 
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املعهد املروري يف العني 

احلارثي: نركز على تنمية مهارات املنت�صبني

قسم  رئيس  الحارثي  طالل  المقدم  أوضح 
لمديرية  التابع  العين  في  المروري  المعهد 
المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أن المعهد 
المنتسبين  ومهارات  معارف  تنمية  على  يركز 
ورفع  والدوريات،  المرور  مهمات  في  العاملين 
أدائهم، وإعداد االستراتيجيات والخطط التدريبية 
الكفيلة بتنمية المهارات المهنية في مجال العمل 
المستويين  على  الدوريات  وعمل  المروري، 
)سي( و)بي(، وذلك وفقاً لمتطلبات تطور العمل 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتنسيق مع 

إدارة التدريب.

زار »جمتمع ال�صرطة« يف هذا العدد ق�صم املعهد املروري يف العني التابع ملديرية املرور والدوريات يف القيادة العامة ل�صرطة 

اأبوظبي، وذلك للتعريف بالدور الذي يقوم به لتنمية املهارات املرورية ملنت�صبي ال�صرطة الذين يخ�صعون لدورات تدريبية 

يف املعهد.

لقاء: الر الظرا�صي - ت�صوير: حممد علي

وأضاف أن المعهد يعمل على تقديم مشروع 
إدارتي  مع  بالتنسيق  له  السنوية  الموازنة 
المالية،  والشؤون  البشرية  الموارد  تخطيط 
له،  واإلدارية  الفنية  الشؤون  تنظيم  وعلى 
وتصميم البرامج التدريبية التي تؤهل المتدربين 
بالمعارف والمهارات المتخصصة بمجال المرور 

والدوريات في شرطة أبوظبي.
إلى وجود تعاون وتنسيق في تنفيذ  وأشار 
وبين  جهة،  من  المعهد  بين  التدريبية  الخطط 
ومديري  الشرطة  ومدارس  التدريب  إدارتي 
أبوظبي  شرطة  في  و)بي(  )سي(  المستويين 

تنفيذ  متطلبات  توفير  وفي  ثانية،  جهة  من 
الخطط التدريبية من مدربين وقاعات ومختبرات 

وتقنيات.
شؤون  على  يشرف  المعهد  أن  وذكر 
الدارسين فيه، وترتيب حفظ الوثائق والسجالت 
الخاصة بهم، واعداد مكتبة متخصصة والعمل 
على تطويرها، وتقييم البرامج التدريبية المنفذة، 
وإعداد  التدريبي،  األداء  تطوير  على  والعمل 
البحوث والدراسات في مجال التدريب المروري 
والدوريات، وتحديد المشكالت التي قد تعترض 
مسيرة المعهد، وتوثيق الروابط مع المؤسسات 
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وتبادل  المتقدمة  الدول  في  المماثلة  التدريبية 
في  والمشاركة  معها،  والمعلومات  الخبرات 
الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتدريب، وتقييم 
بالمعهد،  المرتبطة  الوظائف  في  العاملين  أداء 
وإبداء الرأي بتقييم أداء المنتسبين العاملين في 
المعهد في ضوء منجزاتهم ووفقاً لمعايير تقييم 
األداء المعتمدة، وتنمية روح العمل الجماعي لدى 

العاملين وتحفيزهم.

دعم مروري 
وعن مهمات فرع الدعم المروري في المعهد، 
يشرف  الفرع  هذا  أن  الحارثي  المقدم  أجاب 
الصيانة  مثل  العامة،  الخدمات  أعمال  على 
العامة  العالقات  برامج  وإعداد  وغيرها،  والنقل 
فعالياته، وتوفير  تنفيذ  للمعهد واإلشراف على 
بالتنسيق مع  والمدربين  للمتدربين  مستلزمات 
أداء  المعهد، وتقييم  الدارسين في  فرع شؤون 
العاملين في الفرع في ضوء منجزاتهم السنوية 
وبرمجة  المعتمدة،  األداء  تقييم  معايير  ووفق 
في ضوء  التدريبية  القاعات  استخدام  وجدولة 
وتنمية  السنوية،  التدريب  خطة  في  يرد  ما 
الفرع  في  العاملين  لدى  الجماعي  العمل  روح 
وتحفيزهم، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازات 
الفرع ورفعها إلى رئيس قسم المعهد المروري، 

وتنفيذ أي أعمال أخرى قد تطلب من الفرع.
وأضاف أن فرع الدعم المروري في المعهد 
الفرع،  وموازنة  خطة  مشروع  باقتراح  يقوم 
للمعهد،  السنوية  الخطة  إعداد  في  والمشاركة 
على  الواجبات  وتوزيع  العمل  وتنظيم  وإدارة 
العاملين في الفرع بحسب طبيعة العمل وحجمه، 
بتزويد  الكفيلة  التدريبية  البرامج  وتصميم 
المتخصصة  والمهارات  بالمعارف  المتدربين 
في مجال المرور والدوريات وفق خطة المعهد 
وتأمين  الشرطة،  مدارس  إدارة  مع  وبالتنسيق 
إدارة  مع  بالتنسيق  التدريبية  البرامج  تنفيذ 

التدريب ومدارس الشرطة ومدارس المستويين 
)سي( و )بي( في شرطة أبوظبي.

المدربين  باستقطاب  يقوم  الفرع  أن  وذكر 
الجلسات  بتنفيذ  وتكليفهم  المتخصصين، 
مع  الروابط  لتوثيق  ويسعى  التدريبية، 
المؤسسات التدريبية في الدول المتقدمة وتبادل 
في  والمشاركة  معها،  والمعلومات  الخبرات 
والدوريات  والكتب  المصادر  وتجميع  اختيار 
متخصصة،  مكتبة  وتطوير  إنشاء  بهدف 
الخاصة  والمؤتمرات  الندوات  في  والمشاركة 
بالتدريب واالستفادة من ذلك في تطوير العمل، 
اإلحصائية  والبيانات  الدورية  التقارير  واعداد 
التدريبية  البرامج  وتقييم  بالمعهد،  الخاصة 
األداء  تطوير  على  والعمل  المعهد،  في  المنفذة 

التدريبي.

شؤون الدارسين 
وعن مهمات فرع شؤون الدارسين في المعهد، 
يقوم  الفرع  هذا  أن  الحارثي  المقدم  أوضح 
وتغطية  المعهد  في  الدارسين  شؤون  بتنظيم 

 المقدم طالل الحارثي

وترتيب  تدريبية،  خدمات  من  يحتاجونه  ما 
وحفظ الوثائق والسجالت الخاصة بهم، وتوثيق 
واقتراح  التدريبية،  البرامج  في  مشاركتهم 
في  والمشاركة  الفرع،  وموازنة  خطة  مشروع 
وتنظيم  وإدارة  للمعهد،  السنوية  الخطة  إعداد 
العمل وتوزيع الواجبات على العاملين في الفرع 
حسب طبيعة العمل وحجمه، والتنفيذ والتنسيق 
مع فرع الدعم اإلداري في المعهد بشأن توفير 
والمدربين،  للمتدربين  الضيافة  مستلزمات 
احتياجاتهم  بكل  والمدربين  المتدربين  وتزويد 
التدريبية ، وإعداد شهادات المشاركة في البرامج 
على  وتوزيعها  المعهد  في  تقام  التي  التدريبية 
المتدربين في نهاية البرامج التدريبية ، وتقييم 
منجزاتهم  ضوء  في  الفرع  في  العاملين  أداء 
المعتمدة،  األداء  تقييم  معايير  ووفق  السنوية، 
العاملين في  لدى  الجماعي  العمل  وتنمية روح 
عن  الدورية  التقارير  وإعداد  وتحفيزهم،  الفرع 
إنجازات الفرع ورفعها إلى رئيس قسم المعهد 

المروري.

دعم إداري 
أجاب  المعهد،  في  اإلداري  الدعم  فرع  وعن 
المقدم الحارثي أن هذا الفرع يقوم بالمشاركة 
في تحديد التقديرات السنوية الحتياجات المعهد، 
أعمال  على  واإلشراف  العمل،  وتنظيم  وإدارة 
 ، واألرشيف  والحفظ  والصادر  الوارد  البريد 
الفنية  األجهزة  من  المعهد  احتياجات  وتأمين 
االتصاالت  خدمات  وتأمين  المعدات،  ومختلف 
بالتنسيق  اإللكتروني  والبريد  الحاسبات  ونظم 
خدمات  وتوفير  العالقة،  ذات  الجهات  مع 
الطباعة والنسخ للمعهد، ومتابعة األمور المتعلقة 
بالتنسيق  المعهد  في  العاملين  خدمة  بشؤون 
القاعات  وتهيئة  المعينة،  والجهات  األقسام  مع 
البرامج  لتنفيذ  والتأكد من جاهزيتها  التدريبية 

التدريبية في المعهد.
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اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يوا�صل 

باإدارة  والفروع  االأق�صام  خمتلف  على 

الداخلية.  وزارة  يف  املالية  ال�صوؤون 

االإي���رادات  ق�صم  ال��ع��دد  ه��ذا  يف  وزار 

للتعريف  االإدارة  يف  وامل���دف���وع���ات 

وب�صعيه  ب��ه��ا،  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ب��امل��ه��م��ات 

جميع  يف  ال��ذك��ي��ة  احل��ل��ول  لتطبيق 

العمليات املالية حاليًا وم�صتقباًل.

لقاء: اأماين اليافعي- ت�صوير: حممد علي

رئيس  الكلباني  سعيد  راشد  الرائد  أوضح 
الشؤون  بإدارة  والمدفوعات  اإليرادات  قسم 
الموكلة  المهمات  أن  الداخلية  المالية في وزارة 
الفرعين  من  كل  طبيعة  بحسب  تتنوع  للقسم 
اإليرادات  فرع  يختص  حيث  للقسم،  التابعين 
جميع  على  والتدقيق  الرقابة  بأعمال  بالقيام 
القيد  عمليات  ومتابعة  الداخلية،  وزارة  إيرادات 
والترحيل، واستخراج التقارير ورفعها للجهات 
لتنمية  الالزمة  الدراسات  وإعداد  المختصة، 
وتنويع اإليرادات. وأضاف أن فرع المدفوعات 
في القسم يختص باستكمال الدورة المستديمة 
لسداد االلتزامات المستحقة على وزارة الداخلية 
تجاه جهات االستحقاق والموردين، حيث يقوم 
هذا الفرع بإصدار أداة الدفع، ومتابعة إجراءات 
السداد، مع التدقيق والرقابة على جميع حسابات 
مع  لذلك  الالزمة  والمطابقات  الداخلية  وزارة 

المصارف.

طاقم بشري 
وعن التخصصات المطلوبة للعاملين في قسم 
اإليرادات والمدفوعات، أجاب الرائد الكلباني أن 
طبيعة العمل في فرعي القسم تستلزم أن يكون 
محاسبياً  مؤهلين  القسم  في  العاملين  جميع 
نتطلع  ولذلك  إليهم،  الموكلة  باألعمال  للقيام 
دائماً إلى استقطاب الكفاءات المؤهلة والمناسبة 
لطبيعة اإلعمال والمهمات المناطة بالقسم، سواء 

محاسباً أو إحصائياً.

هو  للقسم  البشري  الطاقم  أن  وأضاف 
ويتكون  الخبرة،  وذات  المؤهلة  الكفاءات  من 
اإليرادات  لفرعي  ومديرين  القسم،  رئيس  من 
المؤهلين  العاملين  من  وعدد  والمدفوعات، 
الوظيفية  متطلباته  حسب  كل  بأعمالهم،  للقيام 

والمهمات الموكلة إليه.
وذكر أن الدورات التي يخضع لها العاملون 
التي  التخصصية  الدورات  من  هي  القسم  في 
بهم،  الخاصة  والمهارات  الخبرات  تصقل 
وتؤدي إلى اكتسابهم الوعي الالزم بالتحديثات 

ت
ءا

ضا
�

اإ

الموكلة  بالمهمات  المرتبطة  والمستجدات 
التحديات  جميع  تجاوز  إلى  يؤهلهم  ما  إليهم، 
ومواكبة  عملهم،  أداء  أثناء  تواجههم  قد  التي 
والعالمية  والعربية  المحلية  الممارسات  أفضل 

الموجودة.

استراتيجية وخطط
وأشار الرائد الكلباني إلى أن قسم اإليرادات 
تحقيق  في  كبير  بإسهام  يقوم  والمدفوعات 
على  العمل  عبر  الداخلية  وزارة  استراتيجية 
تنمية وزيادة اإليرادات الخاصة بجميع قطاعات 
الحكومة  رؤية  مع  اتساقاً  وذلك  الوزارة، 
وإسعاد  رضا  على  والحصول  الرشيدة، 
الوزارة  مع  المتعاملين  والموردين  المتعاملين 
المالية  المستحقات  بتحويل  القيام  حيث  من 
الخاصة بهم بالسرعة الممكنة، واستخدام أفضل 
التطبيقات المعمول بها في هذا المجال، مع إعالم 
جهات االستحقاق بذلك وتزويدهم بتفاصيل تلك 
التحويالت لتوفير الجهد والوقت عليهم. ولفت 
القسم  في  المستقبلية  الخطط  أهم  من  أن  إلى 
التحصيل  عمليات  جميع  أتمتة  من  االنتهاء 
التطبيقات  خالل  من  والرسوم  لإليرادات 
والقيام  اإللكتروني،  الدرهم  ومنظومة  الذكية 
بجميع إجراءات سداد المستحقات وااللتزامات 
المترتبة على وزارة الداخلية من دون االستعانة 
ذلك  عن  واالستعاضة  الورقية،  بالثبوتيات 

بالحلول الذكية وأتمتة جميع العمليات المالية.

ق�صم الإيرادات واملدفوعات 

الكلباين: ن�صعى لتطبيق احللول الذكية

الرائد راشد الكلباني
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فعاليات يف وزارة الداخلية 

عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  كّرم 
الرائد  الداخلية  وزارة  وكيل  الشعفار 
أحمد سالم المنصوري من شرطة دبي 
في  ودوره  المتميزة  لجهوده  تقديراً 
مشتركة  دولية  مخدرات  قضية  ضبط 
بالتعاون مع الهيئة االتحادية للجمارك 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 

السعودية. العربية  والمملكة 
عقد  اجتماع  هامش  على  ذلك  جاء 
بين  دبي  في  الشرطة  ضباط  بنادي 
االتحادية  والهيئة  الداخلية  وزارة 
بحضور  اإلمارات،  دولة  في  للجمارك 
المدير  بوعصيبة،  جمعة  محمد  سعادة 
ضباط  كبار  من  وعدد  للهيئة،  العام 

وزارة الداخلية.
»اإلسعاف  بدأ  ثانية،  جهة  من 
اإلعالم  إدارة  مع  بالتعاون  الوطني« 
رسائل  ببث  الداخلية  بوزارة  األمني 
الحروق  بإصابات  تعرف  تلفزيونية 
للتعامل  السليمة  والطرق  وأنواعها 
»سالمة  حملة  ضمن  وذلك  معها، 
العامة  القيادة  أطلقتها  التي  دارك« 
الداخلية،  وزارة  في  المدني  للدفاع 
وتستمر حتى نهاية شهر مايو الحالي.

عبر  تبث  التي  الرسائل  وتقدم 
مواقع  على  الداخلية  وزارة  حسابات 
وحسابات  االجتماعي  التواصل 
وإرشادات  نصائح  الوطني  اإلسعاف 
معلومات  تتضمن  وعلمية،  إسعافية 
تخلفها  التي  اإلصابات  أنواع  حول 
أو  الحرارية  الحروق  مثل  الحرائق، 
السامة،  المواد  أو  الغازات  استنشاق 
سواء  األخرى،  المنزلية  والحروق 
وطرق  كيميائية،  أو  كهربائية  أكانت 
معها،  للتعامل  األولية  اإلسعافات 

وسبل العالج منها. 
اللواء جاسم محمد  ووصف سعادة 
المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في 
»اإلسعاف  مشاركة  الداخلية  وزارة 
من  الريادية  بالمبادرة  الوطني« 
تعزيز  في  مهمة  إسهامات  يقدم  الذي 
الوقاية  ومستويات  االستجابة  سرعة 
لحوادث  السلبية  اآلثار  من  والتخفيف 
العمل  أهمية  إلى  مشيراً  الحريق، 
في  المستوى  عالي  التنسيقي  التكاملي 
لتحقيق  الالزم  الزخم  الحمالت  إعطاء 

أهدافها.

الرئيس  الهاجري،  صالح  أحمد  وأوضح 
المشاركة  أن  الوطني،  لإلسعاف  التنفيذي 
ضمن  تأتي  المدني  الدفاع  حمالت  في 
الوطني،  لإلسعاف  االستراتيجية  األهداف 
للجهود المشتركة والعمل المتكامل  وتعزيزاً 
مع الجهات والمؤسسات الوطنية العاملة في 
مجاالت اإلسعاف والوقاية والحماية المدنية، 
كل  يتحدث  متوازن  عمل  صورة  في  وذلك 
لتحقيق  وصوالً  اختصاصه  عن  فيه  طرف 
الهدف األساس في تعزيز الحماية والوقاية 
ورفع مستويات السالمة إلى أفضل المعايير 

المطبقة.  الدولية 
»ربات  بعنوان:  فرعية  حملة  وضمن 
الوطني«  »اإلسعاف  ينظم  البيوت«، 
وزارة  في  المدني  الدفاع  مع  بالشراكة 
في  البيوت  لربات  توعوية  دورات  الداخلية 
في  السالمة  مفهوم  لتعزيز  الشارقة  إمارة 
الوقائية  باألساليب  الوعي  ورفع  المنزل، 
المتعلقة  المنزلية  الحوادث  أخطار  من  للحد 
للتعامل  اإلسعافية  واإلرشادات  بالحرائق 
معها في حال حدوثها، وخطوات طلب خدمة 
من  التقليل  أو  الحد  بهدف  وذلك  اإلسعاف، 
قدر  أكبر  على  والحفاظ  اإلصابات،  أخطار 

من األرواح.
التدريبي )أمني  البرنامج  إلى ذلك، اختتم 
والتوجيه  العالقات  قسم  نظمه  الذي   )11
على  عشر  الحادي  للعام  الشرطة  كلية  في 
للقسم،  االستراتيجية  للخطة  وفقاً  التوالي، 
الشامسي، مدير  العميد وليد سالم  بحضور 

عام الكلية الشرطة و مساعديه.

مع  بالشراكة  البرنامج  هذا  ونظم 
التكافل  لصندوق  التابع  »فزعه«  برنامج 
الداخلية،  بوزارة  للعاملين  االجتماعي 
للداخلية،  التابعة  اإلدارات  من  وعدد 
والهيئة  المعرفة،  وتنمية  الثقافة  ووزارة 
العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية، 
اإلمارات  ومركز  الوطني،  واإلسعاف 
االستراتيجية،  والبحوث  للدراسات 

وقصر الوطن. 
برنامج  في  المشاركون  واستفاد 
الثقافية  المحاضرات  من   )11 )أمني 
إلدارات  الميدانية  والزيارات  والشرطية، 
إثراء  في  أسهم  ما  مختلفة،  شرطية 
للمشاركين،  األمنية  والمعلومات  الثقافة 
بين  التعاون  أواصر  تعزيز  بهدف  وذلك 
الشرطية،  واألجهزة  المجتمعية  النخب 
لتوفير  الداخلية  وزارة  استراتيجية  وفق 
أطياف  لجميع  ومستقرة  آمنة  بيئة 

المجتمع.
البرنامج  في  المشاركون  وشكر 
الداخلية،  وزارة  تبذلها  التي  الجهود 
الثقافة  وتعزيز  نشر  في  الشرطة  وكلية 
وأسرته  نفسه  تجاه  للفرد  األمنية 
مسؤولية  األمن  باعتبار  ومجتمعه، 
جسور  وبناء  المجتمع،  ألفراد  مشتركة 
الطمأنينة  وبث  الشرطية،  بالقوى  الثقة 
العميد  فئاته. وسلّم  المجتمع جميع  لدى 
تقدير  وشهادات  دروعاً  الشامسي 
التي  والجهات  والمشاركين  للمحاضرين 

أسهمت في تنفيذ البرنامج.

اللواء جاسم المرزوقيالفريق سيف الشعفار
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اإطالق حملة »لأماناتهم راعون«

حملة  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أطلقت 
بهدف  راعون«  »ألماناتهم  شعار:  تحت  توعية 
إرساء منظومة وطنية للنزاهة الوظيفية. وتتوجه 
هذه الحملة إلى المؤسسات الحكومية والتعليمية 
والرمضانية  المجتمعية  والمجالس  واألسرية، 
والشبابية في إمارة أبوظبي، وتستمر حتى نهاية 

العام الجاري.
وأكد العقيد مطر معضد المهيري مدير إدارة 
مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي حرص القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز شراكتها مع 
القطاعات العامة والخاصة إليجاد بيئة آمنة، ترّكز 
على مبدأ الشفافية وكسب الثقة المؤسسية، وأن 
الوفاء  على  المؤتمنين  دعوة  تستهدف  الحملة 
ورعاية  بإخالص،  الواجبات  وتأدية  بأماناتهم، 

مصالح اآلخرين.
النهوض  في  تسهم  الحملة  أن  وأضاف 
الشفافية  يضمن  بما  والعدالة،  النزاهة  بثقافة 

املزروعي يوؤكد اأهمية اللتحاق باخلدمة الوطنية

وتكافؤ الفرص والمساواة، وتفعيل الرقابة الداخلية، 
المعامالت  مجال  في  اإليجابي  السلوك  ومدونات 

المهيري العقيد مطر 

استقبلت إدارة مدارس الشرطة بالفوعة في 
شرطة أبوظبي وأكاديمية شرطة دبي ومدرسة 
الشرطة االتحادية في الشارقة مجندي الخدمة 
الوطنية )الدفعة الحادية عشرة(، والذين تلقوا 

تدريبهم األساس في القوات المسلحة.
خلف  فارس  طيار  ركن  اللواء  معالي  وأكد 
ورئيس  أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
الوطنية  الخدمة  لتنفيذ قانون  اللجنة االتحادية 
اللجنة  أن  الداخلية  وزارة  في  واالحتياطية 
منظومة  وفق  المجندين  تدريب  على  تحرص 
األهداف  تحقيق  تضمن  متطورة  تدريبية 

المنشودة. االستراتيجية 
فريق  شكلت  الداخلية  وزارة  أن  وأضاف 
على  واإلشراف  الدفعة،  مجندي  لمتابعة  عمل 
توزيعهم في مختلف الوحدات الشرطية، وعلى 

االلتحاق  أهمية  على  وشدد  تدريبهم.  عملية 
في  الرئيس  ودورها  الوطنية،  الخدمة  بصفوف 

وااللتزام  واالنضباط  الوالء  قيم  وترسيخ  بناء 
قدراتهم  وتعزيز  المجندين،  نفوس  في  والجدية 

العسكرية ومدى انتمائهم ووالئهم لوطنهم.
الخدمة  مجندي  تدريب  برنامج  أن  وأوضح 
الوطنية في وزارة الداخلية هو برنامج تخصصي، 
أسابيع،  ثالثة  لمدة  األولى  مرحلته  في  يستمر 
لرفع  التخصصية  الدورات  من  برنامج  ويليه 
مهاراتهم وكفاءتهم، ثم يتم توزيعهم على الوحدات 
الشرطية لتنفيذ برنامج التطبيقات العملية. وأعرب 
معاليه عن فخره وسعادته بشباب الوطن مجندي 
وزارة  إلى  سينضمون  الذين  الوطنية  الخدمة 
الداخلية، واصفاً إياهم بجزء من الدالالت الوطنية 
وبرهان للروح الوطنية العالية المتحلية بكل معاني 
الوفاء للوطن وقيادته الرشيدة التي لم ولن تبخل 
بجهد أو عطاء تجاه أبنائها الذين هم فخر للوطن 

وعماد مستقبله.

السياسات  ووضع  األعمال،  وأنشطة  اإلدارية 
التي من شأنها  والممارسات والتدابير والمبادئ 

الوقاية من أخطار التجاوزات القانونية.
المجتمعي  الوعي  إثراء  أهمية  إلى  وأشار 
الفساد،  حاالت  عن  اإلبالغ  ضرورة  حول 
عن  اإلبالغ  تعيق  التي  والثقافة  المفاهيم  وتغيير 
وااللتزام  الوظيفية  القيم  ونشر  الحاالت،  تلك 
بالتشريعات والقوانين الناظمة، وتطبيق إجراءات 
إشراك  على  المؤسسات  وتحفيز  الفاعلة،  العمل 
منتسبيها في ورش عمل وحمالت تسهم في بناء 

فكر مستنير في النزاهة الوظيفية.
عقد  تشمل  الحملة  أن  المهيري  العقيد  وذكر 
محاضرات وورش عمل، وإعداد وتوزيع مطبوعات 
بأخطار  المجتمع  أفراد  تثقيف  على  ترّكز  توعية 
األخالقية  المفاهيم  وتعزيز  القانونية،  التجاوزات 
للنزاهة الوظيفية، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية 

لمكافحة الفساد.
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املري يرتاأ�س اجتماعات يف �صرطة دبي 

المري  خليفة  الله  عبد  اللواء  سعادة  ترأس 
أداء  تقييم  اجتماع  دبي،  لشرطة  العام  القائد 
من  األول  الربع  خالل  للعمليات  العامة  اإلدارة 
الله  عبد  اللواء  سعادة  بحضور  الجاري،  العام 
علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات 
بطي  كامل  المهندس  اللواء  وسعادة  بالوكالة، 
السويدي، مدير اإلدارة العامة للعمليات، والعميد 
الشيخ محمد عبد الله المعال مدير اإلدارة العامة 
للتميز والريادة، والعميد نبيل عبد الله رضا نائب 
العمليات،  لشؤون  للعمليات  العامة  اإلدارة  مدير 
ومراكز  العامة  اإلدارات  مديري  من  وعدد 

الشرطة.
على  المدرجة  الموضوعات  االجتماع  وناقش 
تنفيذ  ونتائج  المستجدات،  وآخر  األعمال،  جدول 
مؤشر  وتقييم  السابق،  التقييم  اجتماع  قرارات 

عمل الدوريات.
عرض  على  المري  اللواء  سعادة  واطلع 
الربع األول  النجدة )999( في  إحصائيات هاتف 
األول  بالربع  ومقارنتها  الجاري،  العام  من 
القيادة  مركز  تلقى  حيث  الماضي،  العام  من 
الجاري  العام  من  األول  الربع  في  والسيطرة 
1302454 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي رد 
عليها في غضون 10 ثوان.286204 مكالمة، أي ما 
الربع  في  المركز  تلقى  بينما  منها.   %99 يعادل 
األول من العام الماضي 1070567 مكالمة، ووصل 
عدد المكالمات التي رد عليها في غضون 10 ثوان 
أيضاً.  99%  منها  أي ما يعادل  1056158مكالمة، 
المكالمات  إحصائيات  على  سعادته  اطلع  كما 
وصل  حيث   ،)901( االتصال  مركز  إلى  الواردة 
إلى  الجاري  العام  من  األول  الربع  في  عددها 

الربع  في  مكالمة   107305 مقابل  102170مكالمة، 
األول من العام الماضي.

الدوريات  لوصول  االستجابة  متوسط  وجاء 
في  دقيقة   )7.32( الطارئة  الحوادث  إلى  األمنية 
الربع األول من العام الجاري، ونسبة االستجابة 
متوسط  جاء  بينما  دقيقة،   9.30 لها  المستهدفة 
إلى  األمنية  الدوريات  لوصول  االستجابة 
ونسبة  دقيقة،   12.54 الطارئة  غير  الحوادث 
االستجابة المستهدفة للوصول لها هي 30 دقيقة. 
فكان  الماضي،  العام  من  األول  الربع  في  أما 
متوسط االستجابة لوصول الدوريات األمنية إلى 
الحوادث الطارئة 10.34 دقيقة ونسبة االستجابة 
االستجابة  ومتوسط  دقيقة،   11 لها  المستهدفة 
الحوادث  إلى  األمنية  الدوريات  لوصول 
االستجابة  ونسبة  دقيقة   14.04 الطارئة  غير 

المستهدفة لها 30 دقيقة.
وجاء متوسط زمن االستجابة لبالغات جرس 
اإلنذار للتدخل السريع في الربع األول من العام 
االستجابة  ونسبة  ثانية،  و17  دقيقة  الجاري 
و27  دقيقة  مقابل  ونصف،  دقيقتين  المستهدفة 
السريع في  للتدخل  اإلنذار  ثانية لبالغات جرس 
الربع األول من العام الماضي ونسبة االستجابة 

دقيقتين ونصف. المستهدفة 
التقييم  أن  السويدي  اللواء  سعادة  وأوضح 
دبي  لشرطة  العام  القائد  سعادة  به  يقوم  الذي 
أو من ينوب عنه يسهم في رفع كفاءة العاملين، 
يمكن  التي  للعقبات  المناسبة  الحلول  ووضع 
للعمليات  العامة  االدارة  وأن  العمل،  تتخلل  أن 
تسعى لتقديم خدمات أمنية وانسانية واجتماعية 
للجمهور من خالل استخدام أحدث التقنيات ورفع 

مستوى العاملين في مركز القيادة والسيطرة من 
المستمرين. التأهيل والتحسين  خالل 

المري  اللواء  سعادة  ترأس  ثانية،  جهة  من 
الحكومي  لألداء  العليا  للجنة  الدوري  االجتماع 
وذلك  دبي،  لشرطة  العامة  القيادة  في  المتميز 
سعادة  وبحضور  بالقرهود،  الضباط  نادي  في 
القائد  مساعد  ثاني  بن  محمد  أحمد  طيار  اللواء 
محمد  اللواء  وسعادة  المنافذ،  لشؤون  العام 
إسعاد  لشؤون  العام  القائد  بخيت مساعد  سعيد 
الله  عبد  اللواء  وسعادة  والتجهيزات،  المجتمع 
الهيئات  ألمن  العامة  اإلدارة  مدير  الغيثي  علي 
عامة  إدارات  ومديري  والطوارئ،  والمنشآت 

ومراكز شرطة، وعدد من الضباط.
السابق،  االجتماع  قرارات  المجتمعون  وناقش 
وآخر  للتنفيذ،  المطروحة  والخطط  والبرامج 
المدرجة  الموضوعات  من  وعدداً  المستجدات، 
في جدول األعمال. واستعرض سعادة اللواء بن 
العامة  القيادة  في  الخدمات  تسويق  خطة  ثاني 
إلدارة  اإللكتروني  والبرنامج  دبي،  لشرطة 

المبادرات. 
رئيس  أهلي  إبراهيم  النقيب  استعرض  كما 
قسم متابعة مشاريع التميز استعدادات اإلدارات 
العامة ومراكز الشرطة لجائزة القائد لعام 2019، 
واإلداري  المؤسسي  التميز  فئات  تشمل  والتي 
في  للمشاركة  القوة  واستعداد  والوظيفي، 
وسلط  والعالمية.  واإلقليمية  المحلية  الجوائز 
في  المبدعين  من  عدد  على  الضوء  االجتماع 
في  إنجازاتهم  عرض  خالل  من  دبي  شرطة 
من  التميز  سفراء  ليكونوا  المختلفة  المجاالت 

خالل وحداتهم التنظيمية في قطاعاتهم.
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فعاليات �صرطية يف »ال�صارقة« و»ال�صمالية«

الشيخ سلطان  اللواء  > تفقد سعـادة 
شرطة  عام  قائد  النعيمي،  الله  عبد  بن 
الشامل،  النعيمية  شرطة  مركز  عجمان 
العقيد علي عبيد الشامسي مدير  يرافقه 
األداء،  وتطوير  االستراتيجية  إدارة 
رئيس  السويدي  راشد  أحمد  والمقدم 

قسم الوثائق والمراسالت.
الله  عبد  العقيد  استقبالهم  في  وكان 
العمليات  عام  مدير  المطروشي  سيف 
الشامسي  جابر  علي  والعقيد  الشرطية، 
الشاملة،  الشرطة  مراكز  إدارة  مدير 
والمقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز 
من  وعدد  الشامـل،  النعيمية  شرطة 

المركز.  ضباط 
المركز،  ضباط  مع  اجتماع  وعقد 
حيث أشاد سعادة اللواء النعيمي بجهود 
واجبهم  أداء  على  وحرصهم  العاملين 

على أكمل وجه، متمنياً لهم التوفيــق.

راشد  الشيخ  اللواء  سعادة  التقى   <
أم  شرطة  عام  قائد  المعال،  أحمد  بن 
الكعبي  محمد  أحمد  سعادة  القيوين، 
الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز 
إعداد  فريق  رئيس  المعدنية  والثروة 
المواد  تداول  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
والصناعة،  الطاقة  وزارة  في  البترولية 
مدير  السويدي،  خميس  ناصر  يرافقه 
في  والغاز  البترول  شؤون  إدارة 

الوزارة.
تداول  قانون  أهمية  االجتماع  وناقش 
المواد البترولية، والتعريف بلجنة تداول 
مستحدثات  وآخر  البترولية،  المواد 

القانون من مجلس الوزراء.
العميد خميس سالم بوهارون  اللقاء  حضر 
والعقيد  الشرطية،  العمليات  عام  مدير  نائب 
مراكز  إدارة  مدير  نائب  فاضل  علي  عبيد 
حمدان  الدكتور  والعقيد  الشاملة،  الشرطة 
العام  القائد  مكتب  مدير  الغفلي  محمد 
رئيس  بوعصيبة،  علي  أحمد  والرائد  باإلنابة، 
أول  والمالزم  والمراسالت،  الوثائق  قسم 
التشريفات  فرع  مدير  الخاطري  سعيد  هالل 

والمراسم.

األمني  لإلسناد  العامة  اإلدارة  نظمت   <
الداخلية ورشة عمل حول )تطوير  في وزارة 
رأس  شرطة  تدريب  بمعهد  الرماية(  منظومة 
الخيمة، بحضور سعادة اللواء علي عبد الله بن 
الخيمة،  قائد عام شرطة رأس  النعيمي  علوان 
ونائبه العميد عبد الله خميس الحديدي، وعدد 
الشرطة  ومنتسبي  ضباط  وصف  ضباط  من 
من  الرماية  وممثلي  الدولة،  مستوى  على 
على  والمشرفين  التدريب  ومعاهد  كليات 

الرماية السنوية في ميادين الرماية. 
المصعبي  مبارك  محمد  المقدم  وأوضح 
مدير إدارة الحماية األمنية في وزارة الداخلية 
أفضل  على  االطالع  إلى  تهدف  الورشة  أن 
والميادين  الرماية  تطور  التي  الموحدة  النظم 
وزارة  الستراتيجية  تطبيقاً  عليها،  تقام  التي 
الذي  األداء  أفضل  تقديم  إلى  الرامية  الداخلية 

يعزز جودة العمل الشرطي.

> كرم العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب 
الفائزين  الموظفين  الفجيرة  شرطة  عام  قائد 
من   2018 لعام  إيجابي  موظف  أفضل  بجائزة 

واألفراد  الضباط  وصف  الضباط  فئة 
الجنسين. والمدنيين من 

هذا  أهمية  الطنيجي  العميد  وأكد 
العامة  القيادة  سعي  إطار  في  التكريم 
تحقيق  في  لإلسهام  الفجيرة  لشرطة 
تطلعات  وفق  لمنتسبيها،  السعادة 
مع  ينسجم  وبما  الرشيدة،  قيادتنا 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
كسبيل  اإليجابية  بالطاقة  بالتحلي  الله« 
وإسعاد  والتميز  واإلبداع  لإلنجاز 
راشد  محمد  العميد  وأشار  الناس. 
البشرية  الموارد  إدارة  مدير  الحفيتي، 
في  واإليجابية  السعادة  فريق  رئيس 
أن  إلى  الفجيرة  بشرطة  العمل  بيئة 
إحدى  هي  اإليجابي  الموظف  جائزة 
الداخلية  وزارة  أطلقتها  التي  المبادرات 
لموظفيها، إيماناً منها بدور الموظف في 
نشر السعادة واإليجابية في بيئة العمل.

والسالمة  الصحة  فريق  نظم   <
شرطة  في  الجنائي  المختبر  بقسم 
بن  خالد  رائدة  العقيد  برئاسة  الشارقة 
الكيميائية  التحاليل  فرع  مديرة  خادم 
في  الوقائي  الطب  إدارة  مع  وبالتنسيق 
بعنوان  توعوية  عمل  ورشة  الشارقة، 
مع  اآلمن  للتعامل  العلمية  »الطرق 
بحضور  المعامل«،  في  الحادة  األدوات 
رئيس  الحمادي،  محمد  ناجي  العقيد 
وعدد  باإلنابة،  الجنائي  المختبر  قسم 

من الخبراء والفنيين في المختبر.

        مقدمة الحضور في ورشة »الرماية«خالل تفقد مركز شرطة النعيمية الشامل
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قانون مكافحة التمييز والكراهية )3(

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

الجرائم والعقوبات 
أن  وتكراراً  مراراً  اإلماراتي  المشرع  أكد 
االحتجاج بحرية الرأي والتعبير إلتيان أي قول 
أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء األديان 
إعماالً  قانوناً  مجرم  أمر  هو  بها،  المساس  أو 
لمبدأ إنساني أصيل أجمعت عليه كل التشريعات 
المتحضرة وهو »تنتهي حرية الفرد عندما تبدأ 
رع حق الجميع  حرية اآلخرين«، حيث  أكد المشِّ
في العيش بأمن وسالم نفسي وفكري ومعنوي 
حرياته  ممارسة  حق  الجميع  منح  خالل  من 
المدنية، وممارسة طقوسه وشعائره الدينية من 
واآلداب  العام  النظام  األمر  هذا  يمس  أن  دون 
العامة في الدولة التي يعيش على أرضها ماليين 
األشخاص المنتمين إلى مرجعيات دينية وفكرية 
مختلفة أغنت المشهد الثقافي في الدولة وجعلت 
الدول عن  إيجابية تعجز كبرى  لها خصوصية 

امتالكها.

عقوبات جرائم التمييز والكراهية 
جرم المشرِّع كل فعل يتضمن التطاول على 
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 كما اعتبر اإلساءة إلى أي 
من األديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو 
منها  السخرية  أو  عليها  التطاول  أو  تجريحها 
واعتبر  بها جريمة جناية مشددة.  المساس  أو 
القانون أن ارتكاب فعل من شأنه إثارة خطاب 
الكراهية، أو إحداث أي شكل من أشكال التمييز 
أي وسيلة  باستخدام  أو  التعبير،  بإحدى طرق 
من الوسائل هو جريمة تستوجب عقوبة السجن 
من 5 سنوات إلى 15 سنة، والغرامة التي ال تقل 
عن خمسمائة ألف درهم وال تزيد على مليون 
درهم، أما عقوبة استخدام إحدى طرق التعبير 
بقصد  القبلية  النعرات  إثارة  في  الوسائل،  أو 
والجماعات  األفراد  بين  الكراهية  على  الحض 
فهو الحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات، 
والغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم أو 

بإحدى هاتين العقوبتين.
على  المقررة  العقوبات  المشرِّع  وشدَّد 
جماعات  أو  أفراد  رمي  في  الدين  استغالل 
أوباستخدام  بالكتابة،  أو  بالقول  سواء  بالكفر، 
أي من الوسائل )التكفير(، حيث قرر لها عقوبة 
السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، أما إذا اقترن 
الجريمة  القتل فوقعت  بالتحريض على  التكفير 
اإلعدام.  هي  المقررة  فالعقوبة  لذلك   نتيجة 

وحددت لجريمة إنتاج أو صنع أو ترويج أو بيع 
أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو 
مطبوعات، أو تسجيالت، أو أفالم أو أشرطة، أو 
أسطوانات أو برامج الحاسب اآللي أو تطبيقات 
أي  أو  اإللكتروني  المجال  في  بيانات  أو  ذكية، 
إحدى  تتضمن  أخرى  أشياء  أو  صناعية  مواد 
طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء األديان أو 
التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية عقوبة السجن 
من سبع سنوات إلى 15 سنة  وبالغرامة التي 
ال تقل عن خمسمائة ألف درهم وال تزيد على 

مليوني درهم.
كما أن إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة  
جمعية أو مركز أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو 
أي  لذلك  استخدم  أو  إلحداها،  فرع  أو  جماعة 
أو  األديان  ازدراء  الوسائل، بغرض  وسيلة من 
التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو 
الترويج له يعد جريمة قانونية قرر لها المشرع 
15 سنة،  إلى  من عشر سنوات  السجن  عقوبة 
ومنع المشرِّع أي فرد من االنضمام إلى جمعية 
أو مركز أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة 
أو  األديان  الزدراء  مخصصة  إلحداها  فرع  أو 
طائلة  تحت  الكراهية  خطاب  إثارة  أو  التمييز، 

العقوبة التي تصل إلى 15 سنة.
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د. جنالء طاهر:

7 اأ�صباب اأ�صا�صية لت�صـاقط ال�صعر

يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف العيادات مبديرية اخلدمات الطبية يف �صرطة اأبوظبي. وزار يف هذا 

العدد عيادة االأمرا�س اجللدية، حيث التقى العقيد جنالء اأ�صعد طاهر، اأخ�صائية اأمرا�س جلدية وجتميل، والتي 

حتدثت عن م�صكلة ت�صاقط ال�صعر التي يعانيها عدد من منت�صبي ال�صرطة واأفراد اأ�صرهم.

اإعداد: اأماين اليافعي

يتعرض اإلنسان لفقدان الشعر، فيتساقط الشعر 
بشكٍل طبيعي أثناء االستحمام، وعند غسل الشعر، 
وأيضاً عند تنظيفه، وتصفيفه، حيث يتساقط الشعر 
الشعر  ويستبدل  يومياً،  شعرة   100  -  50 بمعدل 
تساقط  زاد  حال  في  ولكن  جديد،  بشعٍر  القديم 
تعتبر مشكلة  الحالة  ففي هذه  كبير،  الشعر بشكٍل 
يجب معالجتها عند النساء، والرجال، ومعرفة أسباب 
بسبب  الشعر  تساقط  يكون  أن  فيمكن  التساقط، 
عامل وراثي، ويمكن أن يتساقط الشعر عند التوتر، 
تحتوي  التي  الشعر  منتجات  استخدام  عند  وأيضاً 
سيئ،  غذائي  نظام  وإتباع  الكيميائية،  المواد  على 

وتعرض الشعر للظروف المناخية السيئة، ويمكن أن 
يكون سبب تساقط الشعر مواجهة مشكلة صحية.

أخصائي  طاهر  أسعد  نجالء  العقيد  وأكدت 
أمراض جلدية وتجميل في مديرية الخدمات الطبية 
في شرطة أبوظبي، أن تساقط الشعر قد يبدأ بوجود 
كمية كبيرة منه على المشط أو فرشاة الشعر، لذا من 
اختصاصي  طبيب  إلى  الفور  على  التوجه  األفضل 
باألمراض الجلدية. ومن شأن التشخيص الصحيح 
مساعدة غالبية من يعانون تساقط الشعر وتبيان ما 
إذا كانت هذه الظاهرة ستختفي من تلقاء نفسها، أم 

أن هناك حاجة إلعطاء المريض عالجا دوائياً.

وتضيف العقيد نجالء أن دورة حياة نمو الشعر 
تمر بمراحل مختلفة وهي كالتالي: 

< مرحلة النمو: 90% من الشعر يكون في هذه 
الحالة وهي المرحلة الطبيعيّة السليمة التي ال يجب 
لنمو  الالزمة  المدة  تتراوح  وقد  منها.  نشتكي  أن 
الشعر ما بين سنتين إلى ست سنوات، وهذا يفسر 
النساء خالل هذه  الشعر عند بعض  اختالف طول 

المرحلة، 
كل  سم   2  –  1 بمعدل  بسرعة  ينمو  الشعر   >
تبدأ  السن  في  اإلنسان  تقدم  كلما  ذلك  ومع  شهر، 

وتيرة نمو الشعر لديه بالتباطؤ.
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ما  االنتقالية  المرحلة  وهي  السكون:  مرحلة   >
بين مرحلة النمو ومرحلة سقوط الشعرة. تأخذ هذه 

المرحلة عادة ما بين 2 - 3 أسابيع.
< مرحلة السقوط بنسبة 10% من الشعر، وفي 
وال  بصيلتها  عن  شعرة  كل  تنفصل  المرحلة  هذه 
تعد متصلة بالجذر، وهذا األمر طبيعي. لهذا جميعنا 
نرى الشعر في فرشاة الشعر أو عند االستحمام. 
وتستمر 3 - 4 أشهر، وبعد انتهاء الدورة بأكلمها، 

تعيد بصيالت الشعر الدورة كاملة من جديد.
< في الغالب، سقوط ما بين 50 إلى 100 شعرة 

يوميا، يعتبر أمراً طبيعياً جداً وغير مقلق.
< يمر الشعر بمراحل هذه الدورة باستمرار وال 
تتأثر هذه الدورة بالتغيرات المناخية، لكن يمكن أن 
تتأثر ببعض الحاالت الطبية أو األدوية، أو األوضاع 

الصحية مثل الحمل.
 

أسباب وعالجات
1. المستحضرات الكيميائية غير المناسبة:

يستخدمون  والرجال  النساء  من  الكثير  هنالك 
بالشعر  للعناية  كيماوياً  مصنعة  مستحضرات 
اللون،  األلوان، مواد تفتيح  الشعر،  ومنها: صبغات 
مواد تمليس الشعر المواد المختلفة المستخدمة من 
المستحضرات  هذه  اُستخدمت  وإذا  التجعيد.  أجل 
وفق التعليمات، فإن احتمال إضرارها بالشعر يكون 
المستحضرات في  استخدمت هذه  إذا  ولكن،  قليالً 
الشعر  يضعف  أن  الممكن  فمن  متقاربة،  أوقات 
ف،لذا يفضل التوقف عن استخدامها إلى أن  ويتقصُّ
الشعرات  وتختفي  عافيته،  ويستعيد  الشعر  يتجدد 

المتضررة. 
2. الصلع الوراثي:

تنتقل  إذ  انتشاراً،  الشعر  تساقط  أسباب  أكثر   
الظاهرة  هذه  تبدأ  ما  األب.عادًة  أو  األم  من  وراثياً 
العقد  وحتى  الثالث،  أو  الثاني،  العقد  في  بالظهور 
هذه  يعانين  الالتي  والنساء  العمر.  من  الرابع 
الظاهرة، عادة ما يكون شعرهن خفيفا وقليالً جداً، 
عالج  يوجد  وال  تماماً  بالصلع  يصبن  ال  ولكنهن 
له، ولكن العالجات الطبية المتاحة يمكنها مساعدة 

بعض الناس بما في ذلك:
فروة  على  يستعمل  محلول  المينوكسيديل:   •
الرأس مرتين في اليوم، والذي يمكن استخدامه من 

قبل الرجال والنساء.
من  الفم  الدواء عن طريق  يؤخذ  الفينسترايد:   •
هرمون  تثبيط  على  يعمل  حيث  فقط،  الرجال  قبل 

الذكورة النشط في بصيالت الشعر.
3. داء الثعلبة:

أن  يعتقد  ولكن  معروف،  غير  الثعلبة  داء  سبب 
الجسم  ينتج  )حيث  الذاتية  المناعة  بسبب  يكون 
أجساماً مضادة لبصيالت الشعر( تصيب األطفال أو 
البالغين في جميع األعمار، واألشخاص المتضررين 

عادة ما تكون حالتهم الصحية جيدة. 
يتسبب  ما  عادة  الشعر  فقدان  من  النوع  هذا 
أو  المعدنية  العملة  بحجم  مستديرة  بقع  بظهور 
أكبر ونادراً ما يؤدي إلى فقدان كامل لفروة الرأس 
الشعر  ينمو  الحاالت  معظم  وفي  الجسم.  وشعر 

مجدداً، وكثير من الناس الذين يعانون هذه الحالة 
يلجؤون ألطباء الجلدية لعالج الشعر بشكل أسرع.

والعالج يشمل:
• حقن الكورتيزون في فروة الرأس. 

• األدوية الموضعية كالكورتيزون وغيرها.        
• العالج الضوئي. 

• الحبوب عن طريق الفم للحاالت المتطورة.
4. تساقط الشعر الكربي:

المرض- الضغط - التوتر النفسي وغيرها من 
كبيرة  كمية  دخول  إلى  تؤدي  قد  األخرى  العوامل 
الراحة( كجزء من  من الشعر في ما يسمى )طور 
الدورة الطبيعية لنمو الشعر، ما يؤدي إلى تساقط 
بقعاً  تنتج  أن  دون  من  متسارعة  بوتيرة  الشعر 
صلعاء تماماً. ويتوقف هذا النوع من تساقط الشعر، 
في أغلب الحاالت بصورة تلقائية بعد بضعة أشهر.
5 - سعفة الرأس )فروة الرأس القوباء الحلقية(:

تلوث  عن  وينجم  معدياً  المرض  هذا  يعتبر 
فطري، يسببه فطر جلدّي ويتميز بظهور بقع مغطاة 
وانتفاخات  إحمرار  مع  الرأس  فروة  على  بالقشرة 
تقّصفاً  ويسبب  األحيان  بعض  في  الفروة  في 
بالشعر، ويمكن معالجة هذا المرض بواسطة األدوية 

المضادة للفطريات.

6. هوس نتف الشعر: 
ظاهرة نتف الشعر قد تكون رد فعل على توتر 
عن  عبارة  تكون  قد  وأحياناً  نفسي،  ضغط  أو 
بلّف  المريض  يقوم  حيث  شديد،  نفسي  اضطراب 
ذلك  كان  سواءاً  واقتالعه،  وشّده  وثنيه،  الشعر 
األهداب  شعر  أم  الحاجبين  شعر  أم  الرأس،  شعر 
بعض  وفي  بكثرة  األطفال  ويمارسه  )الرموش(، 

األحيان البالغون.
وفي بعض الحاالت ال تكون هذه الظاهرة سوى 
على  الحصول  بعد  تختفي  فحسب،  سيئة  عادة 
واألعراض  األضرار  شرح  وعلى  طبية  استشارة 

الجانبية التي يمكن أن يسببها نتف الشعر. 
7. الثعلبة الندبية:  

إلى  وتؤدي  جداً،  النادرة  الظواهر  إحدى  هي 
ظهور ندوب وتساقط الشعر بدالً من نمّوه. والعامل 
الذي يسبب حدوث الثعلبة الندبية ليس معروفاً، إال 
أن االلتهابات حول ُجَريبات الشعر يصيبها بالضرر، 
وتظهر بشكل بقع ملساء مصحوبة بالحكة أو األلم. 
من  ومنعه  االلتهاب  وقف  خالل  من  يتم  والعالج 

االنتقال إلى أجزاء أخرى من فروة الرأس.

نصائح عاّمة 
الصّحة  أجل  من  متوازن  غذائي  نظام  اتباع   •
غذائه  على  الشعر  يحصل  بحيث  للجسم،  العامة 
في  تتوافر  أن  على  الطعام،  خالل  من  المطلوب 
الطعام كميات مناسبة من البروتينات والفيتامينات 

والمعادن.
• االهتمام بشرب الماء، بحيث ال يقل معدل شرب 
الماء عن 2 ليتر يومياً، وهو صّحي من أجل الشعر 

والبشرة وأعضاء الجسم كافة.
• غسل الشعر بنوعيّة جيدة من الشامبو، بحيث ال 
تزيد عن ثالث مّرات أسبوعياً، حتى ال تعمل المواد 

الكيميائية فيه على قتل بصيالت الشعر.
لتنشيط  الالزمة  الرياضية  التمارين  ممارسة   •
األوكسجين  إيصال  إلى  يؤدي  ما  الدموية،  الدورة 

إلى الشعر عبر الدم.

العقيد د. نجالء طاهر 
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقاالت متخ�ص�صة اإ�صهاماً منه يف ن�صر الثقافة القانونية بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد االأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

العربية  اإلمارات  لدولة  المؤسسون  اآلباء  اهتم 
المتحدة بالرعاية المتكاملة لحقوق اإلنسان، وبأن 
اإلنسان  بناء  الرئيسة  الدولة  أعمدة  أحد  يكون 
أو  رعاية صحية  من  به  يتعلق  ما  بكل  واالهتمام 
بتعزيز  اإلمارات  تلتزم  حيث  غيرها،  أو  تعليمية 
على  قائم  مناخ  وفق  اإلنسان،  حقوق  وحماية 

المساواة وسلطة القانون.
أحد  وستستمر  تزال  وال  اإلمارات  وكانت 
بما  بخاصة  العالم  أبهرت  التي  المضيئة  النماذج 
تمتلكه من كفاءات بشرية ال تهتم إال باستمرارية 
ويسير  اآلباء،  دعائمها  أرسى  التي  البناء  مسيرة 

على نهجها األبناء.
والتفاعل  المبادرات  بإطالق  اإلمارات  واهتمام 
المجتمعي من خالل جمعيات النفع العام التي يصل 
على  والحرص  جمعية،   200 من  أكثر  إلى  عددها 
تطبيق القانون والمساواة بين الجميع، جعالها في 
موقع الريادة بين دول العالم، وأبرز دليل على هذا 
المؤشرات العالمية التي تأتي اإلمارات فيها دائماً 
المسيرة  أن  يبرهن  ما  وهو  متقدمة،  مراتب  في 

مستمرة في رعاية اإلنسان وبنائه بشكل متكامل.
بأنه ال  العهد على نفسها  االمارات  وقد قطعت 
هدف  وكان  أوالً،  اإلنسان  تنمية  دون  من  تنمية 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله ثراه« العمل بكل جهد وإخالص لكفالة حقوق 
كل  وتوفير  ورفاهيته،  حريته  وصيانة  اإلنسان، 
األفضل،  نحو  بقدراته  للنهوض  الممكنة  السبل 
وتوفير كل المستلزمات ليكون اإلنسان في مقدمة 

خطط الدولة اآلنية والمستقبلية.
الدستورية  النصوص  من  العديد  أقرت  وقد 
أصبح  الذي  الهدف  هذا  إلى  للوصول  والقوانين 
للدولة طوال مسيرتها التاريخية، ولعل  هدفاً عاماً 
األجواء اإلنسانية هي التي جعلت لمجتمع اإلمارات 
مميزات خاصة تتمثل في شيوع التسامح، وتعدد 
الثقافات، ما جعل الناس أياً كانت ثقافاتهم يعيشون 

بانسجام ووئام.

     تسامح
وسعى »طيب الله ثراه« إلى غرز بذور التسامح 
والمحبة بين أرجاء المجتمع، حتى صارت اإلمارات 
حكيمة  قيادة  تجمعها  ومتكاملة  متوحدة  دولة 
تستهدف الرخاء والتنمية. ثم انتقل إلى دول الخليج 
العربي ودعا إلنشاء مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية كخطوة أولى نحو الوحدة العربية. وبعدها 
كانت مبادراته العديدة لنبذ الفرقة والنزاعات بين 
الدول العربية و مواجهة التحديات التي تهدد الوطن 

العربي.
مثل  ألقاب  على  ثراه«  الله  »طيب  وحصل 
هيئة  رعاية  تحت  اإلنسانية«  العالم  »شخصية 
األمم المتحدة، و»رجل البيئة«، و»شخصية العالم 
الكريم  للقرآن  الدولية  اإلسالمية« من جائزة دبي 
عام 1999، والعديد من األوسمة واأللقاب في ظل ما 

قدمه للعالم من حب وسالم وعطاء.
ثراه«  الله  »طيب  له  األول  الهاجس  وألن 
وصيانة  ورفاهيته  وحمايته  اإلنسان  تنمية  كان 
مكتسباته، وقبل أن يوضع دستور مكتوب للدولة، 
عمل »طيب الله ثراه« وبكل تفان وإخالص لينهض 
بالشعب نحو الرخاء، وكان إيمانه بتحقيق الوحدة 
أجل  من  الكفاح  قاد  أجله  من  الذي  الهدف  هو 
الوحدة قوة، واإلنسان هو  بأن  آمن  اإلنسان ألنه 
هدفها وغايتها وأساس أي عملية حضارية، حيث 
قال »طيب الله ثراه«: )االهتمام باإلنسان ضروري 
ألنه محور كل تقدم حقيقي مستمر، فمهما أقمنا من 
مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات، ومهما مددنا 
من جسور، وأقمنا من زينات، فإن ذلك كله يظل 
كياناً مادياً ال روح فيه وغير قادر على االستمرار. 
وفنه  بفكره  القادر  اإلنسان  هو  ذلك  كل  روح  إن 
وإمكانياته على صيانة كل هذه المكتسبات والتقدم 

بها والنمو معها(.

  كرامة
لدى  األساس  االعتبار  اإلنسان  كرامة  وتمثل 
جميع األديان السماوية واأليديولوجيات اإلنسانية، 
والتي تجمع على ضرورة مراعاة الحقوق الطبيعية 
والمساواة بين البشر. ولقد تحقق اإلجماع العالمي 
اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن  في  هذا  حول 
المتعلقة  وحقوقه  ككيان،  باإلنسان  والمتعلق 

بالجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
ويعتبر هذا اإلعالن مرجعية دولية استطاعت أن 
تتجاوز خصوصيات الثقافات والحضارات العالمية 
لتعبر عن ضمير ووجدان البشرية في جميع أنحاء 

المعمورة.
ووصلت اإلمارات على يده »طيب الله ثراه« إلى 
التزام تام بحقوق اإلنسان من خالل دستور الدولة 
الحقوق  والمقيمين  المواطنين  لجميع  الذي ضمن 
كافة، سواء التي نصت عليها االتفاقيات الدولية أو 
الشعب  رفاهية  تستهدف  والتي  المحلية،  القوانين 
وتقدمه في جميع المجاالت، وتذليل جميع العقبات 
والتنمية  والرفاهية  الرقي  التي قد تعترض سبيل 
الشاملة التي حددها »طيب الله ثراه« في اإلنسان 

هدفاً أوالً وأخيراً. 

اأر�صى دعائمهما ال�صيخ زايد 

بناء الإن�صان و�صون 

حقوقه وراء نه�صة 

الإمارات )1 - 2(
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الدكتورة مرمي �صن�صول -جراحة اأ�صنان، اأدلة جنائية، تكنولوجيا حيوية

إصابات من حزام األمان
السيارات  في  األمان  لحزام  الحالي  التصميم 
وأكثر  القديم،  التصميم  من  أفضل  هو  الحديثة 
أماناً، وأقل نسبة إصابات، ألنه ذو ثالث نقاط في 
االرتباط، حيث يحمي الصدر والبطن و الحوض، 
حزام  عن  ينتج  جداً  القوية  الحوادث  في  ولكن 
األمان بعض الكدمات على البطن والصدر، وكلما 
كان الضغط قوياً على الجسم ومفاجئاً زاد الخطر 
يؤدي  فقد  الداخلية،  الجسم  وأعضاء  أجهزة  على 

والغليظة  الدقيقة  واألمعاء  الطحال  في  تمزق  إلى 
والقولون، وكسر في األضلع الصدرية  والعمود 
الفقري والفقرات القطنية، وتمزق األوعية الدموية 
هذه  وتسمى  الظهر،  فقرات  وانزالق  للقلب، 

بمتالزمة حزام األمان.

إصابات من الحقيبة الهوائية
كان  إن  نفسه،  الوقت  في  مميتة  إصابات  هي 
القيادة  مقود  من  جداً  قريباً  الراكب  أو  السائق 

قصار  والسائقون  25 سنتيمتراً،  من  أقل  بحدود 
الحقيبة  من  لإلصابة  عرضة  أكثر  هم  القامة 
للوصول  القيادة  لمقود  األقرب  ألنهم  الهوائية 
بقدر أكبر إلى دواسات المكابح والبنزين أو الغاز، 
وتتراوح اإلصابات ما بين كدمات الرأس والرقبة، 
على  يحتوي  الذي  الغاز  نتيجة  متفرقة  وحروق 
شديدة  هايدروكسايد(  )صوديوم  قلوية  مواد 
كلي  أو  جزئي  فقد  ذلك  يصاحب  وقد  الخطورة، 
لألصابع وخلع وكسور في اليد والعمود الفقري 

الطب ال�صرعي يف حتقيق حوادث ركاب املوا�صالت )3 - 3(

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقاالت املتعلقة باالأدلة 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. 
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بالكامل،  البصر  وفقد  الرأس،  في  مميتة  وجروح 
وتمزق أوعية العين نتيجة للغاز والحرق أو نتيجة 

لدخول الزجاج في العين أثناء الحادث.

إصابات الدراجات النارية 
عن  ناجمة  النارية  الدراجات  حوادث  معظم 
تزال  ال  وهي  ركوبها  أثناء  الدراجة  من  السقوط 
يصاحب  وقد  العام،  الطريق  في  التشغيل  بحالة 
ذلك جروح خطرة وكدمات عدة إن لم يكن السائق 
المضادة  والخوذة  الواقية  بالمالبس  محصناً 
الرأس  في  الجروح  من   %80 وتكون  للتهشم. 
ومميتة، وتسمى »هنج فركتشر«، أي الكسر الذي 
يكون في مكان الخوذة ويأخذ شكلها تماماً، وهذا 
على  تقع  التي  الجانبية  للضربات  نتيجة  يحدث 
الخوذة،  إلى قسمين يشبهان  فتقسمها  الجمجمة، 
لالحتكاك  نتيجة  الرجل  في  وكسور  وجروح 
بالشارع أو سقوط الدراجة فوق الرجل، وكسور 
حركات  وهناك  الفقري.  والعمود  الصدر  في 
الدراجات  سائقي  بعض  بها  يقوم  استعراضية 
أثناء  الدراجة  ذيل  على  بالوقوف  وتتمثل  النارية، 
الفقري  العمود  في  بكسر  يتسبب  ما  سيرها، 

والرقبة.

إصابات الدراجات الهوائية
لبطء سرعة الدراجات الهوائية، فهي أقل  نظراً 
خطورة من الدراجات النارية، بحيث ترى جروح 
أو  بشاحنة  الشخص  اصطدام  حال  في  الرأس 
سيارة كبيرة، وقد تؤدي إلى الوفاة في حال قذف 
وارتطام جسمه بجسم  الهواء  الدراجة في  راكب 
آخر )حادث ثانوي(، ونرى عادة آثار خدوش على 
الحركة  نقل  بين حزام  النحشارها  نظراً  األرجل، 

في الدراجة الهوائية والعجل.

أنواع الموت في حوادث الطرق والمواصالت
الطرق  حوادث  في  الوفيات  كل  ليست 
والمواصالت ناتجة عن االنشغال عن الطريق، أو 

عطل في المركبة، أو عدم اتضاح الرؤية، أو مرض 
السائق، فمن وجهة نظر الطبيب الشرعي في األدلة 
وليس  الوفاة  حالة  صنف  إثبات  هناك  الجنائية 
فقط سبب الوفاة، سواء أكان ذلك موتاً طبيعياً أو 
أو قتالً، ففي حالة الموت الطبيعي يموت  انتحاراً 
القلب  أمراض  نتيجة  سيارته  مقود  على  السائق 
أو  فيها  حاد  هبوط  أو  الدموية،  الدورة  وتوقف 
تشنج عضلة القلب، أو أمراض في الدماغ. أما في 
حالة االنتحار، فعادة ما يكون السائق هو الراكب 
بزيادة  االنتحار  ويحاول  السيارة،  في  الوحيد 
القيادة  أو  ازدحام سيارات،  نحو  السيارة  سرعة 
السيارة  وإيقاف  أو  اإللزامي،  السير  خط  عكس 
على سكة حديدية. بينما في حالة القتل، يستعمل 
جانب  على  المشاة  لقتل  سالحاً  المركبة  السائق 
الهوائية،  أو  النارية  الدراجات  ركاب  أو  الطريق 
يدل  المركبة وحرقها فهذا  وعندما ترى اصطدام 

أيضاً على حدوث عملية قتل.

حوادث القطارات 
السكك  كانت  كلما  القطارات  حوادث  تزداد 

الشوارع  وفي  المدينة  داخل  مبنية  الحديدية 
المارة  الداخلية لألحياء السكنية، حيث تمر عليها 
والسيارات، وقد يموت العاملون في سكك الحديد 
أو  التصليح  مهمة  أثناء  الكهربائي  الصعق  نتيجة 
القطع أو التفكيك أو الترميم بسبب وجود أسالك 
كهربائية مرتبطة بالمحطات، أو جراء ضرر حدث 
للقطار نفسه كرمي المخلفات الكبيرة على طريقه، 
أو ضرر عمدي كمحاولة تلغيم السكة وتفجيرها، 
سامة  مواد  من  تحمله  ما  تفجير  محاولة  أو 
وكيماويات ومواد بترولية، وأيضاً في حال سقوط 
القطار مباشرة  الجسر على  البناء من فوق  مواد 
العام،  المسلك  في  ضرر  فيحدث  سكته،  على  أو 
وقد يؤدي ذلك لخروج القطار عن مساره األصلي 
آخر  أو حدوث حادث عكسي مع قطار  وانقالبه، 
في  المنتشلة  االنتحار  حاالت  وفي  نفسه،  الوقت 
الجثث مقطوعة  أغلب  الحديدة تكون  السكك  فوق 
آثار  طبع  مع  القطار  عجالت  آثر  وعليها  الرأس 
سكة الحديد على الجرح وآثار زيوت وصدأ وأتربة 
وغبار ورمل متفرق على أرجاء الجثة، وفي حالة 
على  يلعبون  وهم  لألطفال  العرضية  الحوادث 
أكثر اإلصابات  الحديد، ستكون  مسلك خط سكة 

كدمات وجروحاً متفرقة على سطح الجسم.

حوادث الطائرات
الطائرة،  قمرة  على  الضغط  ازدياد  حال  في 
يحصل االنفجار في الجو، ويموت كل من يكون 
أحد  في  خرق  حصل  إن  أما  الطائرة.  متن  على 
أبواب أو نوافذ الطائرة، فسيسحب الركاب خارجاً 
في الجو وسيموتون نتيجة السقوط الحر ونقص 
باألرض  االصطدام  حالة  وفي  األوكسجين. 

فستحترق الطائرة.
وقد تنفصل إلى أجزاء، وسيموت البعض نتيجة 
أو الحرق وبحسب زاوية االرتطام  لقوة الصدمة 
بالبحر،  أو  بالجبل  أو  الجسم، سواء باألرض  في 
وبحسب سرعة الطائرة ذاتها قبل التصادم ويتأثر 

ذلك بالعوامل الجوية.

مهمة الطبيب في الحوادث
على  يزالون  ال  الذين  المصابين  فصل  مهمته 
قيد الحياة ثم تقسيمهم بحسب شدة الحالة ومدى 

خطورتها ونسبة نجاتها، وعلى سبيل المثال:
بحاجة  التي  الخطرة  الحالة  ذوو  األحياء   -

فورية إلى التدخل الطبي.
وغير  الخطرة  غير  الحالة  ذوو  األحياء   -

المحتاجين للتدخل الفوري.
معالجتها  يمكن  بسيطة  بجروح  المصابون   -

الحقاً.
والحادث  الصدمة  بسبب  نفسياً  المصابون   -
ويمكن متابعة حالتهم الحقاً إن كانت غير هجومية 

وال تسبب ضرراً.
يمكن  وال  بالعالج  تسمح  ال  التي  الحاالت   -
توافر  عدم  أو  اإلصابة،  شدة  من  سواء  إنقاذها 
ضمن  فتوضع  للعالج،  الالزمة  واألدوات  المواد 

الحاالت التي ال تحتاج للتدخل الطبي الطارئ.

د. مريم شنشول
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�ُصّلم القرارات ال�صخ�صية

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

بعض  لدى  القرارات  اتخاذ  عملية  تبدو  قد 
األشخاص من األمور الصعبة، وحتى أنهم يتهربون 
منها، إما خوفاً من الفشل، أو لفقدان الثقة في القدرة 
على تحمل المسؤولية، أو لفشل تجربة سابقة بقيت 
ظاللها تلوح في وجدانهم، ولكن اتخاذ القرارات هو 
من األمور الضرورية في الحياة، وبغيرها ال يمكن 
من  والخروج  األمام  إلى  والسير  التقدم  لإلنسان 
حاالت الجمود واللف والدوران حول أمور أصبحت 
عائقاً في طريقه أو مصدر تعاسة له خصوصاً عندما 
يكونوا واعياً أنه ال بد من اتخاذ قرار حاسم للخروج 
من الحلقة المفرغة والسير قدماً نحو الخطوة التي 
تليها، مع األخذ في الحسبان أن األسهل ليس دائماً 

هو األجمل.

عملَيّة عقلَيّة
اتخاذ  الذاتي  بالتطوير  المختصون  ويصف 
القرارات، بأنها عمليَّة عقليَّة ُمخططة ومنظمة، وتعتمد 
المفاضلة بين جميع البدائل والحلول المطروحة لحِل 
موقف أو مشكلة أو حالة من عدم التوازن، واختيار 
الهدف  إلى  الوصول  في  وأنجحها  الحلول  أنسب 

المدروسة،  األوليَّة  المعلومات  على  اعتماداً  المرجو 
جميع  ومفاضلة  التشخيص  مهارات  وباستخدام 
البدائل الُممكنة وتقييمها، ثم تنفيذها بعمليَّة مخطط 
لها، ثم تقييم نتائج القرارات التي نفذت بغض النظر 

إن كانت نجاحاً أم فشالً.

مراعاة
عزيزي القارئ، نركز في هذا المقال على القرارات 
الشخصية في الحياة، وليس على القرارات اإلدارية 
المتعلقة بالمؤسسات، سواء التجارية أو الصناعية 
تتحمل  والتي  بك،  الخاصة  القرارات  أوغيرها، 

نتائجها لوحدك سواء أكانت سلبية أم إيجابية.
المختصون  ينصحك  األمور  بعض  وهناك 
القرارات،  اتخاذ  قبل  بمراعاتها  الذاتي  بالتطوير 
منها،  المصيرية  القرارات خصوصاً  تتخذ  أال  مثل 
وأنت تحت تأثير الغضب أو القلق أو التوتر أو تأثير 
أشخاص ال تثق بهم، فهكذا قرارات ستكون نتائجها 
قد  الفرح،  حاالت  في  وحتى  الغالب.  في  عكسية 
لذا  القرارات،  اتخاذك  عند  تكون غير متزن عاطفياً 
التي  المثالية  إلى حالتك  إلى أن تصل  الحسم  أجل 

تسمح لك بالتركيز والتفكير، وإلى أن تتحرر من أي 
تأثير خارجي، ثم تناول المسألة من أكثر من جانب 
وصورة وعلى أكثر من وجه، فهذا سيساعدك على 

رؤية أوضح تسهل عليك اتخاذ القرار.
ومن الجيد مناقشة ما توصلت إليه من قرار مع 
أحد المقربين الذين تثق بهم، فلعله ينبهك إلى أمٍر 
فالقرار  والزمن،  الوقت  تحديد  واألهم  عنك.  غاب 
الذي قد يكون مناسباً اليوم قد ال يكون مناسباً غداً.
بما  فثقتك  حاسم،  بشكل  لآلخرين  قرارك  قدم 
تقرره هو ما سيفرض على اآلخرين احترام قرارك، 
وال تبرر سبب اتخاذك للقرار إال إذا كنت مجبراً على 
ذلك ألن ذلك سيفتح باب النقد والطعن مما سيربك 

نتائج القرار.
في  اآلخرين  تجارب  على  االطالع  المفيد  ومن 
اآلخرين  تجارب  واجعل  ونتائجها،  قراراتهم  اتخاذ 

ركيزة تبني عليها قرارك.
أن  احتمال  من  نفسياً،  جاهزاً  تكون  أن  ويبقى 
حال  في  تقلق  وال  الخطأ،  القرار  اتخذت  قد  تكون 
القرارات  التخاذ  طريقك  سيكون  فهذا  ذلك،  حدث 

الصحيحة في المستقبل.

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

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

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

 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

POP ADS.indd   24 9/24/17   12:20 PM Mojtama 150.indd   26 4/28/19   8:28 AM



 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

POP ADS.indd   24 9/24/17   12:20 PMMojtama 150.indd   27 4/28/19   8:28 AM



العدد 150 مايو 2019 28

ذ
ــ
ف

وا
ن

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

ل تن�صغل بغري الطريق

الدكتور مخلد الحوامدة 
محاضر بالمعهد المروري في العين 

بشرطة أبوظبي

العدد 150 مايو 282019

»ال تنشغل بغير الطريق« ليس مجرد عنوان 
لمقالة، ولكنه شعار حملة سالمة  وأمن  وأمان 
2019، بهدف رفع  للعام  الداخلية  أطلقته وزارة 
مستوى السالمة المرورية  وتوعية مستخدمي 
الطريق حول بعض السلوكيات الخاطئة،  والتي 
السائق،  وتركيز  انتباه  تشتيت  شأنها  من 
وبالتالي تعرض من يقوم بها ومّمن حوله من 

األشخاص للخطر. 
هو  الخاطئة  السلوكيات  هذه  أهم  ولعّل 
استخدام الهاتف المتحرك،  وما يترتب عليه من 
استخدام للشبكة العنكبوتية »شبكة اإلنترنت«، 
واستخدام تطبيقات ومواقع التواصل االجتماعي 
أثناء قيادة المركبة، وما ينتج عنها من حوادث 
جسيمة ووفيات وإصابات بالغة وخسائر مادية 
المرورية في دولة  اإلحصائيات  كبيرة بحسب 
في  المشكلة  وتكمن  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
مّمن  المركبات وبخاصة  الكثير من سائقي  أن 
المركبات  قيادتهم  في  طويلة  بخبرة  يتمتعون 
أثناء  كثيرة  أشياء  عمل  بإمكانهم  أن  يظنون 
استخدام  أو  اإلنترنت  مواقع  وتصفح  القيادة، 
والرد  والكتابة  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
على الرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتس 
هواتف  بواسطة  وذلك  والتصوير،  وغيرها  أب 
االنتقال  تتميز شاشاتها بسرعة  متحركة ذكية 
األمر خطورة،  يزيد  ما  أخرى،  إلى  من صفحة 
التي  الصفحة  إلى  العودة  السائق  يريد  عندما 
فتقع  الطريق،  عن  ينشغل  وبالتالي  يريدها، 
عند  خطورتها  وتزداد  المرورية،  الحوادث 
العالية على الطرق السريعة، وينسى  السرعات 
هؤالء السائقون أن الحادث المروري يقع بلمح 
البصر، وأن فقدان السيطرة على المركبة أسهل 

وأسرع مما يظنون. 

المركبة  كما أن انشغال السائق خالل قيادة 
أو  الهندام  ترتيب  أو  والشراب  الطعام  بتناول 
وضع الماكياج )بالنسبة للمرأة(، ال يقل خطورة 
عن استخدام الهاتف المتحرك، فكلَّ هذه األمور 
في  السائق  فعل  رد  تؤخر  أنها  في  تشترك 
المواقف الطارئة واألخطار التي تواجهه كما أنها 
تشتت انتباهه عن الدور الرئيس له وهو االنتباه 
وجهته  إلى  الوصول  حتى  وأخطاره  للطريق 

بسالمة. 
السائق  بها  ينشغل  سلبية  كثيرة  سلوكيات 
فتسبب له الخطر ولغيره من مستخدمي الطريق 
اآلخرين   وُتعيق  ومشاة،  وركاب  سائقين  من 
الضوئية،  اإلشارات  عند  وبخاصة  وتؤخرهم 
يتحرك  ال  والسائق  باألخضر  تضيء  فتجدها 
التي ورد ذكرها،  النشغاله بإحدى الممارسات 
عند  كثيرة  دهس  حوادث  في  تسببت  والتي 
مناطق عبور المشاة، حيث إن المشاة يعتقدون 
أن السائق قد الحظهم وسيتوقف عند الخطوط 
البيضاء، وعلى الرغم من وجود خطوط المشاة 
األيمن  المسرب  على  التي  المركبات  ووقوف 
لفسح الطريق لهم، ووجود اإلشارات الضوئية 
المشاة،  الكثير من مناطق عبور  التحذيرية في 
إال أن عدم انتباه السائق نتيجة انشغاله بالهاتف 
المتحرك في كثير من األحيان أو بأي من األمور 
أثناء  للمشاة  إلى حوادث دهس  يؤدي  األخرى 

العبور. 
السير   قانون  في  المرورية  والتشريعات 
من  الخطر  هذا  مع  تعاملت  اإلماراتي  والمرور 
خالل إدراجه ضمن المخالفات المرورية، حيث 
والشرب  واألكل  المتحرك  الهاتف  استخدام  إن 
)بالنسبة  الماكياج  وضع  الهندام  وترتيب 
التي  المرورية  المخالفات  من  هي  للمرأة(، 
يعاقب عليها، كما أن حمالت التوعية المرورية 
الداخلية  وزارة  تنظمها  التي  السلوكيات  لهذه 
في  والدوريات  المرور  وإدارات  ومديريات 

الدولة تلعب دوراً مهماً في هذا السياق. 
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مع نهاية كل يوم، تتكدس أطنان من النفايات 
والزجاج  والطعام  والكرتون  كالورق  المنزلية، 
مكبات  في  وغيرها،  واأللمنيوم  والبالستيك 
النفايات في مختلف مناطق دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ويصل إنتاج الفرد الواحد للنفايات في 
اإلمارات إلى 650 كيلوجراماً سنوياً، األمر الذي 
جعله من المعدالت األعلى عالمياً، في حين تتم 
إعادة تدوير نسبة ال تتعدى 15% من هذه النفايات، 
والباقي يذهب إلى مكبات النفايات التقليدية. ومن 
العوامل التي تمثل خطورة على البيئة والطبيعة، 
وبالتالي تعتبر من العوامل المهددة لحياة البشر، 
ولكن  البشرية،  والمخلفات  القمامة  تراكم  هو 
التدوير  إعادة  عملية  ألثر  المتناولة  الدراسات 
البيئي، وجدت أن االعتماد عليها قد يسهم بشكل 
فعال في خفض نسب تراكم هذه المخلفات، وذلك 
والمعادن  والزجاج  البالستيك  مثل  مواد  ألن 
من  كبيرة  نسبة  تشكل  والحديد،  كاأللومنيوم 
مجموع المخلفات البشرية المتراكمة، و إدخالها 
مرة أخرى في مراحل التصنيع وإعادة تدويرها، 
سيحولها من مخلفات متراكمة بالغة الضرر إلى 
مواد خام متجددة، وذات فوائد بيئية واقتصادية 

عظيمة.
وتشير الدراسات البيئية إلى أن عمليات إعادة 
التدوير للنفايات لها فوائد جمة، سواء اقتصادية 

أو بيئية، ومن األمثلة على ذلك:
أوالً، مكافحة االحتباس الحراري: تكمن الفائدة 
االقتصادية لعملية إعادة التدوير مثالً في توفير 
700 كيلوجرام من البترول الخام من كل طن من 
كيلوجرام   1 واسترجاع  المسترجع،  البالستيك 
لنا نحو 8 كيلوجرامات من  من األلمنيوم يوفر 
المواد  من  كيلوجرامات  و4  البوكسيت,  مادة 
الكهرباء،  من  ساعة  كيلووات/  و14  الكيماوية, 
وكل طن من الكارتون المسترجع يوفر 2.5 طن 
من خشب الغابات، وكل ورقة مسترجعة توفر 1 
لتر من الماء و2.5 وات/ ساعة من الكهرباء و15 

جراماً من الخشب.
ولهذا، بدأت الجهات والهيئات المعنية بشؤون 
واألفراد  الحكومات  بتوجيه  فترة  منذ  البيئة، 
عليه  واالعتماد  التدوير،  إلعادة  االتجاه  إلى 
التصنيع  عمليات  عن  وعوضاً  أساسي  بشكل 
التقليدية. ورأت هذه الجهات والهيئات أن عملية 
شديدة  الوسائل  من  واحدة  هي  التدوير  إعادة 

الدكتور عماد سعد 
استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية

النفايات مورد اقت�صادي مهم 
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الفاعلية في مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري 
التي تشكل خطراً داهماً على سالمة بيئة كوكب 
منتجات  تدوير  إعادة  بالذكر  وخصت  األرض، 

األلومنيوم والبالستيك.
وأبرز  أهم  من  الخام:  المواد  توفير  ثانياً، 
الفوائد المترتبة على االتجاه نحو عمليات إعادة 
التدوير، هو االقتصاد في استخدام المواد الخام، 
سواء  عظيمة  اقتصادية  فائدة  يشكل  ما  وهو 
لألفراد أو الدول، فالتوفير في استهالك المواد 
تكلفة  انخفاض  إلى  بالضرورة  سيؤدي  الخام 
السلع،  أسعار  خفض  في  وسيسهم  التصنيع، 
مما يحدث رواجاً وانتعاشاً في األسواق المحلية 
والعالمية، وُيمكن الجهات الُمصنعة بشكل خاص 
السوق  في  المنافسة  من  عام  بشكل  والدول 
صادراتها  معدالت  رفع  في  ويساعد  العالمي، 
السنوية، ما يرفع من حصيلة عائداتها التجارية، 
أي أن إعادة التدوير من الممكن أن تمثل مصدراً 

مهماً للدخل القومي.
المواد  ليست  الطبيعة:  على  الحفاظ  ثالثاً، 
الخام المصنعة فقط هي ما سيتم االقتصاد في 
المواد  إن  بل  التدوير،  إعادة  نتيجة  استهالكها 

الخام الطبيعية أيضاً سينخفض معدل استهالكها 
المواد  -أي  الثاني  النوع  ولعل  كبيرة،  بنسبة 
الطبيعية- أكثر أهمية من األول، وذلك ألن خفض 
معدالت االستهالك للمواد الخام الطبيعية، يعني 
بها،  التوازن  وحفظ  البيئة  على سالمة  الحفاظ 
إلى خطر  الغابات المطيرة معرضة حالياً  فمثالً 
االنقراض، وذلك بسبب عبث البشر، والعمل على 
من  االستفادة  بهدف  ألشجارها  الجائر  القطع 
أخشابها كمادة خام، وتستهلك األشجار بنسبة 
كبيرة في صناعة الورق، وقد وجدت الدراسات 
يومياً  ُتخلف  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن 
قرابة 40 مليون نسخة من الجرائد، أي ما يعادل 
يثبت  الذي  األمر  شجرة،  مليون  نصف  قرابة 
بها  ينتهي  التي  األوراق  لتلك  التدوير  إعادة  إن 
الحال كمخلفات، قد يكون سبباً في إنقاذ الطبيعة 

وحماية الغابات الشجرية من االنقراض.
رابعاً، مشكلة الوعي: تعتبر ثقافة االستهالك 
إحدى  اإلمارات  بدولة  المجتمع  في  السائدة 
معدل  في  المضطردة  الزيادة  أسباب  أهم 
تبذله  ما  كل  من  الرغم  على  النفايات  إنتاج 
العام  النفع  البيئية ومنظمات  الحكومية  الهيئات 

بأهمية  المجتمع  لتوعية  جهود  من  والجمعيات 
بذلك  قارعة  تدويرها،  وإعادة  النفايات  فرز 
ناقوس الخطر البيئي ببلوغ دولة اإلمارات مكانة 
الرغم  وعلى  النفايات.  إنتاج  في  عالمياً  متقدمة 
من وجود خطط لفرز النفايات وإعادة تدويرها 
السلوكيات  أن  إال  اإلمارات،  دولة  على مستوى 
تتجاوب  وال  الخطط  تلك  تجار  لم  المجتمعية 
نسبة  تجد  حيث  متطلباتها،  مع  كافية  بدرجة 
قليلة من األسر التي تنتهج أسلوب فرز النفايات 
توجد  كما  المنزل(،  من  )ابتداًء  المصدر  من 
بعض سلوكيات إعادة التدوير البسيطة من قبل 
القليل من األسر، وكذلك من قبل مؤسسات من 
القطاعين الخاص والعام. وعلى الرغم من وجود 
حاويات مخصصة للمواد التي يمكن تدويرها في 
إمارات  مختلف  في  السكنية  واألحياء  الشوارع 
ال  الجمهور  من  عريضاً  قطاعاً  أن  إال  الدولة، 
يلتزم بالفرز. لذا نجدد القول إن النفايات ليست 
قمامة، بل هي ثروة اقتصادية على قدر كبير من 
التدوير هي عملية  إعادة  فإن  وبالتالي  األهمية، 
استنزاف  عن  بها  باالستعاضة  الخبراء  ينصح 

الموارد الطبيعية في الصناعات التقليدية.

العدد 150 مايو 2019
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فعاليات ريا�صية �صرطية

ترأس العميد راشد الفالسي مدير إدارة الطوارئ 
اجتماعاً  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  بالوكالة 
مالعب  في  والتنظيمية  األمنية  اإلجراءات  لمناقشة 
وليد  بحضور  المحترفين،  لدوري  القدم  كرة 
المحترفين  دوري  في  التنفيذي  المدير  الحوسني 
لكرة القدم، والمقدم محمد أهلي ضابط ارتباط نادي 
ارتباط  الحداد ضابط  أحمد  والرائد  األهلي،  شباب 
نادي النصر، والرائد عبد الله طارش العميمي ضابط 
الحملة التوعوية »التزامكم سعادة«، وعدد من ضباط 
ارتباط األندية الرياضية في إدارة الطوارئ، وفريق 

عمل الحملة التوعوية.
االجتماع  هذا  أن  الفالسي  العميد  وأوضح 
علي  الله  عبد  اللواء  سعادة  لتوجيهات  امتثاالً  جاء 
الغيثي مدير اإلدارة العامة ألمن الهيئات والمنشآت 
باالجتماع  والطوارئ في شرطة دبي، والذي وجه 
لمناقشة  القدم  لكرة  المحترفين  دوري  لجنة  مع 
قوائم  ومراجعة  والتنظيمية،  األمنية  اإلجراءات 
الممنوعات والمحظورات من الدخول إلى مدرجات 
تثقيف  على  والحرص  المباريات،  عند  المالعب 

الجمهور بتلك القوائم الممنوعة.
كما وجه فريق حملة »التزامكم سعادة« بالقيام 
بزيارات ميدانية للمدارس واألندية للترويج للحملة، 
للتشجيع  ودعوتهم  القدم  كرة  عشاق  وتشجيع 
الحضاري وعكس صورة مشرفة عن ثقافة الرياضة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
بالتنسيق  الحضور  الفالسي  العميد  وطالب 
لتفادي  االجتماعات  في  واالستمرار  والتواصل 
الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  والسلبيات،  العوائق 
دوري  لجنة  في  سواًء  الجميع  يهم  النجاح  ألن 

المحترفين، أو األندية الرياضية أو شرطة دبي.
سيف  مبارك  العقيد  كرم  أخرى،  جهة  ومن 
في  العين  منطقة  شرطة  مديرية  مدير  السبوسي، 
الفائزين  المنتسبين  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
بطوالت  في  المتقدمة  المراكز  ومحققي  والفائزات 
درع مدير قطاع األمن الجنائي في شرطة أبوظبي 
لعام 2019، وذلك في خطوة لتشجيع بقية المنتسبين 
التي  والفعاليات  األنشطة  مختلف  في  التميز  على 
البطوالت  وتنوعت  وطاقاتهم.  مهاراتهم  تنمي 
للسيدات،  المشي  وشملت:  والفردية،  الفرق  بين 
وسباقات الطريق للرجال )4 كيلومترات(، والجري 
 4x100( التتابع  والجري  متر،  و800   200 لمسافات 
وكرة  والتحدي،  واللياقة  الطويل،  والوثب  متر(، 
مسدس  الرماية  وبطولة  الحديدي،  والرجل  القدم، 
للرجال والسيدات، وبطولة السيدات للرماية مسدس.
األنشطة  دعم  أهمية  السبوسي  العقيد  وأكد 
وتشجيعهم  المتميزين  الالعبين  وتكريم  الرياضية، 
على التميز في المجال الرياضي وتوطيد العالقات 
االجتماعية بينهم، وتحقيق مستويات متقدمة تنعكس 

إيجابياً على لياقتهم البدنية و صحتهم.
حققتها  التي  المتقدمة  المراكز  على  وأثنى 
منتسبات المديرية وتقديمهن أنموذجاً مشرفاً على 
بما  والتميز،  اإلنجاز  وتحقيق  الرياضي،  المستوى 
رياضية  بطوالت  في  والمشاركة  للتنافس  يؤهلهن 

محلية ودولية.
إلى ذلك، توجت مديرية شرطة منطقة الظفرة في 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي ببطولة كرة الطائرة 
األمن  قطاع  مدير  درع  منافسات  ضمن  للسيدات 
وحققت   ،2019 لعام  أبوظبي  شرطة  في  الجنائي 
مديرية شرطة منطقة العين المركز الثاني، وحازت 
المركز  الجنائية  والتحقيقات  التحريات  مديرية 

الثالث. 
فرع  مديرة  إبراهيم،  أحمد  آمنة  الرائد  وأشادت 
الشرطة النسائية في مديرية شرطة الظفرة بالروح 
للمتسابقات،  العالية  البدنية  واللياقة  الرياضية 
بالمنظومة  االرتقاء  على  الشرطية  القيادة  وحرص 
ومهارات  كفاءة  رفع  في  المهم  لدورها  الرياضة 
منتسبي الشرطة وانعكاسها على أداء العمل بصورة 

أفضل.
أبوظبي،  في  التراث  بنادي  انطلق  السباق  وكان 
بمشاركة 25 متسابقة من جميع مديريات وإدارات 
القطاع، وبحضور عدد من الضباط وصف الضباط 

واألفراد والمنتسبين.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة االإمارات العربية املتحدة عددًا من الفعاليات الريا�صية خالل ال�صهر املا�صي. 
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كرم العميد خالد شهيل، مدير اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع 
بالوكالة في شرطة دبي، الفائزين بمسابقة القصة البوليسية في 
المسابقة،  منسق  السعدي  الله  عبد  والرائد  الخامسة،  نسختها 
مدير نادي ضباط شرطة دبي بالوكالة، بحضور محسن سليمان 

من اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات.

كرم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد 
االجتماعي ضمن  الدعم  مركز  منتسبي  عجمان  عام شرطة 

مبادرة »نوصلك لتكريمك«. 

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  علي،  إبراهيم  الدكتور  كرم 
عبيد  جاسم  واإلعالمي  الكاتب  اإلمارات،  في  البيئة  أصدقاء 
فعالية  في  »دبدوب«  بشخصيته  لمشاركته  تقديراً  الزعابي، 

»ساعة األرض« العالمية بالعين.

نظمت إدارة المراسم والعالقات العامة في شرطة أبوظبي برنامج »أصدقاء 
الشرطة« تحت شعار: »أصدقاء الشرطة - أجيال التسامح«، بمشاركة عدد من 

أبناء وبنات الضباط وضباط الصف واألفراد والمدنيين والمتقاعدين.

المستشار  سطمة،  طوني  احتفل   
القانوني بعيد ميالد ابنته »ميري« الثالث، 
واألصدقاء.  واألقارب  األهل  فرحة  وسط 
سبحانه  الله  بإذن  مديد  وعمر  مبارك، 
وتعالى، مع تهنئة خاصة من مجلة »999«.

إعداد: موزة الحمادي 
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خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

اختيار الشارقة من قبل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( لتكون عاصمة 
عالمية للكتاب لعام 2019، كأول مدينة خليجية تنال هذا اللقب، والثالثة في الوطن العربي ومنطقة 
الشرق األوسط، هو فخر للعرب أوالً ولإلمارات ثانية، كما أنه تقدير لدورها البارز في دعم الكتاب 

وتعزيز ثقافة القراءة، وإرساء المعرفة خياراً في حوار الحضارات اإلنسانية. 
لقد تمكنت دولة اإلمارات العربية المتحدة عموماً، والشارقة على وجه الخصوص من أن تكون وجهة 
لجميع المبدعين والمثقفين والكتاب بفضل االهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة للبالد بالمعرفة 
والثقافة التنويرية، بخاصة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى 
لالتحاد حاكم الشارقة، رائد الحركة الثقافية واألدبية في اإلمارات، وهو الذي مّكن الشارقة من تبوء مكانة 
ثقافية مرموقة من بين أمم وشعوب العالم، كما أسهم سموه من خالل مشروعه الثقافي الشارقي من تمكين 
الثقافة اإلماراتية والمثقفين وترسيخ حضورهما الباهرْين على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، وهو 

ما نلمسه في المهرجانات والملتقيات األدبية الدولية التي نشارك فيها في جهات األرض األربع.
من  بالكثير  الثقافي  يحفل مشروعها  والفن، حيث  واألدب  والثقافة  والعلم  المعرفة  بوابة  اليوم  الشارقة 
الناشرين من  آالف  المحلية والعربية والدولية، إذ تستضيف اإلمارة سنوياً  البرامج والفعاليات والمنجزات 
مختلف دول العالم في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ثالث أكبر معرض كتاب في العالم، باإلضافة 

إلى غيرها من الفعاليات التي تدعم الكتاب، بالتالي فقد استحقت هذا اللقب عن جدارة واستحقاق.
كيف ال؟ وقد قدم صاحب السمو حاكم الشارقة أنموذجاً ثقافياً متميزاً في حرصه على النهوض بالقراءة، إذ 
ظل يوجه بضرورة العناية بالمكتبات العامة، وتحديث محتواها المعرفي، عبر تزويدها بآخر اإلصدارات، وأبرزها، 

لتكون مرجعاً للقراء والباحثين في اإلمارة والدولة.
إننا نعيش منجزاً حضارياً ومعرفياً وثقافياً في دولتنا الحبيبة.. ومن ذا الذي ال يعرف اإلمارات وهي التي ال 
تكّل وال تمّل عن مسابقة الزمن، نحو تحقيق المنجزات تلو المنجزات؟! إنها ال تنظر إلى اليوم فقط وإنما تستشرف 
المستقبل، وتخطط لالستحقاقات المتميزة المقبلة، والتي ستنهض باإلمارات والمنطقة كلل، بل والعالم أجمع.. ذلك أننا 
في اإلمارات نصنع حضارة ونرسم معالم التاريخ الحديث، وهو األمر الذي يدحض الرأي الذي عبّر عنه أحد المؤرخين 
الفرنسيين يوماً حول سبب تخلف العرب عن ركب الحضارة وعن مواكبة التقدم المعرفي والتكنولوجي بقوله: »في 
القرن الثالث عشر َفَقد العرب المبادرة التاريخية«، ويقصد بالمبادرة التاريخية أن العرب كانوا في السابق يصنعون 

التاريخ، وبعد القرن الثالث عشر أصبحوا جزءاً من التاريخ.
وهناك بطبيعة الحال فرق بين من يصنع التاريخ وبين من يكون جزءاً مكمالً للتاريخ، إال أننا اليوم في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة صنّاع حضارة، وسيشهد لنا التاريخ بكل هذه المنجزات العظمية التي سّطرها أبناء اإلمارات برؤيٍة ودعٍم 

من القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
شكراً يا إمارات الحضارة.. شكراً يا شارقة الثقافة.

�صارقة الثقافة
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