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

و�لأمان يف  �لأمن  �لد�خلية على حفظ م�صرية  وز�رة  �لد�خلية، حتر�س  وزير  �لوزر�ء 

يحاول  جمرم  �أو  خمالف  �أي  على  �لقانون  وتطبيق  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 

�لإخالل بهذه �مل�صرية.  كما حتر�س على ن�صر �لثقافة �لقانونية بني جميع فئات �ملجتمع 

من مو�طنني ومقيمني و�صياح لتوعيتهم و جتنيبهم �رتكاب �أي خمالفات �أو جر�ئم ب�صبب 

عدم معرفتهم بقو�نني �لدولة، وذلك من خالل �جلهود و�لفعاليات  �ملتو��صلة و�ملتميزة 

ملكتب ثقافة �حرت�م �لقانون �لتابع لالإد�رة �لعامة حلماية �ملجتمع و�لوقاية من �جلرمية 

يف �لوز�رة.

ويف �صبيل ن�صر �لثقافة �لقانونية، يو��صل »�ملكتب« ��صتخد�م و�صائل �لإعالم �ملقروءة 

�ملحا�صر�ت  وعقد  �لجتماعي،  و�لتو��صل  »�لإن��رتن��ت«  ومو�قع  و�ملرئية  و�مل�صموعة 

وور�س �لعمل و�ملجال�س، متوجهًا �إىل منت�صبي وز�رة �لد�خلية وخمتلف �لقياد�ت �لعامة 

لل�صرطة يف �لدولة من جهة، و�إىل �أولياء �لأمور و�لطالب و�ملعلمني و�لإد�ريني و�مل�صرفني 

و�ل�صائقني و�لعمال و�ملوظفني و�ل�صياح وغريهم من فئات �ملجتمع من جهة ثانية، وذلك 

لتعريفهم بقو�نني �لدولة، وحثهم على �حرت�مها وتطبيقها، حتى ل يقعو� يف خمالفات 

�لعقابية  �ملوؤ�ص�صات  يف  بالإيد�ع  �أو  �ملالية  بالغر�مات  �لقانون  عليها  يعاقب  وجر�ئم 

و�لإ�صالحية �أو بالإبعاد عن �لدولة.

ومو�كبة لتطور�ت �لع�صر ولنت�صار و�صائل �لتو��صل �لجتماعي، يعمل »�ملكتب« على 

تعزيز �لوعي لدى �أفر�د �ملجتمع بكيفية �لتعامل مب�صوؤولية مع هذه �ملو�قع، وتعريفهم 

هذه  على  يرتكبونها  قد  �لتي  �ل�صيئة  �ل�صلوكيات  على  �ملرتتبة  �لقانونية  بالعقوبات 

�ملو�قع.

و�أف��ر�د  �صباط  و�صف  �صباط  من  �ل�صرطة  منت�صبي  جميع  �إىل  متجددة  و�لدعوة 

ومدنيني، و�إىل جميع فئات �ملجتمع للم�صاركة يف فعاليات مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون 

و�ل�صتفادة منها، في�صهمو� بذلك يف حفظ م�صرية �لأمن و�لأمان يف �لدولة.

ثقافة قانونية 

999 ads.indd   2 6/16/19   4:25 PMMojtama -156.indd   3 27/10/2019   11:03 AM



العدد 156 نوفمبر 2019 4

العدد 156 - نوفمرب 2019

ملحق �صهري ي�صدر عن جملة

�ملر��صالت:

وزارة الداخلية

�ص.ب: 38999

الإمارات العربية املتحدة - اأبوظبي

هاتف : 4028782 2 971+

magazine999@moi.gov.ae
الهاتف املجاين:

8009009

14

20

مبادرة »�إ�صابات �لأطفال«

�حتفاء بكبار �ملو�طنني

توجه ل�صتخد�م �لروبوت يف �لدفاع �ملدين

مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون

�جتماع �أمني خليجي يف �أبوظبي

10
8
6

12
14

    خليل د�وود بدر�ن

رئي�س جلنة تطوير �ملجلة

رئي�س �لتحرير:

�لعقيد عو�س �صالح �لكندي

مدير �لتحرير:

ع�صام �ل�صيخ

�صكرتريا �لتحرير:

با�صل ثريا

خالد �لظنحاين

�لإخر�ج و�لت�صميم:

مهند �صامل

Mojtama -156.indd   4 27/10/2019   11:03 AM



5العدد 156 نوفمبر 2019

16

26

»ثقافة �لتطوع«)3(

فرع �ل�صيدلية يف »�خلدمات �لطبية«

تعاون �أمني �إمار�تي �صويدي

�لأد�ة �مل�صتخدمة يف م�صرح �جلرمية)1(

»�ل�صرطة« يح�صد 9 ميد�ليات يف »ميالنو«

24
20
16

26
32

هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
يقوم  التي  املتميزة  اجلهود  العدد 
القانون  احترام   ثقافة  مكتب  بها 
الثقافة   لنشر  الداخلية  وزارة  في 
من  املجتمع  أفـــراد  بــن  القانونية 

مواطنن ومقيمن وسياح.
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العامري: نقارن بني روبوتات 
الدفاع املدين لبحث ا�ستخدامها حملياً

> ما األهداف من استخدام الروبوتات في مجال 
الدفاع المدني؟

- يستخدم الروبوت في مجال الدفاع المدني في 
لمكافحة  األمامية  الخطوط  وفي  الصناعية  المناطق 
هذه  على  االعتماد  ويتم  والمعقدة،  الصعبة  الحرائق 
التقنية إلبعاد فرق اإلطفاء البشرية من مناطق الخطر، 
وضخ كمية كبيرة من المياه، والتقليل من هدر الوقت 

والجهد المبذول منه.

مواكبة 
> ما مميزات روبوتات مكافحة الحرائق؟

- تتميز روبوتات مكافحة الحرائق بميزة التحكم 
إلى  الوصول  في  األفضلية  تعطيها  والتي  بعـد،  عن 
مسافات قريبة ال يمكن أن تصل إليها فرق اإلطفاء 
البشرية، كما تتميز روبوتات مكافحة الحرائق بضخ 
كميات كبيرة جداً من المياه، والتي تساعد في إطفاء 
الحريق في وقت قياسي جداً، كما يمكنها ضخ تيارات 
الدخان  إلخراج  المغلقة  األماكن  في  إيجابية  هوائية 
األماكن  في  استخدامها  وكذلك  الحريق  عن  الناتج 

الضيقة.
لمكافحة  روبوتات  الستخدام  سعي  من  هل   <

الحرائق؟
- تعتبر روبوتات مكافحة الحريق من األساليب 
التقنية الجديدة على مستوى العالم، ويتم حالياً عمل 

حوار: با�سل ثريا

عالمياً  المستخدمة  الروبوتات  أحـدث  بين  مقارنة 
جاهزيتها  على  والوقوف  المدني،  الدفاع  مجال  في 
وكفاءتها، وبحث إمكانية استخدامها محليا ً في إمارة 

أبوظبي.

 تجارب
> وماذا تحدثنا عن تجربة روبوت »اللوف 60«؟
- أجرت اإلدارة العامة للدفاع المدني  في أبوظبي 
»اللوف  للروبوت  2019 تجربة  أواخر شهر سبتمبر 
60« لمكافحة الحرائق بنظام التحكم عن بعد، والذي 
المناطق  في  الحرائق  من  أنواع  إلخماد  يستخدم 

الصناعية واألنفاق ومواقف السيارات المغلقة من 
خالل تحريكه عن بعد. 

شركة  ميدان  في  الروبوت  هذا  تجربة  وتمت 
جاهزية في أبوظبي، وذلك في إطار سعي اإلدارة 
على  للوقوف  أبوظبي  في  المدني  للدفاع  العامة 
أفضل المنتجات واألجهزة من مختلف الصناعات، 
واإلنقاذ  المدني  الدفاع  رجال  عمل  تخدم  والتي 

واإلطفاء.
كل  لي  باإلضافة  التجربة  هذه  حضر  وقد 
من: سعادة اللواء الركن طيار علي محمد مصلح 
الحيوية  المنشآت  حماية  جهاز  رئيس  األحبابي 
اإلدارة  وعدد من ضباط  أبوظبي،  في  والسواحل 
من  وعدد  أبوظبي،  في  المدني  للدفاع  العامة 

المختصين من الجهات المعنية.
> هل من تجارب قريبة على الروبوتات؟

الرائدة  الشركات  مع  التنسيق  حالياً  يتم   -
على مستوى العالم في مجال تصنيع الروبوتات 
التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  أحدث  على  للوقوف 
عن  الروبوتات  هذه  تقييم  ويتم  المجال.  هذا  في 
طريق وضع سيناريوهات تحاكي الواقع للتأكد من 
جاهزيتها وفعاليتها وكفاءتها في أصعب الظروف 
المتوقعة،  غير  والظروف  المتغيرات  لمواجهة 
والتي تواجهها فرق الدفاع المدني أثناء مكافحتها 

للحرائق.

يف �إطار �جلهود �لكبرية و�ملتو��صلة لإمارة �أبوظبي خ�صو�صًا ودولة �لإمار�ت �لعربية عمومًا، و�لهادفة للحفاظ على 

�لأرو�ح و�ملمتلكات  تو�كب �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين يف �أبوظبي هذه �جلهود بالقيام مبقارنات و�ل�صعي ل�صتخد�م 

�إبر�هيم  حممد  �لعميد  �إىل  �لتالية  بالأ�صئلة  �ل�صرطة«  »جمتمع  توجه  �لأمور،  هذه  عن  �لعاملية.  �لتقنيات  �أحدث 

�لعامري نائب مدير عام �لدفاع �ملدين يف �أبوظبي.

العميد محمد إبراهيم العامري 
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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 
ســيصار  ا�  بــإذن  القــادم  الــرواد  جيــل 
ــم  ــى مجس ــات عل ــذه البصم ــع ه ــى تجمي إل
(حلــم زايــد 2021) ومــن ثــم إدراج المجســم 
ــية  ــام القياس ــس ل�رق ــوعة جيني ــي موس ف
كأكبــر 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 البـاز، فـاروق الدكتـور 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
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الحكومة  أطلقت   ،2018 عام  أكتوبر  شهر  في 
لكبار  الوطنية  السياسة  الرشيدة  االتحادية 
بجودة  االرتقاء  إلى  تهدف  والتي  المواطنين، 
والمستمرة  الفاعلة  مشاركتهم  وضمان  حياتهم، 
صحي  تأمين  وتوفير  المجتمعي،  النسيج  ضمن 
لهم، ومراكز لتزويدهم بمهارات عصرية وأنشطة 
من  واالستفادة  لهم،  وبرامج خصومات  رياضية، 
المتقاعدين منهم في سوق العمل، وتصميم بيوت 
تناسب احتياجاتهم، وبرامج لحمايتهم من اإلساءة 

والعنف.
المواطنين  لكبار  الوطنية  السياسة  وتتضمن 
الصحية،  الرعاية  وهي:  أساسية،  محاور  سبعة 
استثمار  النشطة،  والحياة  المجتمعي  التواصل 
الطاقات والمشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، 
الحياة  جودة  والسالمة،  األمن  المالي،  االستقرار 

المستقبلية.
الشيخ  سمو  الفريق  من  ومتابعة  وبتوجيهات 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
ومختلف  الداخلية  وزارة  تسهم  الداخلية،  وزير 
القيادة العامة للشرطة في الدولة في تحقيق هذه 

المحاور السبعة.

تكريم 
وفي هذا المجال، نظمت إدارة حقوق االنسان في 

متابعة: جا�سم عبيد الزعابي 

وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة 
المجتمعية  الشرطة  بإدارتي  ممثلة  الخيمة  رأس 
لكبار  تكريمياً  احتفاالً  العامة،  والعالقات  واإلعالم 

المواطنين.
العميد  أكد  المواطنين،  بكبار  االهتمام  وعن 
الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات 
الدولة  حرص  الخيمة  رأس  شرطة  في  المركزية 
اإلنسانية  الخدمات  وأرقى  أفضل  تقديم  على 
في  لدورها  نظراً  المواطنين  كبار  لرعاية  العظيمة 
تعزيز سبل الراحة لهم، ووفاء لمن قدموا حياتهم 
في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم، ومشاركتهم أجمل 
اللحظات وإحساسهم بالقيم اإلنسانية واالجتماعية 
التي تمثل دعماً كبيراً للتواصل اإلنساني، واإلسهام 
في ترسيخ القيم التي تراعي كبار المواطنين، كما 
أطلق عليهم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«.
المواطنين  بكبار  والعناية  االهتمام  أن  أكد  كما 
لما  المجتمع  وفئات  أفراد  جميع  لدى  يعززان 
والتطوير،  البناء  عملية  في  مهم  من جزء  يمثلونه 
وحلقة  األساسية  والركيزة  األول  الرعيل  فهم 
الوصل المتينة بين الماضي والحاضر لما يتمتعون 
به من علم وفكر ثاقب ال نزال ننهل منه إلى يومنا 
هذا، مستفيدين من خبراتهم الحياتية التي نعتبرها 

أدوار  من  به  يقومون  وما  به،  نهتدي  نبراساً 
بارزة في خدمة المجتمع، وما يتركونه من أثر 

إيجابي لألجيال الناهضة.
وأوضح العميد محمد علي الشحي مدير إدارة 
أن االهتمام  الداخلية  حقوق اإلنسان في وزارة 
أولويات  من  يعد  ورعايتهم  المواطنين  بكبار 
حكومة اإلمارات، حيث يتم تخصيص اإلمكانيات 
والجهود في سبيل تحقيق ذلك، ونؤكد حق كبار 
المواطنين بالرعاية والدعم في جميع المجاالت، 

وهو ما تقوم وتحرص عليه وزارة الداخلية.
المواطنين  بكبار  االحتفاء  أن  وأضاف: 
آلبائنا،  والمساعدة  العون  يد  مد  عبر  متواصل 
ولما  وتضحياتهم،  عطائهم  بجميل  منا  عرفاناً 
لهم من مكانة خاصة وموقع مميز على مستوى 
الدولة التي أولت اهتماماً جلياً وكبيراً بهذه الفئة 
ديننا  مبادئ  من  منطلقين  قلوبنا،  على  الغالية 
الرشيدة  القيادة  الحنيف، وما أرسته  اإلسالمي 
الفئة  هذه  قدمته  لما  تقديراً  وذلك  دعائم،  من 
وتربية  الدولة  بناء  في  وإنجازات  خدمات  من 
الجميع  من  بد  وال  بجميلهم،  وعرفاناً  األجيال، 
أن يعوا دورهم في مسرح حياتنا، وأال نجعلهم 
والتقدير  العطاء  يستمر  وأن  بالغربة،  يشعرون 

لهم.
مدير  السلحدي  راشد  الدكتور  العقيد  وجدَّد 

يف �إطار �لهتمام �لكبري و�لد�ئم من قبل �لقيادة �حلكيمة و�حلكومة  �لحتادية �لر�صيدة بكبار �ملو�طنني، وبتوجيهات 

�لد�خلية، حتتفي وز�رة  �لوزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  �صيف بن  �ل�صيخ  �صمو  �لفريق  ومتابعة من 

�لد�خلية وخمتلف �لقيادة �لعامة لل�صرطة يف �لدولة بهذه �لفئة �ملهمة من �ملجتمع عرب جمموعة من �لفعاليات، 

�لتي تابعها »جمتمع �ل�صرطة«.

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
يف اإطار اهتمام الدولة بهممت

»الداخلية« و»ال�سرطة« حتتفيان بكبار املواطنني

Mojtama -156.indd   8 27/10/2019   11:03 AM



9العدد 156 نوفمبر 2019

إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة رأس الخيمة 
حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على دعم 
عمل القائمين على رعاية كبار المواطنين، وتعزيز 
دورهم الذي يعنى بالجانب االجتماعي واإلنساني 
جميع  تجاه  االجتماعية  المسؤولية  لمبدأ  تحقيقاً 

فئات المجتمع.

ملتقى 
نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ملتقى عن 
كبار المواطنين بعنوان: »فخر الدار تسامح وعطاء 
المجتمع  تنمية  وزارة  مع  بالتعاون  واصرار« 
إدارة  مبنى  في  وذلك  األسرية،  التنمية  ومؤسسة 
دمج  تعزيز  بهدف  وذلك  المجتمعية،  الشرطة 
المجتمعية،  النواحي  مختلف  في  المواطنين  كبار 
وتوسيع مشاركتهم في الفعاليات الحياتية اليومية، 
إلى  ونقلها  ومعارفهم  خبراتهم  من  واالستفادة 

األجيال الشابة.
العميد  أشار  المواطنين،  بكبار  االهتمام  وعن 
أمن  قطاع  مدير  نائب  المزروعي  مسعود  أحمد 
المجتمع في شرطة أبوظبي إلى الجهود المستمرة 
المحافظة على  أبوظبي في  العامة لشرطة  للقيادة 
بحاجتهم  العميق  إليمانها  المواطنين  كبار  حقوق 
لبيئة مؤهلة وسكن مناسب وشيخوخة آمنة، ونشر 
األمن واألمان باستمرار في مجتمعنا، وتوعية فئات 
المجتمع بحقوقهم ورعايتهم والحفاظ عليهم كإرث.
مدير  نائب  عوض  محمد  عبدالله  المقدم  وذكر 
أبوظبي  شرطة  في  المجتمعية  الشرطة  إدارة 
بكبار  تحتفي  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أن 
بإطالق  السعادة  وقيم  مفهوم  لتعزيز  المواطنين 
المحفزة  والملتقيات  والفعاليات  المبادرات 
استراتيجيتها ورؤيتها  اإليجابية ضمن  واألنشطة 

في إسعاد المواطنين وحفظ أمنهم وأمانهم. 

إشادة
من  عدد  الشرطة«  لـ»مجتمع  تحدث  وقد 
المشاركين في الملتقى، فذكرت المالزم أول موزة 
الطبيعي  الطب  قسم  رئيسة  البدواوي  خميس 
وإعادة التأهيل بمديرية الخدمات الطبية في شرطة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بمقولة  أبوظبي 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« في السياسة الوطنية 
لكبار المواطنين: »راحتكم وصحتكم واستقراركم 

وجودة حياتكم واجب إنساني وطني«.
وقالت: »إنه من هذا المنطلق ترسخ القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي اهتمام الدولة بكبار المواطنين من 
خالل محور الرعاية الصحية في السياسة الوطنية 
لكبار المواطنين عبر الحرص على استمرارية تقديم 
الخدمات  مديرية  في  العالجية  الخدمات  أفضل 
الطبية لكبار المواطنين من منتسبي وزارة الداخلية 
وشرطة أبوظبي المتقاعدين وإعطائهم األولوية في 

تلقي العالج«.
وأضافت: أنه من خالل مشاركتي في الملتقى، 
والحياة  المجتمعي  التواصل  محور  مع  وتماشياً 
المواطنين  لكبار  الوطنية  السياسة  في  النشطة 

المواطنين بأهم  لتعريف كبار  الفرصة  اتيحت لي 
الركبة  مفصل  ميكانيكية  على  المؤثرة  العوامل 
والعمود الفقري نتيجة أنماط الحياة المختلفة التي 
المنتشرة  الصحية  المشكالت  أكثر  إلى  تؤدي  قد 
للعمود  الغضروفية  واالنزالقات  الركبة  )خشونة 
الخدمات  تطور  مدى  وعن  وغيرها..(،  الفقري 
العالجية الروبوتية المتقدمة بقسم الطب الطبيعي 
وإعادة التأهيل في الخدمات الطبية كأول جهة طبية 

على مستوى دولة اإلمارات.
بإدارة  الديني  الواعظ  أحمد  برهان  وأشاد 

الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي بنهج دولة 
اإلمارات الكريمة والحكيمة والتي ال تنسى أصحاب 
الفضل والخير والبركة و القدوة والسبق من كبار 
المواطنين، وتوليهم العناية والرعاية الكريمتين، لما 

بذلوه وقدموه لوطنهم ومجتمعهم. 
وأضاف: أنه بتوجيهات من القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي، وتحت رعاية وإشراف قطاع أمن المجتمع، 
نظمت إدارة الشرطة المجتمعية هذا الملتقى لتكريم 
كبار المواطنين، وذلك تجسيداً لهذا النهج الكريم، 

واظهاراً لهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

�لبدو�وي:

نقدم �أف�صل 

�خلدمات �لعالجية 

لكبار �ملو�طنني

برهان �أحمد: 

�لإمار�ت ل تن�صى 

�أ�صحاب �لف�صل 

و�لقدوة
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الحوادث  عن  الناتجة  األطفال  إصابات  تعتبر 
الجسمية  البنية  على  تأثير  وذات  بليغة  إصابات 
لألطفال بسبب ضعف الكتلة العضلية والبنية لديهم. 
ذات  أو  أحياناً،  مميتة  اإلصابات  هذه  تكون  وقد 
مضاعفات على الطفل، مما يؤدي إلى اإلعاقة أو عدم 
أن  كما  الزمن.  من  لمدة طويلة  الحركة  على  القدرة 
اإلصابة ذات تأثير نفسي على الطفل قد يدوم لفترة 
الزمن، مما يؤثر على سعادته ومجاراته  طويلة من 
أقرانه من الفئة العمرية نفسها في مجال التحصيل 

الدراسي.
وللحد من إصابات األطفال الناتجة عن الحوادث، 
أطلقت مديرية الطوارئ والسالمة العامة في  القيادة 
الوقاية من إصابات  أبوظبي، مبادرة  العامة لشرطة 
المجتمع  أفراد  توعية  تستهدف  والتي  األطفال، 
المساعدة وسائقي  األمور والعمالة  أولياء  وبخاصة 
في  والمشرفات  والمشرفين  المدرسية  الحافالت 
المدارس بأهمية معرفة أسس الوقاية الصحيحة من 
على  منها  وللحد  الحوادث،  بسبب  األطفال  إصابات 
المستويين المنزلي والمدرسي وفي الطرق واألماكن 

العامة.

تعريفات 
عن  الناجمة  الجسدية  األضرار  هي  اإلصابات: 
التعرض لإلصابات الخارجية بشكل مفاجئ متجاوزة 
عتبة التحمل الفيزيولوجي للجسم، ما يؤدي إلصابات 
الشلل  مثل  دائمة  أو  والحروق،  الكسور  مثل  موقتة 

نتيجة إصابات الحبل الشوكي.
نوع  ولكل  عامة لإلصابات  أنواع  وتوجد خمسة 

إصابات عدة أخرى، وهي على الشكل التالي: 
بمواد  التسمم  )مثل  الكيميائية  اإلصابات   -  1

المبيدات  أو  الزراعية،  األسمدة  أو  التنظيف، 
الحشرية...(.

بالمواد  )كالحروق  الحرارية  اإلصابات   -  2
الحارقة، أو النار...(.

إصابات  )مثل  الميكانيكية  الطاقة  إصابات   -  3
حوادث الطرق، والسقوط، وإصابات األدوات الحادة، 

والكدمات..(.
الصعقات  )إصابات  الكهربائية  اإلصابات   -  4

الكهربائية...(،
5 - اإلصابات اإلشعاعية.

تم  األطفال،  إصابات  من  الوقاية  مبادرة  وفي 
تحديد 11 من اإلصابات األكثر شيوعاً عند األطفال، 

والتي تعتبر من أهم مسببات اإلعاقة والوفاة، وهي:
1 - إصابات الطرق )الدهس(.

2 - إصابات األطفال داخل المركبات.
الدراجات  استخدام  عن  الناتجة  اإلصابات   -  3

الهوائية والنارية وذات الدفع الرباعي.

4 - اإلصابات الناتجة عن السقوط.
5 - اإلصابات الناتجة عن الصدمات الكهربائية.

األطفال  ألعاب  عن  الناتجة  اإلصابات   -  6
)كاالختناق وضيق النفس(.

7 - اإلصابات الناتجة عن الغرق.
8 - اإلصابات الناتجة عن الحرائق.

9 - اإلصابات الناتجة عن التسمم والحساسية.
المنزل  )في  األطفال  ضد  العنف  إصابات   -  10

وخارجه(.
التنمر  ظاهرة  عن  الناتجة  اإلصابات   -  11

)وبخاصة في المدارس(.

مسؤولية جماعية 
فإن  لذلك  األرض،  على  تمشي  أكبادنا  أطفالنا 
الجميع،  األطفال هي مسؤولية  إصابات  من  الوقاية 
والتعليم والتوعية والتثقيف بشكل مستمر ومستدام 
هو أمر يحد من إصابات األطفال بشكل كبير في إطار 
األنظمة  تطبيق  خالل  ومن  المجتمعية،  المسؤولية 
والقوانين المعمول بها لسالمة األطفال، ولتأمين بيئة 
إسعاد  وبالتالي  وإسعادهم،  طفولتهم  مع  تتناسب 
األسرة  ألن  العالمية،  المعايير  أعلى  وفق  أسرهم 
هي نواة المجتمع، وسعادة األسر تؤدي إلى إسعاد 

المجتمع.
»مجتمع  من  المقبلة  األعداد  في  وسنتطرق 
حيث  من  أعاله  المذكورة  لإلصابات  الشرطة« 
أسبابها، وطرق الوقاية منها، والتعامل مع كل إصابة 
منع  تضمن  بطريقة  الله  ال سمح  حدوثها  حال  في 
مضاعفات اإلصابة وإنقاذ وإسعاف الطفل المصاب 

قبل وصول فرق اإلسعاف إلى مكان الحادث.

خمتلف  �ل�صرطة«  »جمتمع  يو�كب 

�لتوعوية،  �ل�����ص��رط��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت 

و�أحدثها مبادرة �لوقاية من �إ�صابات 

مديرية  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �لأط���ف���ال 

�لطو�رئ و�ل�صالمة �لعامة يف �صرطة 

�أب��وظ��ب��ي، وذل��ك م��ن خ��الل مقالت 

�لكعبي  جمعة  �صيف  �لر�ئد  ين�صرها 

رئي�س ق�صم �ملهام �خلا�صة و�لفعاليات 

باإد�رة �لإ�صعاف يف �ملديرية.

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

مبادرة الوقاية من اإ�سابات الأطفال 1 

 الرائد سيف الكعبي 

www.nayana.ae
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يو��صل »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف �لوحد�ت �لتنظيمية يف وز�رة �لد�خلية، وز�ر يف هذ� �لعدد مكتب ثقافة 

�حرت�م �لقانون �لتابع لالإد�رة �لعامة حلماية �ملجتمع و�لوقاية من �جلرمية بوز�رة �لد�خلية، وذلك لالإ�صاءة على �لدور 

�ملهم �لذي يقوم به لتعزيز وعي �أفر�د �ملجتمع من مو�طنني ومقيمني و�صياح بقو�نني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

حتقيق: اأحمد عادل 

عذراً  ليس  النية«  و»حسن  بالقانون«،  »الجهل 
قانوني  مبدأ  هذا  العقوبة،  من  لإلفالت  مبرراً  أو 
دولة  في  وكذلك  العالم،  دول  في  عليه  متعارف 
أفراد  من  يتوقع  إذ  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
يكونوا  أن  المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح 
التي  على دراية واطالع بالمحظورات والسلوكيات 
تعاقب عليها قوانين الدولة، وينسحب هذا المبدأ من 
الواقع المعايش إلى العالم االفتراضي، حيث خضع 
األخيرة،  الفترة  خالل  القانونية،  للمساءلة  كثيرون 
التواصل  وسائل  عبر  جرائم  ارتكابهم  خلفية  على 
االجتماعي والفضاء اإللكتروني، وهم ال يعلمون أنه 
يعاقب عليها القانون، وإن هم أبدوا حسن النية أمام 

جهات التحقيق.
وفي هذا اإلطار، نسلط الضوء على الدور المهم 
الداخلية  وزارة  في  القانون  احترام  ثقافة  لمكتب 
جميع  ثقافة  لتعزيز  الشرطية  الجهود  مساندة  في 
حيث  والقوانين،  باالشتراطات  المجتمع  شرائح 
القانونية  الوزارة  رسائل  بإيصال  المكتب  يختص 

المجتمع  أفراد  جميع  إلى  واألمنية  والمجتمعية 
والعمل  وشرائحهم،  وفئاتهم  أعمارهم  بمختلف 
لديهم،  القانوني واألمني  الوعي  على رفع مستوى 
خالل  من  لديهم  القانون  احترام  ثقافة  وترسيخ 
و»ثقافة  القانونية«  »الثقافة  هما  ثابتين  منهجين 
احترام القانون«، واللتين تعتمدان على إيجاد عالقة 
إيجابية بين الفرد والقانون لما لها من دور أساسي 

ومهم في حماية األرواح وحفظ الحقوق.

التعامل بمسؤولية
الشامسي  راشد  عبدالله  الدكتور  العقيد  وأشار 
وزارة  في  القانون  احترام  ثقافة  مكتب  مدير 
الداخلية إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي في الدولة، ال يدركون أن ارسال أو نشر 
أو تداول كلمة أو مقطع فيديو عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، قد تعرضه للمساءلة القانونية، وإن كان 
أرسلها أو نشرها بحسن نية، بغرض المزاح أو حب 
الظهور، ولكنها تحمل في طياتها إساءة أو مخالفة 

ت
ءا

ضا
�

اإ

لقانوني العقوبات وتقنية المعلومات.
وأوضح أن المكتب يعمل على التوعية المستمرة 
قانونياً  أصحابها  تم مساءلة  إذ  األمور،  هذه  حول 
من قبل الجهات المعنية، على خلفية نشرهم مقاطع 
تبادلهم  والمزاح، وكذلك  الدعابة  فيديو على سبيل 
السب  مسمى  تحت  تدخل  التي  العبارات  بعض 
حسابات  على  سخرية  تعليقات  ونشر  والقذف، 
مواقع التواصل االجتماعي، علماً بأن بعض مرتكبي 
وعدم  ورائها،  من  النية  حسن  أبدوا  األفعال  هذه 
الجهل  ولكن  القانون،  عليها  يعاقب  أنه  درايتهم 

بالقانون ال يعفي من المسؤولية.
الوعي  تعزيز  على  يعمل  المكتب  أن  وأضاف: 
بمسؤولية  للتعامل  المجتمع  أفراد  لدى  القانوني 
على مواقع التواصل االجتماعي، وتعريف الشرائح 
على  المترتبة  بالعقوبات  المختلفة،  المجتمعية 
السلوكيات واألفعال التي يعاقب عليها القانون. كما 
أن وزارة الداخلية تعمل على خفض نسبة المخالفات 
التواصل  مواقع  على  بالقانون  الجهل  عن  الناجمة 

مكتب ثقافة احرتام القانون يف »الداخلية«  

                  .. تعزيز لوعي املجتمع بقوانني الدولة
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من  مجموعة  عبر  المجتمع،  أفراد  بين  االجتماعي 
برامج التوعية األمنية، والشباب من طالب المدارس 
الفئات  من  األكبر  النسبة  يشكلون  والجامعات 

المستهدفة لبرامج التثقيف القانوني.
مجاالت  في   2018 عام  توسع  المكتب  أن  وذكر 
التوعية اإللكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي 
الوزارة،  في  األمني  اإلعالم  إدارة  مع  بالتعاون 
أمن  قانون  مثل  بالقوانين  التعريف  واستهدف 
المنشآت والفعاليات الرياضية، ونفذ 55 ورشة عمل 
من  و519  آالف   8 منها  استفاد  توعوية  وحمالت 
لقاءات ومقابالت و13   6 إجراء  المجتمع، مع  أفراد 
فعالية و12 توعية إلكترونية على وسائل التواصل 
»برنامج  ضمن  توعوية  ورشة  و20  االجتماعي، 
توعية الشباب« استفاد منها ألفان و373 شاباً وشابة 
من طالب المدارس والجامعات، والالعبين الناشئين 

في أندية كرة القدم، و أولياء األمور.
يتولى  المكتب  أن  إلى  الشامسي  العقيد  ولفت 
وورش  محاضرات  خالل  من  الجمهور  تثقيف 
طالب  من  المختلفة  المجتمع  شرائح  لجميع  عمل 
وعمال وأحداث ورياضيين وموظفين وأولياء أمور، 
يتضمن  والذي  الشرطية  التوعية  مجال  جانب  إلى 
القيادات  مستوى  على  متخصصة  محاضرات 
العامة للشرطة في الدولة، ونشر الرسائل التوعوية 
في  األمني  اإلعالم  إدارة  مع  بالتعاون  القانونية 
والمرئية  المقروءة  اإلعالم  وسائل  عبر  الوزارة 
والمسموعة وعبر مواقع التواصل االجتماعي بحيث 
بها  المعمول  والتشريعات  القوانين  تتناول مختلف 

في الدولة.

مجالس زايد
نائب  الحفيتي  سهيل  حمدان  الرائد  وأوضح 
المكتب  أن  القانون  احترام  ثقافة  مكتب  مدير 
»مجالس  أطلق  الداخلية  وزارة  مبادرات  وضمن 
زايد  و»مجالس  المجتمع  ألفراد  المجتمعية«  زايد 
الدولة  مستوى  على  الشرطة  لمنتسبي  الشرطية« 
للشرطة  العامة  القيادات  جميع  في  عقدت  والتي 
المسؤولين  من  نخبة  فيها  وشاركت  الدولة،  في 
االتحاد،  قيام  واكبوا  والذين  الدولة  في  والمثقفين 
إلبراز مآثر القائد المؤسس ودوره في بناء الدولة، 
االعتيادية  المجالس  في  الخطط  تطبيق  جانب  إلى 

التوعوية والرمضانية.
وأضاف: أنه في عام 2018 نظم المكتب 73 مجلساً 
بشكل عام، منها 45 مجلساً رمضانياً و 7 مجالس 
 14 و  المجتمعية  زايد  مجالس   7 و  الشرطية  زايد 
مجلساً متنوعاً، وتناولت هذه المجالس مجتمعة 60 
موضوعاً مختلفاً، حضرها أكثر من 7500 شخص، 
دراستها وتصنيفها  تمت  توصية   275 بـ  وخرجت 
واختصارها ووضعت مع الجهات الحكومية المعنية 

قيد التنفيذ.
وأضاف: أن مجالس وزارة الداخلية الرمضانية  
في دورتها السابعة حملت شعار:  »إمارات...الرقم 
»استشراف  هي  موضوعات   7 وناقشت  واحد«،  
و»القوة  االصطناعي«  و»الذكاء  المستقبل«، 
و»العلوم  و»التنافسية«  و»االستقرار«  الناعمة« 

 7 خالل  من  المجتمعية«،  و»المسؤولية  المتقدمة« 
و»االقتصادي«،  »االجتماعي«،  هي  رئيسة  مجاالت 
التحتية«،  و»البنية  و»التعليمي«،  و»األمني«، 
من شهر  أيام   7 في  وذلك  و»البيئي«  و»الصحي«، 
 7 منها  يوم  كل  في  وانعقدت  المبارك،  رمضان 

مجالس في مختلف إمارات الدولة.
توجهت  المجتمعية  زايد  مجالس  أن  إلى  وأشار 
إلى شخصية مجتمعية ممن عاصرت  في كل مرة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
التي  األصيلة  والقيم  العبر  الستلهام  ثراه«،  الله 
ونظم  المجتمع،  أفراد  بين  غرسها  على  حرص 

المكتب 7 مجالس شملت جميع إمارات الدولة.
وذكر الرائد الحفيتي أن عقد الجلسات الحوارية 
في مجالس الشخصيات الوطنية التي عاشت وعملت 
مع المغفور له جاءت إلبراز دوره في قيام ونهضة 
الدولة، والتركيز على شخصيته ومبادئه وقيمه على 
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، وذلك تكريماً 
لذكرى األب المؤسس والقائد الباني، وإلبراز دوره 
في تأسيس وبناء الدولة وإعالن وترسيخ اتحادها 
المنجزات  أهم  وبيان  واعتزازنا،  فخرنا  مصدر 
القائد  الوالد  يد  التاريخ على  التي سطرها  الوطنية 
والخيرية،  واالجتماعية  اإلنسانية  ومساهماته 
وسعيه لتعزيز مكانة اإلمارات في جميع القطاعات، 
وتأكيد  مكانة القائد المؤسس بوصفه رمزاً للوطنية 
وحب الوطن والتضحية والعطاء، وتخليد إرثه عبر 

مشروعات ومبادرات تتوافق مع رؤيته وقيمه.

فعاليات 
على  التوعوية  برامجه  ينفذ  المكتب  أن  يذكر 
محورين أساسيين: برامج تستهدف أفراد المجتمع 
هذه  أن  كما  الشرطة،  منتسبي  تستهدف  وأخرى 
تثقيفية تخصصية  برامج  لقسمين  تنقسم  البرامج 
لفئات وشرائح بعينها وأخرى برامج توعوية عامة 
تستهدف جميع أفراد المجتمع، باإلضافة إلى مبادرة 
مجالس وزارة الداخلية التي تعتبر من أهم المبادرات 

المجتمعية على مستوى الدولة.
العمالة  توعية  »برنامج  ضمن  المكتب  ونفذ 
الوافدة« 35 حملة توعوية استفاد منها أكثر من 6 
آالف و146 شخصاً من العمالة ومسؤولي ومشرفي 
المدن العمالية وسائقي الحافالت المدرسية، كما تم 
مثل  موضوعات  في  التثقيفية  اللقاءات  من   6 عقد 
نفسي  أحمي  و»كيف  والقانونية«  األمنية  »التوعية 
من ضرر الشائعات«، والتي استهدفت جميع أفراد 

المجتمع. 
ويشارك  توعوية،  فعالية   13 المكتب  نفذ  كما 
باستمرار في فعاليات محلية عدة من بينها ملتقى 
حقوق اإلنسان »جهود وحماية«، ومعرض »حماية 
أقدر  و»قمة  الجريمة«،  من  والوقاية  المجتمع 
و»اليوم  الشهيد«  و»يوم  العلم«،  و»يوم  العالمية«، 
و»الميثاق  الوطني«،  الرياضي  و»اليوم  الوطني«، 
للمشاركين  يتوجه  اإلنسان«، حيث  لحقوق  العربي 
والملتقيات  والمؤتمرات  المعارض  في  والزوار 

والفعاليات.

 �ل�صام�صي: نعمل 

خلف�س خمالفات 

�جلهل بالقانون 

يف »�لتو��صل 

�لجتماعي«

�حلفيتي: تو�صيات 

�ملجال�س �لتي 

يعقدها »�ملكتب« 

حتول  للجهات 

�ملعنية للتنفيذ
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ال�سعفار يح�سر اجتماعاً اأمنياً خليجياً

جملة»999« تزور »املدر�سة الظبيانية«

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  حضر 
وكيل وزارة الداخلية االجتماع التحضيري األول 
للجنة العليا المشتركة للتمرين التعبوي المشترك 
لدول  التعاون  مجلس  دول  في  األمنية  لألجهزة 
والذي   ،»2 العربي  الخليج  »أمن  العربية  الخليج 

عقد بمقر وزارة الداخلية في أبوظبي.
برؤساء  الشعفار  الفريق  سعادة  ورحب 
ونقل  المشتركة،  العليا  اللجنة  أعضاء  الوفود 
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  تحيات  لهم 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
وتقديره  شكره  عن  سعادته  معرباً  الداخلية، 
التخطيط  المبذولة من قبلهم في مراحل  للجهود 
تنظيمه  سيتم  الذي  التمرين  لهذا  والتحضير 
للمرة الثانية، وتنفذه األجهزة الشرطية واألمنية 
دولة  في   2020 عام  التعاون  مجلس  لدول 

اإلمارات العربية المتحدة. 
اللواء  سعادة  برئاسة  ُعقد  االجتماع  وكان 
الداخلية  وزارة  وفد  رئيس  الغيثي  علي  عبدالله 

اإلماراتية، وبحضور رؤساء وفود دول مجلس 
األمانة  ووفد  التمرين  في  المشاركة  التعاون 
خالله  وتم  األمنية،  للشؤون  للمجلس  العامة 
على  المدرجة  الموضوعات  من  عدد  مناقشة 

زار وفد من مجلة »999« »المدرسة الظبيانية 
الوفد  ورافق  أبوظبي،  في  األساسي«  للتعليم 
الكاتب واإلعالمي جاسم عبيد الزعابي، وكان 
مديرة  المنصوري  جميلة  الوفد  استقبال  في 

المدرسة وعدد من المعلمين واإلداريين.
وقرطاسية  هدايا  بتوزيع  الوفد  وقام 
من  عدد  على  المجلة  إصدارات  من  ونسخاً 
حمدي  فهد  الطالب  ومنح  المدرسة،  طالب 
اشتراك  عن  عبارة  هدية  محمد   ياسين 
وذلك   ،»999« أطفال  مجلة  في  مجاني  سنوي 
المجلة كل شهر،  لحرصه على مطالعة  تقديراً 
التي  والموضوعات  بالشخصيات  وإعجابه 
والتفاعل  االندماج  في  ونجاحه  عنها،  تتحدث 

مع زمالئه في المدرسة.
عضو  سعيد  صالح  عوض  العقيد  وأكد 
تحريرها،  ورئيس   »999« مجلة  تطوير  لجنة 
الشيخ  الفريق سمو  بتوجيهات من  المجلة  أن 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
سعادة  من  وبمتابعة  الداخلية،  وزير  الوزراء 
مجلة  تطوير  لجنة  رئيس  بدران  داوود  خليل 
»999«، تحرص على القيام بزيارات للمدارس، 
وذلك في إطار سعيها لنشر الثقافة االجتماعية 
وفئة  عموماً،  المجتمع  فئات  لدى  واألمنية 
وأصحاب  األصحاء  من  والطالب  األطفال 
رؤيتها  تحقيق  إطار  وفي  خصوصاً،  الهمم 

الشرطة  لعالقة  جديد  »مفهوم  وشعارها: 
بالمجتمع«.

في  االجتهاد  على  الطالب  الزعابي  وحث 
طلب العلم والتفوق فيه، في ظل توافر الرعاية 
الرشيدة  البالد  قيادة  من  والدائمة  الكبيرة 
بوصول  أخيراً  تمثلت  والتي  والعلماء،  للعلم 
إلى  المنصوري  هزاع  اإلماراتي  الفضاء  رائد 
الفضاء وقيامه بأبحاث علمية جديدة. وتوجهت 
لمجلة  وتقدير  شكر  بتحية  المنصوري  جميلة 
الطالبية  لألنشطة  الدائم  دعمها  على   »999«
تحقيق  في  التوفيق  لها  متمنية  واإلعالمية، 

االجتماعية واألمنية.  رسالتها 

الزمنية  الخطة  واستعراض  األعمال  جدول 
وتشكيل  المقترحة،  والسيناريوهات  للتمرين 
الموضوعات  من  وغيرها  الفرعية،  العمل  فرق 

ذات العالقة بالتمرين.

العقيد عوض صالح سعيد
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75% من الجمهور في استطالع أجرته  أكد 
السالمة«  »درب  حملة  أن  أبوظبي  شرطة 
الوعي  تعزيز  في  فعال  بشكل  أسهمت 
التي  اإليجابية  السلوكيات  وإبراز  المروري، 

تدعم السالمة لمستخدمي الطرق.
الحملة  هذه  تنفيذ  أبوظبي  وتواصل شرطة 
بالسالمة  المعنيين  الشركاء  مع  بالتعاون 
نشر  بهدف  أبوظبي،  إمارة  في  المرورية 
الوعي وتعزيز السلوكيات اإليجابية للسائقين 
الخطة  ضمن  وذلك  لغات،  بخمس  والمشاة 
واألولوية  المرورية  للسالمة  االستراتيجية 

االستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً.
ثقافة  نشر  على  الحملة  محاور  وتركز 
»إشارة  تشغيل  عند  السائقين  لدى  التوقف 
التوقف  عند  المدرسية  الحافالت  في  قف« 
بأخطار  والتوعية  الطالب،  تنزيل  أو  لتحميل 
المركبات  لقيادة  المحددة  السرعات  تجاوز 
الذي يتسبب في حالة إرباك لقائدي المركبات 
السير  وأخطار  اآلخرين،  الطريق  ومستخدمي 
إلى  يؤدي  الذي  العامة  الطرق  على  ببطء 
حركة  وعرقلة  والمرور  السير  حركة  إعاقة 
اإلشارة  تجاوز  وخطورة  المروري،  التدفق 
باألرواح  خسائر  إلى  يؤدي  الذي  الحمراء 
العابرة  بالمركبات  واالصطدام  والممتلكات 
االتجاهات األخرى ووقوع حوادث دهس  من 
للمشاة أو مستخدمي الطريق، وأخطار تزويد 
المركبات والتسبب في إثارة الضجيج وازعاج 
األحياء خصوصاً  وسكان  الطريق  مستخدمي 
عبر  والمقيمين  المواطنين  وكبار  األطفال 
والزوائد  مبالغة  بصورة  التنبيه  آلة  استخدام 
الموسيقى  وأجهزة  المركبة  صوت  لتضخيم 

الذي  األمر  والتفحيط،  المركبة  في  والراديو 
لسمعة  يسيئ  حضاري  غير  مظهراً  يعتبر 
الطريق  بغير  السائق  إنشغال  وأخطار  الدولة، 
ومستخدمي  ومرافقيه  سالمته  يهدد  ما 
انحراف  إلى  غالباً  ويؤدي  اآلخرين  الطريق 

المركبة عن طريقها. 
المستهدف  الجمهور  مع  الحملة  وتتواصل 
عبر وسائل اإلعالم من خالل نشر الفيديوهات 
عبر  الحقيقية  المرورية  والحوادث  التوعوية 
خالل  ومن  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
والسينما،  التجارية  المراكز  في  الشاشات 
لنشر  مكثف  برنامج  تنفيذ  إلى  باإلضافة 
التوعية المرورية لسائقي الحافالت المدرسية 
توفير  يعزز من  بما  األجرة  مركبات  وسائقي 
وتنظيم  للطالب،  اآلمنة  الدراسية  البيئة 
السلوكيات  لتعزيز  المجالس  من  مجموعة 
تقديمي  عرض  عبر  للسائقين  اإليجابية 
المخالفات  أبرز  وتناول  توعية،  وفيديوهات 
على  األخبار  نشر  عبر  السلبية  المرورية 
توعية  فيديوهات  وبث  التلفزيونية  القنوات 
اإلسالمي،  أبوظبي  مصرف  شاشات  عبر 
ونشر منشورات توعوية في حسابات شرطة 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  أبوظبي 
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  ومشاركة 
حساباتهم،  على  توعية  فيديوهات  بث  بإعادة 
في  واإليجابية  النجاح  تحقيق  في  يسهم  ما 
اإليجابية  السلوكيات  وتعزيز  التوعية  نشر 
حلقة  مثل  إذاعية  لقاءات  وبث  السائقين،  لدى 
صباح  برنامج  في  السالمة  درب  عن  خاصة 
النور بإذاعة القرآن الكريم وإذاعة األولى في 
ورأس  الشارقة  في  األخرى  واإلذاعات  دبي 

�سرطة اأبوظبي توا�سل حملتي 

»درب ال�سالمة « و»الدراجات الهوائية«

الخيمة والفجيرة، والتوعية باللغات اإلنجليزية 
التلفزيونية  والقنوات  اإلذاعات  في  والهندية 

الهندية.
من جهة ثانية، تواصل شرطة أبوظبي تنفيذ 
للدراجات  اآلمن  االستخدام  »تشجيع  حملة 
استخدام  من  والتقليل  التنقل«،  في  الهوائية 
يعزز  بما  التقليدية،  المواصالت  وسائل 
البيئة  على  للمحافظة  المبذولة  الجهود  من 
من  والتخفيف  العامة،  والسالمة  والصحة 

الكربونية. اإلنبعاثات 
بتوزيع  والدوريات  المرور  مديرية  وقامت 
فسفورية   وسترات  للرأس  واقية  خوذ 
حول  لغات  بخمس  توعوية  ومطبوعات 
اشتراطات السالمة لقائدي الدراجات الهوائية، 

وذلك تشجيعاً لالستخدام اآلمن لها. 
يقدمه  الذي  بالدعم  المديرية  وأشادت 
معايير  لرفع  للحملة  الرئيسون  الشركاء 
مثل  أبوظبي  إمارة  في  المرورية  السالمة 

توفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية. 
واستدعت المديرية مجموعة من مستخدمي 
عدم  مالحظتها   بعد  الهوائية   الدراجات 
وقامت  آمنة،  بصورة  بقيادتها  التزامهم 
من  مجموعة  تقديم  بعد  إليهم  بإعادتها 
أجل  من  الضرورية  والنصائح  اإلرشادات 
باشتراطات  االلتزام  على  وحثتهم  سالمتهم، 
قيادتها  أخطار  من  وحذرتهم  السالمة، 
على  للحرص  ودعتهم  الرئيسة،  الطرق  على 
استخدام واقيات الرأس والذراعين والركبتين، 
خلفي  وآخر  أبيض  أمامي  مصباح  وتوفير 
في  للضوء  عاكسة  خلفية  وجود  مع  أحمر 

الدراجة لتأمين سالمة مستخدميها.
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املري يرتاأ�س اجتماعاً ملجل�س �سرطة دبي ال�ست�ساري 

�ساحي خلفان يطلع على النظام املروري ال�سويدي

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم 
في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب 
دبي، سعادة إليزابيث باكتيمان نائب وزير 
كبار  من  وعدد  السويد،  مملكة  في  العدل 

السويديين. المسؤولين 
التعاون  سبل  مناقشة  اللقاء  خالل  وتم 
وتبادل الخبرات في مجال السير والمرور 

بين شرطة دبي ومملكة السويد.
المهندس  اللواء  سعادة  اللقاء  حضر 
المستشار محمد سيف الزفين مساعد قائد 
عام شرطة دبي لشؤون العمليات، والعميد 
رئيس  نائب  مكتب  مدير  المقعودي  أحمد 
والعميد  دبي،  في  العام  واألمن  الشرطة 
التطوير  إدارة  عام  مدير  المناعي  وليد 
واالبتكار في المكتب، وسلطان المزروعي.

دبي  شرطة  مجلس  أعضاء  أوصى 
على  بالتركيز  المجتمع  لخدمة  االستشاري 
التواصل  مواقع  على  الداخلية  الظواهر 
االجتماعي، بحيث تستحدث لجنة من المجلس 
على  السلبية  الظواهر  ومكافحة  بالرد  تعنى 
لها،  السريعة  الحلول  وإيجاد  المواقع،  تلك 
الهوية  فقدان  من  واألبناء  التراث  على  حفاظاً 

المجتمعية. 
اللواء  سعادة  ترؤس  خالل  ذلك،  جاء 
عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، 
رئيس مجلس شرطة دبي االستشاري لخدمة 
أكد  حيث  للمجلس،  الثالث  االجتماع  المجتمع، 
بين  والتنسيق  التعاون  تعزيز  أهمية  سعادته 
من  العديد  خالل  من  والمجتمع  دبي  شرطة 
تسهم  التي  المشتركة  المجتمعية  المبادرات 

في تعزيز األمن واألمان وإسعاد المجتمع.
االجتماع  قرارات  االجتماع  واستعرض 
الجهات  الماضي، وما تم تنفيذه منها من قبل 
والتقاليد  العادات  قضايا  وناقش  المعنية، 
البعيد،  المدى  المجتمع على  وأثرها على هوية 
وقضايا التجانس السكاني في المجتمع وأثره 
ومستقبل  المختلفة،  القطاعات  على  األمني 

األجيال القادمة وإشكالية الوالء المزدوج.
وحث سعادة اللواء متقاعد ناصر عبدالرزاق 
المجلس  إثراء  على  المجلس  أعضاء  الرزوقي 
المتعلقة  واألطروحات  المتميزة،  باألفكار 
النسيج  وتعزيز  األمنية،  والقضايا  بالمشكالت 
االجتماعي وتحليل العالقة بينه وبين التوترات 
األمنية  واألخطار  التحديات  وقضايا  األمنية 

الجرائم  ومواجهة  والمبادرات،  والمشاريع 
الناجمة عن التداعيات األمنية.

وأشار المقدم عارف علي محمد نائب مدير 
إلى  دبي  شرطة  في  الجريمة  من  الحد  إدارة 
تعزيز  في  تتمثل  المجتمعية  الشرطة  رؤية  أن 
حلول  إليجاد  والخبرات  والمعارف  التبادل 
وإطالق  المجتمع،  أمن  تحديات  لمختلف  فعالة 
لتشكيل  الوطنية  واالستراتيجيات  المبادرات 
مالمح  ورسم  والمستقبلية،  الحالية  الفرص 
وتحويل  دبي،  في  المجتمع  أمن  مستقبل 
ملموس،  واقع  إلى  والناجحة  المبتكرة  األفكار 
في  والمختصين  الخبراء  تأهيل  جهود  ودعم 
المجتمع.  أمن  في  المستقبل  تصميم  مجال 
وأوصى المجلس بإعداد استبيان لمعرفة مدى 
بها  تقوم  التي  المبادرات  عن  الجمهور  رضا 

الشرطة  إشراك  بدراسة  والقيام  دبي،  شرطة 
المجتمعية في األسواق التجارية. 

شرف  عبدالرحمن  الدكتور  المقدم  وشرح 
في  الدولي  حماية  مركز  مدير  نائب  المعمري 
للمركز.   الصيفية  األنشطة  نتائج  دبي  شرطة 
ألعضاء  دعوة  بتوجيه  المجلس  وأوصى 
المسابقة  تخريج  احتفال  لحضور  المجلس 
وإرسال  دبي،  شرطة  أكاديمية  في  العسكرية 
إلى  بالمركز  الخاصة  التوعوية  األفالم  جميع 

المجلس.  أعضاء 
بونواس  مبارك  الدكتور  المقدم  وأشار 
في  السياحية  الشرطة  إدارة  مدير  الكتبي 
بيئة  توفير  إلى  تهدف  أنها  إلى  دبي  شرطة 
السائح  بين  شفافية  ووجود  آمنة،  سياحية 

وبينها.
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فعاليات �سرطية يف ال�سارقة و»ال�سمالية« 

الزري  سيف  اللواء  سعادة  حضر   >
الشارقة  شرطة  عام  قائد  الشامسي 
الثقافة  لبرنامج  العليا  اللجنة  ورئيس 
المحاضرين  تكريم  احتفال  األمنية 
»الثقافة  برنامج  تنفيذ  في  المشاركين 
للبرنامج،  الداعمين  والشركاء  األمنية« 
المجتمعية  الشرطة  إدارة  نظمته  والذي 
الشرطية،  العلوم  أكاديمية  مسرح  على 
عامر  بن  مبارك  عبدالله  العميد  بحضور 
العامين،  والمديرين  العام،  القائد  نائب 
رئيس  الكعبي  مصبح  سعيد  والدكتور 
أحمد  ومحمد  للتعليم،  الشارقة  مجلس 
الحوسني أمين عام المجلس، وعلي أحمد 
الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم 
رئيس  المازمي  جمعة  وجاسم  الخاص، 
والطالبات،  الطلبة  أمور  أولياء  مجلس 
نطاق  مدير  المعال  أحمد  وعبدالرحمن 
اإلدارات  من  وعدد  المدرسية،  العمليات 
الداعمة  الجهات  وممثلي  الشرطية، 

للبرنامج.
عن  الشامسي  اللواء  سعادة  وأعرب 
لشرطة  العامة  القيادة  وتقدير  تقديره 
يجده  الذي  والدعم  للرعاية  الشارقة 
من  للطالب  األمنية  الثقافة  برنامج 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى 
جهود  مثمناً  الشارقة،  حاكم  لالتحاد 
خالل  من  وذلك  الطفل،  بناء  في  سموه 

اهتمامه ومتابعته الكريمة لكل شؤونه.
الشيخ  اللواء  سعادة  استضاف   >
عام  قائد  النعيمي  الله  عبد  بن  سلطان 
شرطة عجمان، ضمن مبادرة »ساعة مع 
مراكز  إدارة  منتسبي  من  عدداً  القائد«، 
الشرطة الشاملة، وقسم مسرح الجريمة، 
وإدارة  والدوريات،  المرور  وإدارة 
ترخيص اآلليات والسائقين، وذلك بهدف 
الفعال وتقريب المسافة  التواصل  لتعزيز 

بين القائد وموظفيه وإسعادهم.
النعيمي  اللواء  سعادة  والتقى 
الشرطة،  تدريب  معهد  في  بالمنتسبين 
كأخ  حواجز  دون  من  معهم  وتحدث 
المهنية  مسيرته  عن  عمل  وزميل 
الجهود  وبذله  واجهها  التي  والتحديات 
الدور  مؤكداً  العمل،  تقدم  على  المنعكسة 
النجاح  في  واالبتكار  لإليجابية  المهم 

بالمؤسسة. والتميز واالرتقاء 
المنتسبين  بجهود  سعادته  وأشاد 
عجمان  شرطة  تميز  دعم  في  المتواصلة 
أسهم  الذي  المهم  وبدورهم  وريادتها، 

في تحقيق اإلنجازات والحصول على الجوائز 
والعالمية.  واإلقليمية  المحلية 

وأعطى سعادته المجال للمنتسبين للتحدث، 
سبل  معهم  وناقش  لمقترحاتهم  واستمع 
تحقيقها، وأمر فوراً باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
تقديمياً  عرضاً  سعادته  قدم  ثم  للتنفيذ، 
عجمان  شرطة  تطور  عن  فيديو  ومشاهد 

وإنجازاتها لالستفادة وأخذ العبرة.
المشاركين  كرم سعادته  اللقاء،  ختام  وفي 
بشكل  معه  التواصل  إلى  داعياً  المبادرة،  في 
قدوتي  »قائدي  نظام  واستخدام  مستمر، 
مع  المباشر  التواصل  لتسهيل  اإللكتروني« 

القائد.
بن  راشد  الشيخ  اللواء  سعادة  ترأس   >
القيوين  أم  شرطة  عام  قائد  المعال  أحمد 
واألزمات  الطوارئ  إدارة  فريق  ورئيس 
القيوين  أم  إمارة  في  المحلي  والكوارث 
األمطار  لموسم  استعداداً  للفريق  اجتماعاً 
2020، حيث تمت مناقشة استعدادات   -  2019
المتوافرة  واإلمكانات  اإلمارة،  في  الجهات 
الجهات  بين  والتعاون  التنسيق  وإجراءات 
حال  في  والتعافي  االستجابة  عملية  لتحسين 

وقوع أي خطر خالل هذا الموسم.
القيوين  أم  مركز  مدير  االجتماع  حضر 
الطوارئ  إلدارة  الوطنية  للهيئة  التابع 
واألزمات والكوارث )رئيس اللجنة التنفيذية(، 
ومديرو الجهات الحكومية االتحادية والمحلية 
إدارة  ضباط  من  وعدد  الفريق،  أعضاء 
العمليات الشرطية، وممثلو عدد من الجمعيات 

الرئيسة. الداعمة للجهات  الخيرية 
بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة  أعلن   >

الفجيرة  شرطة  عام  قائد  الكعبي  غانم 
لعبور  كافية  مسارات  تخصيص  عن 
الفجيرة،  المشاة بجميع الطرق في إمارة 
عبدالله  بن  حمد  شارعي  خصوصاً 
)المطار  الشرقي  حمد  بن  ومحمد 
تطوير  حركة  يشهدان  واللذين  سابقاً(، 
كبيرة، وذلك بالتنسيق مع بلديات اإلمارة 
ودائرة األشغال العامة والزراعة ووزارة 

التحتية. البنية  تطوير 
ستتضمن  المسارات  أن  إلى  وأشار 
وخطوط  وأنفاق،  علوية  جسور  إنشاء 
تخصيص  سيتم  كما  عادية،  عبور 
في  الشوارع  من  بعدد  إضافية  مسارات 
الفجيرة لتحقيق السالمة العامة، وإلى أن 
الطرق الرئيسة في الفجيرة تشهد تطوراً 
مما  منها،  للعديد  هيكلة  وإعادة  كبيراً 
يعزز من معايير السالمة العامة، ويحقق 

األمان للمشاة ومستخدمي الطرق.
مدير  الزعابي  محمد  العقيد  حضر   >
معهد تدريب شرطة رأس الخيمة باإلنابة، 
شكر،  بن  إبراهيم  المقدم  بحضور 
الضباط  من  وعدد  التدريب  قسم  رئيس 
دورات   5 تخريج  احتفال  المعهد،  في 
تدريبية،، شملت 189 منتسباً وهي: إدارة 
والكفاءات، ومهارات استشراف  المواهب 
ومحاور  أسس  ثقافة  ونشر  المستقبل، 
قيم التسامح، والصحة والسالمة المهنية 
واالنتماء  والوالء  الشرطية،  وتطبيقاتها 
انطالقاً  الدورات  هذه  وجاءت  الوظيفي، 
االحتياجات  وضبط  تحديد  منهجية  من 

التدريبية لتدريب الموارد البشرية. 

النعيمي خالل لقائه عدداً من المشاركين في المبادرة
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الدور الإيجابي لرجل ال�سرطة يف تطبيق القانون

العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

البشرية  للمجتمعات  التاريخي  المسار  حتم 
لضبط  ومثلى  أولى  كوسيلة  للقانون  اللجوء 
سلوك أفراده وتحقيق تماسكه ومنع انهيار قيمه 
إلى  جنباً  القانون  فسار  القانون  يحميها  التي 
جنب مع المفاهيم المعنوية األخرى التي أوجدها 
كالدولة  االجتماعي  كيانه  لحماية  اإلنسان 

والسلطة السياسية واالجتماعية وغيرها.
أن  للحظة  اعترفنا  إذا  الحقيقة  نجافي  لكننا 
اإلنسان يهوى بطبعه ما يقيد حريته ويلزمه بما 
الذات  ال تطيق نفسه ويخالف غريزته في حب 
أو  رقيب  دون  من  الحياة  هذه  في  واالنطالق 
صراع  هناك  بقي  األساس  هذا  وعلى  حسيب، 
يقيده  الذي  القانون  وبين  الفرد  بين  خفي 
بالتزامات مختلفة حتى لو منحه بالمقابل حقوقاً 
تخفف من عدائه الداخلي لهذا األمر الدخيل على 

طبيعته الباحثة عن الحرية.
المتحضرة  المجتمعات  استوعبت  وقد 
تدريجي  بشكل  االرتقاء  وحاولت  الفكرة  هذه 
إلى  ألفرادها  تسنها  التي  القانونية  بالقواعد 
الحرية  في  اإلنسان  رغبات  يحاكي  مستوى 
فتطورت التشريعات عبر التاريخ بشكل طردي 
التطور االجتماعي والسياسي  يربط بين درجة 
التي يمنحها  الحريات  واالقتصادي وبين حجم 
ونضوجهم  األفراد  وعي  زاد  فكلما  القانون، 
تحميها  التي  الحرية  زاد حجم  كلما  االجتماعي 
القاعدة القانونية وقلت االلتزامات القانونية التي 
تقيد الحريات العامة والخاصة في بعض األحيان 
العامة  قواعده  في  هيبته  على  القانون  وحافظ 
وحياتهم  األفراد  بخصوصيات  تتدخل  ال  التي 

الشخصية.
وقد لعب هذا التطور التشريعي للقوانين دوراً 
كبيراً في تأسيس قناعة نفسية لدى األفراد بأن 
يشكل  ما  بمقدار  للقمع  أداة  يشكل  ال  القانون 
أداة للحماية واالستقرار الفردي قبل االستقرار 
بأن  يشعرون  االفراد  بدأ  حيث  االجتماعي، 
على  تعلو  المقننة  حقوقهم  حماية  في  رغبتهم 
مما  الفوضوية،  حرياتهم  حماية  في  رغبتهم 
أوجد نوعاً من التوازن النفسي لدى األفراد بهذا 

الخصوص.
المجال  هذا  في  تقدماً  األكثر  الخطوة  لكن 
لم تكن على الصعيد العام للدول بما تمثله من 
سلطة سياسية وقانونية بل كانت على المستوى 
مؤسسات  في  العاملين  لألشخاص  الفردي 
في  العامل  الشخص  يلعب  حيث  القانون،  إنفاذ 
ثقافة  تأسيس  في  األكبر  الدور  المجال  هذا 
القانون  احترام  إلى  إيجابي  بشكل  الفرد  تدعو 
وااللتزام بأحكامه من خالل إيجاد نظرة إيجابية 
إلى مؤسسات تنفيذ القانون ومن ينتمي إليها من 

عاملين وموظفين.
القانون  بتطبيق  يؤمن  الذي  القانون  فرجل 
لدى  عاماً  شعوراً  يوجد  غيره  قبل  نفسه  على 
كان  لو  حتى  القانون  احترام  بضرورة  الغير 
صعب التطبيق في نظر بعضهم بينما يؤثر ذات 
الشخص بشكل بالغ السلبية على من حوله فيما 
انتهاك قانوني بسيط، حيث يشعر  لو قام بأي 
الجميع بشكل ال واٍع بأنهم قد منحوا تصريحاً 
غير مباشر بانتهاك أحكام القانون ممن يمثلوه 
ألن من يمثلونه غير قادرين أصالً على االمتثال 

ألحكامه فمن باب أولى يسعى هؤالء األفراد إلى 
بأي  األحكام  هذه  لخرق  نفسية  مبررات  إيجاد 
نهاية  في  أنفسهم  ويقنعون  األشكال  من  شكل 
المطاف بأن المشكلة في القانون ذاته الذي يجد 
رجالً  كان  لو  حتى  تطبيقه  في  صعوبة  الفرد 

مختصاً بتنفيذه وإنفاذه على اآلخرين.
رجل  يلعبه  الذي  المهم  الفردي  العامل  أما 
القانون في هذا الصدد فهو الطريقة التي يطبق 
على  القانون  قواعد  المختصون  هؤالء  بها 
اآلخرين، حيث يلعب هذا األمر دوراً بالغ األهمية 
في غرس هذه الثقافة االجتماعية التي قد تحبب 
شكل  بأي  منها  تنفره  أو  القانون  بروح  الفرد 
وسائل  إلى  القانون  رجل  فلجوء  األشكال  من 
العام  تعامله  طريقة  في  سواء  حضارية،  غير 
مع الشخص المخالف أو في تعبيراته الجسدية 
يشعر  أن  دون  من  تشوه  قد  التي  واللفظية 
صورة القانون ومؤسسات إنفاذه في ذهن الفرد 
بشكل  القانون  مخالفة  الى  وتدفعه  المخالف 
أكبر مما سبق، بينما يلعب بعض رجل القانون 
األفراد  منع  في  كبيراً  إيجابياً  دوراً  األذكياء 
المخالفين من معاودة سلوكهم الالقانوني نتيجة 
الشرطة  لرجل  الحضاري  الشخصي  التعامل 
والطريقة اإلنسانية التي طبق فيها روح القانون 
أي  في  يعتبره  لم  الذي  المخالف  الشخص  مع 
لحظة معتدياً على شخصه بل على القانون الذي 
شخصي  خالف  أي  يوجد  ال  وبالتالي  يطبقه 
القانون  أن يعامل مخالف  الشرطة  يدعو برجل 
بشكل ال إنساني أو الحضاري قد يؤثر بشكل 
سلبي على سلوك هذا الفرد المخالف فيما بعد. 
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فرع ال�سيدلية يف »اخلدمات الطبية«

املطوع: نحر�س على ال�ستخدام الفعال والآمن لالأدوية

و�لوحد�ت  و�لفروع  و�لأق�صام  �لد�خلية،  وز�رة  يف  �لطبية  �خلدمات  �إد�رة  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يلقي 

�أنحاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وذلك للتعريف باخلدمات �لعالجية �لتي  و�لعياد�ت �لتابعة لها يف خمتلف 

تقدمها ملنت�صبي وز�رة �لد�خلية وعدد من �لقياد�ت �لعامة لل�صرطة يف �لدولة و�أفر�د �أ�صرهم، ولالإ�صهام يف �حلمالت 

�لتوعوية  �لتي تتوجه بها �لإد�رة �إىل �ملنت�صبني و�أ�صرهم وبقية �أفر�د �ملجتمع.

باإد�رة �خلدمات �لطبية يف وز�رة  �ل�صيدلة  �ل�صارقة، وز�ر فرع  �إمارة  �إىل  �لعدد  �ل�صرطة« يف هذ�  وتوجه »جمتمع 

�لد�خلية، حيث حتدثت �لر�ئد �ل�صيدلنية رحاب جمعة �ملطوع عن �ملهمات �لتي يقوم بها �لفرع.

لقاء: اأماين اليافعي - ت�سوير: حممد علي 

رضا  تعزيز  إلى  الداخلية  وزارة  تهدف 
من ضباط  المنتسبين  أي  الداخليين  المتعاملين 
أسرهم  وأفراد  ومدنيين  وأفراد  ضباط  وصف 

بالخدمات المتنوعة التي تقدمها لهم.
تسعى  المنظومة،  هذه  من  يتجزأ  ال  وكجزء 
والتابعة  الشارقة،  في  الطبية  الخدمات  إدارة 
من  الهدف  هذا  تحقيق  إلى  الداخلية،  لوزارة 

خالل تقديم الرعاية الصحية للمنتسبين وأفراد 
أسرهم من خالل أقسامها وفروعها ومنها فرع 

الصيدلية.

طاقم طبي 
المطوع  جمعة  رحاب  الرائد  وأوضحت 
الشارقة  في  الطبية  الخدمات  بإدارة  صيدالنية 

أن فرع الصيدلية تقوم بتقديم أفضل الخدمات 
العالجية والرعاية الصيدالنية من خالل طاقمه 
البشري الطبي المؤهل والحاصل على المؤهالت 
تنسيبه  يتم  والذي  الصيدلة،  مجال  في  العلمية 
طبية  ومؤتمرات  تخصصية  دورات  إلى  سنوياً 
آخر  على  االطالع  بهدف  وذلك  وصيدالنية، 
المستجدات في الساحة الطبية، وأحدث التقنيات 
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والدراسات العلمية التي تعنى بالطب والصيدلة. 
وأضافت: أنه يوجد في فرع الصيدلية طاقم 
صيدالنية  رعاية  لتقديم  مؤهل  طبي  بشري 
الصيادلة  من  عدد  وجود  ظل  في  متميزة 
التميز بإدارة  الحاصلين على شهادات عليا في 
تطبيق  سهولة  في  أسهم  ما  الصحية،  الرعاية 
سياسات االعتماد الدولي المشترك )جي. سي. 

آي. أيه( في الفرع. 
الخدمات  إدارة  في  يوجد  أنه  إلى  وأشارت 
الطبية في الشارقة تخصصات طبية عدة لخدمة 
فرع  مع  تتعامل  أسرهم،  وأفراد  المنتسبين 
واألدوية،  الطبية  الوصفات  لصرف  الصيدلية 
الباطنة،  طب  عيادة  هي:  التخصصات  وهذه 
األسرة،  طب  وعيادة  القلب،  أمراض  وعيادة 
العظام، وعيادة الجلدية  العيون، وعيادة  وعيادة 
الذكورة، وعيادة األمراض  والتناسلية وأمراض 
النفسية والعصبية، وعيادة طب األسنان، وعيادة 

الجراحة العامة، وعيادة الطب العام. 
مجموعة  يوفر  الصيدلية  فرع  أن  وأضافت: 
تلك  تخدم  التي  األدوية  من  ومتنوعة  كبيرة 
التخصصات، وتلبي حاجة مراجعي العيادات من 
المنتسبين وأفراد أسرهم، ويقوم الفريق البشري 
ومعرفته  خبرته  بتسخير  الفرع  في  الطبي 
الدوائية لضمان توفير األدوية المناسبة وبشكل 
له  يحتاج  الذي  الدوائي  بالتثقيف  والقيام  دائم، 
المريض لضمان استخدام فعال وآمن، وتسهيالً 
فإنه  التخصصية،  العيادات  المراجعين في  على 
لمدة  الصرف  نظام  الصيدلية  فرع  لدى  يوجد 
دوائه  على  المراجع  يحصل  حيث  أشهر،  ثالثة 
لمدة ثالثة أشهر خالل الزيارة الواحدة من دون 

الحاجة لزيارة العيادة شهرياً.

نصائح 
فرع  لمراجعي  تقدمها  التي  النصائح  وعن 
الصيدلية تحت شعار: »دواء آمن وفعال للجميع«، 
أجابت الرائد المطوع أن فرع الصيدلية يحرص 
له  الموصوف  بالدواء  المريض  ينتفع  أن  على 
يتسبب  أن  دون  ومن  ممكنة،  استفادة  بأقصى 
له بأضرار غير مستحبة، وليكون على ثقة بأنه 

يستخدم دواءه بالطريقة المثلى واآلمنة.
وشرحت أن الطريقة المثلى واآلمنة الستخدام 
الدواء تكون من خالل اتباع المريض للنصائح 

التالية:
من  وتوقيتها  الدواء  جرعة  من  التأكد   -
الدواء  تناول  الصيدلي عن طريقة  خالل سؤال 

الموصوف له وتوقيته.
- وإذا فات المريض موعد تناول جرعة الدواء 
فــال يقدم على مضاعفة الجرعة التالية، بل عليه 
أن يستشير الصيدلي عن أفضل توقيت لتناول 

هذه الجرعة الفائتة.
- قد يصاحب استخدام بعض األدوية ظهور 
بعض األعراض الجانبية، والتي يكون الصيدلي 
على علم بها، ففي حالة حدوث ذلك على المريض 

أال يتردد باستشارة الصيدلي على الفور.

إبالغ  على  دائماً  الحرص  المريض  على   -
يستخدمها  التي  واألعشاب  باألدوية  الصيدلي 
دواء جديد، ألن  أي  استخدام  الشروع في  قبل 
استعمال بعض األدوية واألعشاب مع دواء جديد 
قد يؤدي لحدوث تداخالت دوائية كانخفاض أو 
زيادة مفعول تلك األدوية، وبالتالي حدوث اآلثار 

الجانبية.
بعض  هناك  أن  يعرف  أن  المريض  على   -
الطعام،  أنواع  بعض  مع  تتداخل  التي  األدوية 
وعليه استشارة طبيبه المعالج والصيدلي لتجنب 

حدوث ذلك.
الصيدلي  األدوية سيقوم  تلك  - عند صرف 
بتنبيه المريض بأنواع الطعام التي يجب تجنبها 
الزمنية  والفترة  األدوية  لبعض  استعماله  خالل 
الطعام  هذا  بتناول  للمريض  التي يسمح  اآلمنة 
أو ذاك، بحيث ال يؤثر سلباً على صحة المريض.

المعالج  طبيبه  إبالغ  المريض  على   -
والصيدلي إذا كانت لديه حساسية من أي دواء، 
أو إذا كانت المريضة حامالً أو مرضعاً أو ترغب 

بالحمل خالل الفترة القريبة المقبلة.
- على المريض أال يستخدم أي دواء بناء على 
فالدواء  آخرين،  أشخاص  توصيات  أو  تجارب 
المناسب لآلخرين ليس شرطاً أن يكون مناسباً 

للمريض نفسه.
- على المريض الحرص الدائم على استكمال 
برنامجه العالجي وعدم تركه للعالج، ولو أحس 
بالراحة والتحسن بعد تناوله جرعة أو جرعتين 

من الدواء.
- على المريض التأكد من أن الصيدلي صرف 
في  يتردد  أال  وعليه  كاملة،  الطبية  الوصفة  له 
الجرعات وترتيبها  الصيدلي عن مواعيد  سؤال 

وصالحية الدواء قبل مغادرته الصيدلية.
للدواء  حفظه  من  التأكد  المريض  على   -
مصنع  وإرشادات  الصيدلي،  إرشادات  بحسب 
فاألدوية  التلف،  من  الدواء  على  للحفاظ  الدواء 
التي ال تحفظ في الثالجة، يجب حفظها في درجة 
حرارة ال تزيد على 25 درجة مئوية، مما يعني أال 
تترك الدواء في غرفة غير مكيفة أو في السيارة.
- وحفاظاً على البيئة والصحة العامة، ال ننسى 
أن األدوية المنتهية عبارة عن مواد كيميائية يجب 
التخلص منها بالطريقة اآلمنة، وليس عبر رميها 
قد  مما  المياه،  دورات  أو  المنزلية  النفايات  في 
يضر بالبيئة والصحة العامة ألفراد المجتمع، لذا 
الطريقة  عن  الصيدلي  استشارة  المريض  على 
إنها  حيث  األدوية،  هذه  من  للتخلص  المثلى 

تختلف حسب نوع الدواء.

الرائد رحاب المطوع

Mojtama -156.indd   21 27/10/2019   11:03 AM



العدد 156 نوفمبر 2019 22

ر
كا

ف
لأ

 ا
ت

و
�ض

فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

التواصل  مواقع  أحد  على  كلمات  أقرأ  كنت 
باحث  بأنه  نفسه  عن  عرف  لشخص  االجتماعي 
أزمة  حول  تتمحور  كلماته  كانت  رأي،  وكاتب 
إن  وقال  العربي.  الخليج  دول  بها  تمر  خانقة 
األموال  ورؤوس  انخفاضاً،  تشهد  »االستثمارات 
تهاجر«، ولكنه لم يقدم أي مصدر لكلماته ولم يقم 
بذكر أي مرجع متخصص في حركة االستثمارات، 
ببساطة كان يحمل أهدافاً سوداوية ويحيك أكاذيب 

تحت بند المعرفة ونشرها.
أما قوة االقتصاد واستقطاب االستثمارات في 
دول الخليج العربي مثل السعودية أو البحرين أو 
فتجدها  تحديداً  واإلمارات  عامة،  بصفة  الكويت 
ومراكز  لمؤسسات  العالمية  التقارير  خالل  من 
المثال  سبيل  على  المجال  هذا  في  متخصصة 
التي قالت  البريطانية،  أند يونغ«  شركة »أرنست 
في تقرير حديث لها: »إن دولة اإلمارات حصلت 
على  عالمياً  والعاشر  إقليمياً  األول  المركز  على 
العالمية  االستثمارية  الوجهات  أفضل  قائمة 
2019، متفوقة  لعام  للمستثمرين  وأكثرها جاذبية 
كاليابان  عالمية  استثمارية  وجهات  على  بذلك 
إلى  نظراً  كونغ،  وهونغ  وماليزيا  وسنغافورة 
جودة وجاذبية المناخ االستثماري، وتوافر البيئة 
اإلجراءات  وسهولة  والمرنة،  الشفافة  القانونية 

الرسمية في دولة اإلمارات«. 

التكلم �سد ال�سمري

والحال نفسه في تقرير معهد التمويل الدولي، 
والذي  الماضي،  مارس  شهر  في  نشر  والذي 
رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي اإلجمالي لدولة 
اإلمارات إلى نحو 3.2% في العام الجاري 2019. 
المحلي  الناتج  حجم  يصل  أن  المعهد  توقع  كما 
دوالر  مليار   438 إلى  اإلسمية  بالقيمة  اإلجمالي 
مليار   451 إلى  يصل  وأن  الجاري،  العام  خالل 
دوالر في العام المقبل 2020. وكذلك توقع المعهد 
تراجع معدل التضخم خالل العام الجاري، ليصل 

إلى %0.7. 
من   %23 جذبت  »اإلمارات  أن  المعهد  وأكد 
إلى  الوافدة  المباشرة  األجنبية  االستثمارات 
المنطقة خالل عام 2018، وأنها ستبقى األكثر جذباً 
لالستثمارات األجنبية المباشرة في منطقة الشرق 

األوسط خالل عام 2019«. 
أما  االستثمارات،  وجذب  النمو  مجال  في  هذا 
في الناتج المحلي، فقد توقع صندوق النقد الدولي 
لدولة  االسمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفاع 
اإلمارات خالل العام الجاري إلى 1.673 تريليون 
درهم، بنسبة نمو تصل إلى 4,7% عن عام 2018«. 
ينشدها  ولمن  يريدها  لمن  الحقائق  هي  هذه 
من  األرقام  هي  هذه  الصدقية،  يريد  ولمن 
مستوى  على  معتمدة  دولية  ومعاهد  مؤسسات 
أن  يخولها  ما  واآلليات  األدوات  من  تملك  العالم 

تقدم تقارير معتمدة وواضحة، أما من يظهر وكأنه 
خبير ويضع لنفسه جملة من األلقاب وهو مفلس 
قيمة  وال  لهم  صدقية  ال  فهؤالء  وأدبياً،  أخالقياً 

لكلماتهم في فضاء ملوث بالمعلومات الكاذبة. 
الحقائق  بتغييب  يقوم  من  أن  الحقيقة  وفي 
والكذب، هو يؤذي نفسه وال يتجاوز كذبه مكانه، 

فهو يدوس على صدقيته، ويلغي ضميره تماماً.
وقد وصف العالم والفيلسوف فريدريك نيتشه 
هذه الحالة عندما قال:" ما من أحد يرتكب الكذب، 

إال إذا تكلم ضد ضميره".
وهذه الفئة تنطبق عليهم هذه المقولة تماماً، فهم 
قد أبحروا في لجة من األكاذيب ألنهم تغلبوا على 

ضمائرهم بل قاموا بإلغائها تماماً.. 
بدهية  مسؤولية  وقراء  كمتلقين  علينا  وتبقى 
وواضحة تتعلق بالتأكد من كل معلومة تأتي وسط 
هذا السيل الجارف من المعلومات التي تصلنا من 
كل جانب، وعملية التأكد والتدقيق ال تتطلب جهداً 
كبيراً وال مهارات معينة وال تخصصاً علمياً، فهي 
البساطة وتنحصر في وضع  على قدر كبير من 
من  المعلومات  »أخذ  وهي:  ومفيدة  قاعدة سهلة 
مصادرها«، وكما هو معروف فإن كل جهة لديها 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  موثقة  حسابات 
ال  التي  الحقيقة  نحو  المفتاح  هو  الوعي  ويبقى 

تشوبها شائبة.
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقالت متخ�ص�صة �إ�صهاماً منه يف ن�صر �لثقافة �لقانونية 

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

مرمي حممد الأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

في  العام  النفع  جمعيات  دور  عن  كأنموذج 
العربية  اإلمارات  دولة  في  التطوع  ثقافة  نشر 
التي  التطوعية«  واجب  »جمعية  قامت  المتحدة، 
يتولى رئاستها الشيخ خليفة بن محمد بن خالد 
آل نهيان بدعم قيم العطاء والتسامح في الدولة، 
تعنى  التي  المبادرات  من  العديد  أطلقت  حيث 
بهذه القيم سواء من خالل المؤتمرات النوعية أو 
الجوائز  إطالق  أو  والثقافية،  التوعوية  المجالس 
تكريماً للمبادرات واألفكار المتميزة، ومنها جائزة 
101 فكرة وفكرة التي طبقت ضمن فعاليات عام 
زايد 2018، باإلضافة إلى مناقشة سبل الوقاية من 
ووضع  المخدرات،  كإدمان  السلبية  السلوكيات 
المستقبل  استشراف  سيناريوهات  من  عدد 
والعمل  خاص  بشكل  التطوعي  العمل  لمسيرة 
رؤية  تقديم  بهدف  وذلك  عام،  بشكل  المجتمعي 
والتطوع  العطاء  مسيرة  مالمح  تحدد  للمستقبل 
خالل األعوام المقبلة. كما تحضر الجمعية لعقد 
مؤتمر خالل الفترة المقبلة، يشارك فيه عدد من 
الرموز المجتمعية والثقافية والفنية حول أساليب 

دعم المجتمع للوقاية من الظواهر السلبية. 

دور متكامل 
وهذا يعني أن لـ»جمعية واجب التطوعية« رؤية 
مجتمعية  فئة  دعم  على  تقوم  ال  عمل  ومسيرة 
االرتقاء  كيفية  مناقشة  على  وأيضاً  بل  معينة، 
بمسيرة التطوع بشكل عام، وأن يكون لجمعيات 
النفع العام دور حقيقي متكامل في دعم مسيرة 
التنمية والعمل على إبراز جهود الدولة في جميع 

المجاالت. 
ويمكننا القول إن جمعية واجب التطوعية هي 
صورة مواكبة لمالمح الدور المستقبلي لجمعيات 
النفع العام، لهذا أصبحت مع أولى خطواتها في 
المجتمع أنموذجاً فريداً لجمعيات النفع العام في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وثيقة تطوع 
»جمعية  به  تقوم  الذي  الحيوي  الدور  ويمثل 
العديدة  التطوعية  والمبادرات  التطوعية«  واجب 
المبادرات  وإطالق  التطوعي  العمل  ثقافة  لنشر 
مسيرة  في  أسهمت  التي  والثقافية  المجتمعية 
التوعية المجتمعية خطوة مؤثرة، ومن الضروري 
دعم  خالل  من  الخطوات،  من  المزيد  يتبعها  أن 
مسيرة وإسهام جمعيات النفع العام األخرى في 
دعم مفاهيم وثقافة العمل التطوعي خصوصاً بين 
المؤسسات  وتبني  الجديدة،  واألجيال  الشباب 
مسؤولياتها  الخاص  للقطاع  التابعة  االقتصادية 
باإلسهام في نشر ثقافة التطوع، وأن تكون هذه 
هذا  في  فريدة  نماذج  ذاتها  حد  في  المؤسسات 
الشأن، باإلضافة إلى اإلسهام بمبادراتها المختلفة 

في دعم روح وقيم التكاتف المجتمعي مع التركيز 
بها مجتمع  يتميز  التي  والتقاليد  القيم  على دعم 
وثيقة  وضع  الضروري  ومن  الموحد.  اإلمارات 
والمحددات  التطوعي  العمل  طبيعة  تحدد  سلوك 
المتعلقة به، وبيان حقوق المتطوع وواجباته، حتى 

تتواءم مع حقوق الدولة والمجتمع. 
بمثابة  ستكون  الوثيقة  هذه  أن  المؤكد  ومن 
التطوعي،  العمل  تقييم  خالله  من  يتم  دليل 
وتحديد أهدافه وأسلوب األداء في الوقت نفسه، 
أو  المؤسسات  للمزيد من  بل وستكون مشجعة 
التطوع،  للمضي في طريق  العام  النفع  جمعيات 
بما يؤدي إلى تكامل الجهود بما ينعكس إيجابياً 
الوعي بثقافة  المجتمع بشكل عام وانتشار  على 

التطوع بشكل خاص. 

دور جمعيات النفع العام 

يف »ثقافة التطوع« )3 - 3(
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فور وصول ضابط مسرح الجريمة إلى موقع الحادث، يجب عليه إخالء المكان من المدنيين والمارة، وفصل الشهود، وتطويق مكان الحادث ألبعد 
منطقة ممكنة حول مسرح الجريمة، بهدف عدم تلويث اآلثار المتروكة، وعدم دمج آثار مركبات أخرى مع آثار المركبة المستخدمة من قبل المجرم، 
وتعتبر آثار طبعات اإلطارات في مسرح الجريمة الدليل الممتاز عن نوع المركبة أو المركبات المستخدمة في الجريمة، سواء أكانت تسير في اتجاه 

مستقيم لألمام أو الخلف أو في دوران أو في وقوف تام.
وفي كل األحوال، وبعد تحليل اآلثار، تستبعد آثار مركبات الشرطة واإلسعاف والتحريات.

وبعد استدعاء مختصين باإلطارات إلى مسرح الجريمة، يجب رفع طبعات ثنائية األبعاد: وتتمثل بتصوير آثار اإلطارات باستخدام كاميرا ضوئية في 
وضح النهار أو باستخدام كاميرا ليلية مع وضع مسطرة بجانب األثر والحرص على عدم مالمسته وتدهوره.

ثم يتم رفع األثر المنغرس في األرض أو على الرمل بواسطة طبعات ثالثية األبعاد، وتتمثل بخلط باودر الدنتل ستون مع الماء بمقدار 2:1 ووضعه 
على األثر مباشرة بعد احاطته بإطار حديدي أو معدني منغرس في األرض يحيطه من 4 جهات لضمان عدم توزيع المادة المخلوطة إلى أماكن غير 

مطلوبة، وذلك لضمان الحصول على قالب كامل وموازي ألثر اإلطار المنغرس في األرض، وعدم كسره أثناء الحمل والنقل والفحص.

قاعدة بيانات 
بعد ذلك يتم إدراج وإدخال بيانات إطار المركبة المشتبه بها في برنامج لقاعدة البيانات لإلطارات كما يحصل في دول مثل كندا والواليات المتحدة 
األمريكية. وأحياناً يوفر المصنع هذه المعلومات وفقاً لطراز وتاريخ صنع اإلطار، وأحياناً ألخرى ال يوفرها، فتستخدم قاعدة بيانات خارجية خاصة 
بالبحث الجنائي لمطابقة مواصفات اإلطار المطلوب مع مواصفات إطار المشتبه به، ومن أشهر قواعد البيانات المستخدمة في الشرطة الفيدرالية 
األمريكية )أف. بي. أي( هناك قاعدة )تريد دزاين غايد2008( التي تمد بالصور لكل انواع وأشكال اإلطارات، وقاعدة )هو ميك إت آند وير( التي تمد 
بأسماء مصانع اإلطارات، وحتى ولو كانت المركبة ذات 4 إطارات مختلفة، فبمجرد إدخال البيانات الدقيقة لكل شكل إطار ونقشته يظهر اسم اإلطار، ثم 

اسم المصنع ثم الوكالء ثم الموزعين ثم آخر فاتورة دفع للشخص المشتري.
تتم كل تلك الخطوات في مسارح الجريمة الخالية من كاميرات المراقبة واألمن الداخلي وفي الجرائم الخالية من الشهود.

ونستطيع تحديد نوع اإلطار واسمه وفقاً ألثره من الشكل ثم نستعين بالمهندس األرضي لمسرح الجريمة وخبير اإلطارات لحساب عرض وطول 
المركبة من آثار طبعات اإلطارات على األرض، وبالتالي نصل لنوع المركبة وحجمها وطولها وعرضها واسمها، وتكمن أهمية التتبع لذلك األثر لرصد 
المركبات المشتبه بها في مسرح الجريمة أي ليتم الجزم أو النفي لوجود هذه المركبة أو تلك في مسرح الجريمة، مثالً ليس من الضروري ان تستخدم 
متهمة مركبتها الشخصية في السرقة أو القتل أو االختطاف، ويجب نفي ذلك أو اثباته هل كانت مركبتها موجودة في مسرح الجريمة أم ال، وما نوع 

المركبة التي كانت موجودة، وهذا مهم جداً لمعرفة من كان يقود المركبة وما عالقته بالجريمة.

البحث والتعقيب
مهمة البحث والتعقيب تتم في مسرح الجريمة ذاته، عبر التعامل مع األثر المخلف على سطح األرض، وليس من الصور وطبعات اإلطارات المرفوعة، 
حيث أن الطبعات تؤخذ لجزء من األثر فقط وليس بالكامل، والمتبقي من األثر يمكن معرفة الكثير منه، باإلضافة إلى معرفة نوع اإلطار بعد تحليل 
المختبر للرموز واألشكال لنقش اإلطار، ويمكننا معرفة عرض المركبة وطولها وقطر دورانها، ثم تقارن اإلطار المكتشف مع احتماليات نوع المركبة 
واسمها الذي يتناسب مع تلك المواصفات والقياسات بعد دمج المعلومات بعضها بعضاً، ويتم حساب عرض المركبة بواسطة قياس المسافة بين أثر 
اإلطارات من جهتي اليمين واليسار المتخلفة في مسرح الجريمة، فحين تكون المركبة في خط مستقيم تسير متوجهة إلى األمام، فإن اإلطارات الخلفية 
ستغطي على اإلطارات االمامية، ويمكننا معرفة نوع المركبة التي تحمل المواصفات نفسها حتى إن استبدلت اإلطارات األربعة األصلية بإطارات تجارية 
غير أصلية ومختلفة عن بعضها البعض، ألن خبير طبعات اإلطارات في مسرح الجريمة على علم بشكل اإلطار الخلفي الذي يغطي أثر اإلطار األمامي في 
حال سير المركبة لألمام مع وجود أنواع وقياسات ونقشات كثيرة لإلطارات، وإذا كانت اإلطارات الخلفية أكبر من األمامية فإن العرض الخلفي لإلطار 
هو الذي سنراه مسرح الجريمة إن كانت المركبة تسير بخط مستقيم لألمام، وهنا نضع نقطتين في منتصف كل من األثر االيمن واألثر األيسر، ونرسم 
بينهما خط مستقيم يستقطع الفراغ )وسط المركبة( ويوصل ما بينهم، هذا الخط الذي يتوسط المركز المركزي لإلطارين يستطيع إخبارنا بعرض 
المركبة بالتحديد. أما إذا كانت المركبة تسير في منحنيات على الطريق أو تسير بسرعة للهروب من مسرح الجريمة  أو تقوم بالتفحيط، فهنا سنرى 
بوضوح 4 إطارات مختلفة في مسرح الجريمة تتمثل بها 4 آثار، منها 2 أثر أمامي صغير و2 أثر خلفي كبير، وفي هذه الحالة لمعرفة عرض المركبة 
يجب أخذ المنتصف المركزي لألثر الصغير األيمن + المنتصف المركزي لألثر الكبير األيمن ونحتفظ بالناتج. ثم تأخذ المنتصف المركزي لألثر األيمن 

األكبر + المنتصف المركزي لألثر األيسر األكبر، ثم تحتفظ بالناتج.
وبعدها الناتج المجموع بين األثر الصغير والكبير ثم تقسم النتيجتين على 2، هذا يسمى »معدل عرض المركبة«، )اإلطارات األمامية =الصغيرة، 

اإلطارات الخلفية = الكبيرة(.
وفي حال كانت المركبة تسير بالطريقة نفسها ولكن للخلف، فلن يختلف حساب عرض المركبة، ولكن شكل األثر سيكون مختلفاً ألن اإلطار األمامي 
هو الذي سيغطي جزءاً من اإلطار الخلفي )ألن حجمه أصغر(، وسيكون جزء من اإلطار الخلفي بارزاً جهة اليمن واليسار من تحت اإلطار األمامي 
ألنه أكبر حجم. وكلما كانت اإلطارات مختلفة عن بعضها بعضاً، كلما كان ذلك أسهل في التمييز والتفرقة بين أنواعها، بعكس ما يظن المجرم فعله من 

محاولة التمويه أمام الخبراء.
أما قياس طول المركبة، فيتمثل بقياس المسافة في المنتصف المركزي لإلطار األمامي مع المنتصف المركزي لإلطار الخلفي )طوالً وليس عرضاً(، 
ويتم ذلك فقط إذا كانت المركبة في وضعية الوقوف التام ألنها إن كانت تسير لألمام أو للخلف فلن تستطيع معرفة إال عرضها فقط، ولكن إن كانت 

متوقفة بالكامل وتحتها جثة أو سرداب وتم رفعها أو نقلها أو قطرها، تستطيع معرفة طولها وعرضها، 
ولحساب عرض المركبة من آثار الدوران الكامل أو النصفي، يتم ذلك بالتركيز على اإلطارات األمامية، ألنه عند دوران المقود( ال تتحرك اإلطارات 
الخلفية بل األمامية، وتتبعها بحركة انسيابية غير دورانية اإلطارات الخلفية ألنها ثابتة وال تتحرك يميناً ويساراً فقط تتحرك إلى األمام والخلف، فإذا 
رأينا في مسرح الجريمة آثار إطارات كبيرة تتوسطها آثار إطارات صغيرة، فهذا يعني أن اإلطارات الكبيرة هي لألمامي والصغيرة هي للخلفي، ألنه عند 
دوران اإلطار األمامي ستكبر المسافة بين اإلطارين، والخلفي سيبقى كما ما هو لن يتغير ألنه ثابت وغير متحرك المحاور ولن يغطي األثر األمامي 

ألن التحكم اآلن هو باألمامي.
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الدكتورة مرمي �سن�سول - م�ست�سارة ومدربة اأدلة جنائية

يخطط  حين  مجرم  كل  أن  في  شك  ال 
وأدوات  آليات  على  سيعتمد   ، ما  لجريمة 
الكسر  أو  الخروج  أو  للدخول  معينة 
الجريمة،  مسرح  إلى  و  من  الهروب  أو 
استخدم  إذا  أنه   المجرم   هذا   ويظن 
الجريمة بدالً من  أدوات معينة في مسرح 
عن  هويته  تحديد  من  سينجو  فإنه  يده، 

ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« �صل�صلة من �ملقالت �ملتعلقة بالأدلة �جلنائية، و�لتي ت�صتخدم حلل غمو�س �جلر�ئم، 

و�لك�صف عن هويات �ل�صحايا، وبالتايل عن هويات �ملجرمني لينالو� عقابهم �لقانوين عرب �لق�صاء �لعادل. 

كخبراء  بدورنا  ولكننا  البصمات،  رفع  طريق 
على  نرد  الجريمة  ومسرح  الجنائية  األدلة  في 
أي  إخفاء  حاولت  »مهما  بالقول:  المجرم  هذا 
حاولت  ومهما  بالمرصاد،  لك  فإننا  عنك،  دليل 
فنحن  والمختصين،  الخبراء  لتمويه  جاهداً 
الذي  المفك  آثار  من  هويتك  تحديد  نستطيع 
للدخول  النافذة  فتح  تحاول  وأنت  استخدمته 

القلم  من  إليك  الوصول  ونستطيع  المنزل،  إلى 
الذي استخدمته لكسر نافذة السيارة، ومن آثار 
الطفل،  على  تعتدي  وأنت  تركتها  التي  أسنانك 
ومن آثار قدميك أو آثار طبعات إطارات مركبتك 
في مسرح الجريمة، ومن بقايا أظرف الرصاص 
المتروكة في مسرح الجريمة، وغيرها الكثير مما 
ال يخطر على ذهنك كالشعر واأللياف والخاليا 
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د. مريم شنشول

الميتة التي تسقط منك وأنت ال تراها وال تدركها 
ولم ولن تستطيع منعها وال لثانية واحدة«.

األدلة المطبوعة في مسرح الجريمة
األدلة المطبوعة في مسرح الجريمة هي األدلة 
التي تترك أثراً منغرساً على السطح كاألجسام 
خصائصها  تترك  التي  األدوات  أو  المواد  أو 
االتصال  بواسطة  اآلخر  السطح  على  معكوسة 
المباشر في ما بينهم، والناتج عن قوة الضغط 
المستقبل  السطح  على  المستخدمة  األداة  من 
الحذاء  طبعة  بآثار  اآلثار  هذه  وتتثمل  لألثر، 
أو  اآلدمية  والعضات  واإلطارات  واألدوات 
من  الفارغة  الرصاص  أظرف  أو  الحيوانية 

المقذوف.
وتعتمد النوعية الجيدة للطبعة على مقدار قوة 
الضغط الناجم عن األثر من األداة على السطح، 
وأيضاً على نوع السطح المستقبل لألداة، وهو 
الذي يعكس األثر وخصائصه كالتراب أو الرمل 
أو  اإلسمنت  أو  الحديد  أو  الخشب  أو  الثلج  أو 
حشيش الحديقة أو البشرة أو الزجاج وغيرها، 

سواء أكان خشناً أم ناعماً أم صلباً أم طرياً.

آثار األدوات في مسرح الجريمة
إلى مسرح  للدخول  المجرم  يستخدم  عندما 
الجريمة مفكاً لفتح النافذة أو الباب للسرقة أو 
الرتكاب جريمة ما، فإن هذا المفك بحد ذاته حين 
ينغرس داخل القفل أو البرغي ويتم تحريكه من 
المجرم،  قوة  باستخدام  الداخل  إلى  الخارج 
سيترك هذا المفك بعضاً من خصائصه على هذا 
القفل، وسيترك القفل أيضاً بعضاً من خصائصه 

على المفك.
وفي كثير من األحيان، يترك بعض المجرمين 
أو  خوف  بلحظة  الجريمة  مسرح  في  أدواتهم 
هلع او للهروب السريع الخفيف، وبعضهم الذي 
قد تعود على ارتكاب الجرائم المتسلسلة يعاود 
وضعها في منزله مرة أخرى ليعاود استعمالها 
الخزنات  أو  المنازل  اقتحام  في  واستخدامها 
وجودتها  لفعاليتها  نظراً  وغيرها  السيارات  أو 

وكفاءة استعمالها.
واحدة  أداة  أو  أدواته  المجرم  يترك  وعندما 
فقط في مسرح الجريمة، فإنه من نوع وطراز 
ورقم تسلسل هذه األداة نستطيع التوصل إلى 
المصنع الذي ينتج هذه األداة، ومن هم الوكالء 
هم  ومن  الدولة  داخل  األداة  لهذه  الحصريون 
الموزعون وآخر فاتورة شراء، ثم التوصل إلى 
به بعض  أمر يستهين  أتباعه، وهذا  أو  المجرم 
واألصل  الجذر  من  األثر  يتتبعون  فال  الخبراء 
ورفع  وهجرانه  الحرز  بحفظ  فقط  ويكتفون 

األداة هي  البصمات من فوقه. وقد تكون هذه 
موجود  هو  جرائم  ممول  إلى  للوصول  مفتاح 
الداخلي  اإلجرام  ويدعم  الدولة  خارج  باألصل 
داخل الدولة، ويقوم بمد المجرمين بأدوات من 
خارج الدولة براً أو بحراً أو جواً بطرق قانونية 
أو غير قانونية مثل الشحنات الكبيرة التي فيها 
فيها  يدس  أن  يمكن  مثالً  سيارة  محرك   1000
أدوات إجرامية، تعرف االستخدامات لها الحقاً.

هناك  به،  المشتبه  إلى  التوصل  يتم  وحين 
بالطريقة  األول  األمر،  مع  للتعامل  خياران 
القانونية بأمر تفتيش رسمي من النيابة العامة 
تصليح  ورشة  مثالً  العمل  مقر  أو  للمنزل 
أو  وغيرها،  المباني  صيانة  شركة  أو  سيارات 
المجرم بطريقة  ثانية هي بدخول بيت  بطريقة 
أنها  من  لتتأكد  األداة  تلك  إلى  والتوصل  ودية 
تطابق المواصفات التي تم الحصول عليها من 
مسرح الجريمة، وهذا التخطيط يتم بالمساعدة 

والتنسيق مع التحريات والمباحث الجنائية.

   ما الذي نبحث عنه في األداة؟
إذا كانت األداة معروفة وموجودة في مسرح 
معروفة  غير  وكأنها  معها  فسنتعامل  الجريمة 
وضع  مع  تصويرها  يتم  أن  أي  لنا،  بالنسبة 
بالنسبة  مكانها  ووصف  بجانبها  المسطرة 
هذا  أن  مثل  األبعاد،   في  مختلفين  لشيئين 
المفك وجد ملقياً على األرض المجاورة لغرفة 
وعن  15 سنتمتراً  الغرفة  باب  النوم ويبعد عن 
الجنائي  للمختبر  ويرسل  أمتار،   3 الحمام  باب 
من  البصمات  رفع  )ويمكنك  البصمات  لرفع 
ويمكنك  الجريمة(،  مسرح  داخل  من  عليه 
الضوئي  المكبر  بواسطة  المختبر  في  فحصه 

التي  الطبعات  إلى  للنظر  )الميكروسكوب( 
للفتح  استعماله  أثناء  عليه  السطح  خلفها 
عن  تسفر  التي  الخدوش  وأيضاً  الكسر،  أو 
مما  آخر،  خالل جسم صلب  المفك  تحريك 
على  وخدش  المفك  على  بخدش  يتسبب 
السطح فبحسب قوة المفك وصالبة السطح 

تنتج عنه حفر سطحية أو عميقة.
معروف  صنف  من  المفك  هذا  كان  وإذا 
مع  التواصل  يتم  فانه  معروفة،  )ماركة 
المصنع الرئيس والوكالء والموزعين وآخر 
المكبر  بواسطة  األداة  في  ونبحث  بائع…، 
وقياسات  أبعاد  عن  الضوئي  المجهر  أو 
الحفر  وأشكال  األداة  على  المتروكة  الطبع 
الطفيف  والكسر  عليها  المخلفة  والخدوش 
والجزئي لحوافها وأطرافها واللون المكتسب 
من السطح عليها والمكان الذي يفتقد اللون 

منها والموجود على السطح.

بما تتميز كل أداة؟
بها  تتميز  هناك خصائص عامة وخاصة 
ونوعه،  الفردي  لالستعمال  وفقاً  أداة،  كل 
لها نوع معين  األدوات عامة قد يكون  مثالً 
وتتميز بقياس معين ولها شكل معين ، وهذه 
الصفات قد تتكرر آالف المرات وتتشابه مع 
الكثير من األدوات ، ولكن الذي يميز األداة 
هو الخصائص المنفردة كالكسر والخدوش 
جزء  فقدان  أو  آخر  معدن  لون  واكتساب 
الدليل  هو  وهذا  للمعدن،  األصلي  اللون  من 
هو  بالضبط  المفك  هذا  بأن  لك  يثبت  الذي 
الذي  استخدم من قبل السارق ليفتح نافذة 
تم  الذي  بالطول  يتميز  والذي  المصرف، 
اكتشافه واللون واالسم أو النوعية التي تم 

اكتشافها.
والخصائص العامة لألداة ال تستطيع أن 
مثالً  مستعملة،  غير  دامت  ما  خاصة  تكون 
ولكنه  للقتل  سكين  القاتل  بحوزة  كانت 
جمجمة  في  دخوله  لسرعة  المفك  استخدم 
في  لألدوات  نوعان  يوجد  وهنا   القتيل، 
مسرح الجريمة، وهذا ال يعني بأن هذه األداة 
أي السكين هي الجازمة للقتل ما دام القاتل 
إحالة  تتم  القتل  حاالت  )في  يستخدمها  لم 
لمعرفة  للتشريح  الشرعي  الطب  إلى  الجثة 
التدقيق التفصيلي لحجم ونوع وقطر األداة 
أو  الكسر  حاالت  في  وأيضاً  المستعملة(، 
العامة  للخصائص  االستناد  يفيد  لن  الفتح، 
الخاصة  ألن  الخاصة  بدل  للجزم  لألداة 
األداة  استخدام  بنوعية  وتتغير  ستتشكل 

للغرض اإلجرامي المعين.
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التحفيز الذاتي

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

دعنا نسألك كم عدد المّرات التي بدأت فيها 
بدأت  أو  وزنك؟  إلنقاص  برنامجاً  بحماس 
كمال  على  التدريب  أو  ؟  الرياضية  التمارين 
األجسام؟ أو بدأت في تعلّم لغة أجنبية جديدة، 

ثم توقفت بعد فترة قصيرة..
لكثير  تحدث  طبيعية  حالة  هذه  شك  بال 
عدم  سبب  عن  البحث  عند  ولكن  الناس،  من 
توافرت  إذا  خصوصاً  والمواظبة،  االستمرار 
السبب  أن  ستجد  والوقت،  المادية  الظروف 
هو ضعف الدافع الذاتي والَجلد في عدم إكمال 
المسيرة، متبوعاً بإيجاد تبريرات وأسباب أدت 
إلى هذا التراجع أو باألحرى التقاعس والكسل.

وما يهمنا في هذا المقال هو كيفية الحصول 
على هذا الحافز أو الدافع الذاتي الذي سيجعل 
هذه  النهاية،  حتى  ومستمراً  متقداً  حماسك 
القيام باألشياء  إلى  التي تدفعك  الداخلية  القوة 
في  والطموح  الرغبة  واستمرار  وإنجازها، 
تريد  ما  أهمية  وإدراك  المهمة،  إلنجاز  المضي 
المتذبذبة  الضعيفة  الرغبة  إن  حيث  به،  القيام 
والتمني بالتأكيد لن يحققا الطموح، وما تحتاج 
حتى  األمام،  إلى  تحركك  دافعة  قوة  هو  إليه 
تخرج من حالة الركود والتردد إلى حالة التحدي 
السلبية،  المشاعر  مقاومة  خالل  من  واإلقدام، 
والتوقف عن إلقاء اللوم على اآلخرين والظروف 
بأن  واإليمان  اإليجابي،  التفكير  وتبنى  السيئة، 
ما هو آت سيكون أفضل، وبث موجات بعيدة 

المدى من التفاؤل والسعادة الذاتية.

نداء داخلي 
وتعزز  اندفاعك  من  التي ستزيد  الطرق  من 
هو  إليه،  ترنو  الذي  الهدف  تحقيق  في  رغبتك 
يمكن  أنه  بفكرة  والقبول  به،  الدائم  التفكير 
تحققه، وإقناع نفسك بأهمية ما تريد القيام به.

هذا النداء الداخلي سيزيد من تحفيزك الذاتي، 
للقيام  مستعداً  وسيجعلك  رغبتك،  وسيعزز 
بكل ما يلزم لتحقيق هدفك، لذا عليك أن تعرف 
تريد  ما  وفوائد  تريده،  ما  وبوضوح  بالضبط 
وأن  متحمساً  تصبح  أن  األسهل  فمن  تحقيقه، 

تظل متحمساً، عندما تكون متأكداً مما تريده.
كبيرة  عالقة  له  الدافع  أن  تعرف  أن  ويجب 
كنت  إذا  أنك  يعني  وهذا  والخيال،  بالعواطف 
ترغب في التحفيز، فعليك أن تعمل على مشاعرك 
وخيالك، ويمكنك القيام بذلك، من خالل تصور 
هدفك بأكبر قدر ممكن من الوضوح، والشعور 
الفعلي أنك تستمتع به، وأن تعرف أن ما تريد 
تحقيقه يستحق الوقت والجهد، ألن قناعتك بعدم 
صعب  تحفيزك  سيجعل  عمله،  تريد  ما  أهمية 
والشكوك،  الريبة  عن  عقلك  أغلق  لذا  المنال، 
وتخيل  بالفعل،  إنجازه  تم  كما  هدفك  وتصور 
الحصول  بعد  ومشاعرك  حياتك  ستكون  كيف 
على ما تريده، قد يبدو األمر صعباً، ألن الشك 
والكسل سيحاوالن على األرجح احتالل عقلك، 
يمكنك  والعزم،  واإلصرار  المثابرة  مع  ولكن 
أو  والتردد،  الشكوك  عن  االبتعاد  عقلك  تعليم 

على األقل تجاهلهما.

إصرار 
سترى هدفك في متناول يدك، عندما تبدأ فيه 
بخطوات صغيرة يسهل متابعتها، مع اإلصرار 
على اتخاذ خطوة واحدة على األقل يومياً، حيث 
إن ذلك سيعزز ثقتك بنفسك، عندما ترى هدفك 

قابالً للتنفيذ، وبالتالي ستصبح أكثر حماساً. 
ومن الحكمة أن تبدأ باألهداف الصغيرة التي 
أكبر ألنها ستوقظ فيك  يمكن تحقيقها بسرعة 
رغبة الزيادة وتحقيق الطموح للمضي قدماً نحو 

األهداف األكبر.
ويبقى أن نقول إذا كنت تريد الحصول على 
شيء ما أو تحقيق هدف بعينه، ولكنك ال تشعر 
بالدوافع الكافية للتصرف، فاعلم أن هذه الرغبة 
أو الهدف ليسا بالمهمين لديك بما فيه الكفاية، 
فأنت بحاجة إلى امتالك الرغبة القوية والتحدي 
لكسر الرتابة، وجعل إنجاز العمل الذي تبدأ فيه 

عادة شخصية يومية تتميز بها.

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

و�لتحفز و�لتكرمي.

و�إ�صهامًا من »جمتمع �ل�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة من �ملقالت �ملتخ�ص�صة 

باملو�رد �لب�صرية حتت عنو�ن »تطوير ذ�تي«.
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الرعاية الالحقة واحلد

من العود للجرمية

الدكتورة خولة التخاينة  
أستاذ مساعد بكلية التربية والعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
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والمتجدد  الواسع  الجريمة  علم  عالم  في 
أبرز  صنيع  من  والتحليلية  العلمية  بإنجازاته 
نشأته،  منذ  مؤسسوه  قدمه  وما  ورواده،  علمائه 
الجريمة  علم  -حاضنة  شيكاغو  بمدرسة  مروراً 
فهم  إلى  بحاجة  نزال  ال  نحن  هذا،  يومنا  -وحتى 
بعض الغموض المعرفي بين حيثيات ومطويات هذا 
العلم الجاذب والجديد، وذي األهمية الكبرى في ظل 
الظروف العالمية الراهنة وما استحدثته التكنولوجيا 
االجتماع  علماء  كاهل  أثقلت  مرافقة  تحديات  من 

والجريمة على وجه الخصوص.
ولكن  والعمل،  التحدي  يهوى  بطبيعته  اإلنسان 
هذه المرة جاءت هذه التحديات من دون َتدُرج أو 
احترام لخصوصيتنا الثقافية، لتعلن أننا أمام ظواهر 
والطاقات  الجهود  كل  استحضار  تتطلب  جديدة 
الكامنة لنثبت بأننا أهل لألمانة التي رفضت الجبال 

حملها.
واليوم يقف علماء الجريمة أمام تحد جديد وهو 
العود للجريمة، ويقصد به: »عودة الفرد الذي سبق 
الحكم عليه قضائياً بجرم معين إلى ارتكاب أفعال 
غير  أو  متعلقة  أكانت  سواء  أخرى  مرة  جرمية 

متعلقة بالجرم األول«.
التي  التحديات  أكبر  من  الظاهرة  هذه  وتعتبر 
أخرى  مرة  العود  ألن  الجريمة  علم  حقل  تشغل 
للجريمة هو دليل على إخفاق المؤسسات العقابية 
واإلصالحية في أداء دورها في اإلصالح والتأهيل، 
الالحقة  الرعاية  برامج  في  ما  قصور  وجود  أو 
المتبعة، ما استحدث وجود برامج ذات فاعلية أكبر 

اتباع نماذج  إلى  المفرج عنهم، واللجوء  في رعاية 
من السياسات العالمية الناجحة في هذا المجال.

الرعاية  األخرس  محمد صفوح  الكاتب  ويعرف 
اقتصادية  اجتماعية  تربوية  »عملية  بأنها  الالحقة 
المهني  التأهيل  إعادة  إلى  تهدف  وحضارية 
واالجتماعي واالقتصادي للمسجونين المفرج عنهم، 
ليتمكنوا من العيش وممارسة حياة جديدة، يتم فيها 
واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية  الظروف  تجاوز 

السابقة، والتي دفعتهم الرتكاب الفعل الجرمي«.
اإلجراءات  هي  الالحقة  فالرعاية  وبالتالي 
الموجهة من قبل المؤسسات العقابية واإلصالحية 
والعمودي مع مختلف مؤسسات  األفقي  بالتكامل 
المجتمع المدني المعنية من أجل التعاون وتضافر 
بيئتهم  مع  عنهم  المفرج  تكيف  بهدف  الجهود 
دون  من  ذلك  يتأتى  وال  جديد،  من  األيكولوجية 
التعامل الجاد من شتى األجهزة الحكومية والهيئات 

األهلية والجمعيات المتخصصة وغيرها...
والتأهيل  اإلصالح  مراكز  مهمات  أبرز  ولعل 
تكمن في تأهيل المحكومين أثناء فترة محكوميتهم 
عن طريق اإلعداد والتأهيل المهني واألكاديمي داخل 
وإشغال  المستقبل الحقاً،  مهنة  المراكز إلكسابهم 
أوقاتهم باالستغالل الجيد لطاقاتهم وقدراتهم في 
العمل الجاد، وتخصيص دخل شهري لهم ومكافآت 
مع  االستمرار،  على  وتعزيزهم  لدفعهم  وحوافز 
واالجتماعي  النفسي  اإلرشاد  محاضرات  تكثيف 
واإلرشادية  والتعليمية  المهنية  الورش  وعقد 
وتأمين  أسرهم  متابعة  على  والحرص  المختلفة، 
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العيش الكريم لهم إن اقتضى األمر.
على  فيقع   ، النوعية  الالحقة  الرعاية  برامج  أما 

عاتقها:
أوالً: توعية المجتمع بأهمية دمج المفرج عنهم، 
وعدم استبعادهم اجتماعياً، مما يتسبب لهم باألذى 
النفسي أو بما يسمى بـ»صدمة اإلفراج«، وهي أشد 
المراحل صعوبة في حياة المفرج عنهم، وغالباً ما 

تحدث فيها العود للجريمة.
ثانياً: تزويد المفرج عنهم بالوثائق والمستندات 
كافة التي تساعدهم على التكيف مع مجتمعهم مرة 
أخرى من دون وضع الصعوبات التي تحول بينهم 

وبين إعادة التكيف مع بيئتهم األيكولوجية.
عامة  احتياجات  من  يلزمهم  ما  توفير  ثالثاً: 
تعقيدات  دون  من  والبدء  التقدم  على  تساعدهم 

كمبلغ من النقود، ولباس، وطعام ، وغيرها..
رابعاً: مساعدتهم على توفير فرص العمل التي 

تعيلهم وتعيل أسرهم.
متابعتهم عن طريق جهات متخصصة  خامساً: 
للمفرج  الالحقة  الرعاية  عن  مسؤولة  ومنشآت 
النفسيين  االختصاصيين  دور  فيها  ُيفّعل  عنهم، 
دورات ومحاضرات  عقد  واالجتماعيين عن طريق 
دورية للمفرج عنهم، وتعتبر هذه السياسة مرادفة 
لما أطلق عليه )منازل منتصف الطريق( الستقبال 
هو  كما  اجتماعياً  تأهيلهم  إلعادة  عنهم  المفرج 
الحال في الواليات المتحدة األمريكية، والتي ترتكز 
مجتمع  من  االنتقال  عملية  تسهيل  على  سياستها 
المؤسسة العقابية واإلصالحية إلى المجتمع الحر، 

العقوبة  مدة  طوال  يفقد  )السجين(  النزيل  ألن 
وعمله  بأسرته  العادية  صالته  للحرية  السالبة 
وبأدواره االجتماعية، وخالل »فترة السجن« أيضاً 
يبدأ المذنب في التوافق مع الحياة داخل المؤسسة 
يجد  عنه،  اإلفراج  وبعد  واإلصالحية.  العقابية 
صعوبة في إعادة عالقاته مع أسرته وعمله وأدواره 
االجتماعية، لذلك فإن المفرج عنه يحتاج إلى فسحة 

من الوقت الستعادة توافقه مع مجتمعه. 
الرقابة  تحت  عنهم  المفرج  وضع  سادساً: 
المشددة -ما أمكن ذلك- و لمدة 2 - 3 أعوام على 

األقل بعد اإلفراج عنهم.
للوقوف  والدراسات  البحوث  إجراء  سابعاً: 
سواء  الُجرم  إلرتكاب  دفعتهم  التي  العوامل  على 
وتقديم  غيرها،  أو  بيئية،  أو  نفسية،  أو  اجتماعية، 
مراكز  مع  بالتعاون  النتائج  على  بناًء  التوصيات 

البحوث االستراتيجية وغيرها..
نظام  باالشتراك في  للمحكومين  السماح  ثامناً: 
التأمين االجتماعي حتى أثناء فترة محكوميتهم على 
أن تقتطع من أجر عملهم داخل المؤسسات العقابية 

واإلصالحية.

نظرية الوصم االجتماعي والعود للجريمة
ثم  ليمرت   م  إدوين.  العالم  إلى  أصلها  يعود 
بعدها  أعطاها  الذي  بيكير   العالم  يد  على  طورت 
االجتماعي، ويقصد بالوصم االجتماعي »ردة الفعل 
االجتماعية التي تتبع الفعل االنحرافي أو الجرم«. 
نظرية  صميم  في  تقع  التي  الرئيسة  المقولة  أما 

الوصم فهي أن »تشكيل الفرد هو انعكاس لتعريف 
اآلخرين له«، وقد طورت النظرية هذه الفرضية بأن 
األفراد الذين يتم وصمهم أو َنعتهم على نحو كبير 
على أنهم منحرفون هم على األرجح الذين يأخذون 
أكثر  يصبحون  بحيث  المنحرفة،  الذاتية  الهوية 
انحرافاً مما لو أنهم لم يتم وصمهم، فالوصم يلحق 
منع  ومحاولة  التفاعل  عملية  من خالل  بالشخص 
التعزيز.  وليس  الردع  والقصد  المنحرف  السلوك 
يصبح  للوصم،  مقصودة  وغير  تهكمية  وكنتيجة 
من  الحكم  عملية  قصدت  ما  عكس  على  الشخص 
هذا  ليسلك  الفرد  ذلك  يخطط  لم  ولو  حتى  منعه، 

المسلك.
يحدد  من  هو  االجتماعي  فالوصم  وبالتالي، 
للشخص االستمرار في االنحراف أو عدمه، وبعدها 
عالقته  وتزداد  باألسوياء  عالقته  تضعف  قد 
بالمنحرفين والمجرمين، بمعنى أن الُجرم ال يتأتى 
فقط من مخالفة القيم والقواعد والمعايير بقدر ما 
هو ناتج عن الوصم الذي يبدأ بالفعل ثم ينتقل إلى 
صاحب الفعل الذي قد يثأر ممن وصموه بإيذائهم 

عند العود للجريمة مرة أخرى.
ونهايًة، ترى نظرية الوصم أن االنحراف والعود 
للجريمة صناعة اجتماعية عن طريق الدور الجديد 
خالل  من  عنهم  للمفرج  المجتمع  يمنحه  الذي 
رفضهم لهم أو منعهم بقصد الردع، مما يدفعهم إلى 
تمثيل الدور الذي فرضه المجتمع عليهم وتقمصه، 
وعندها تتشكل هويتهم الجديدة ويبدؤون بالتفاعل 

مع هذا الدور القديم الجديد.
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»ال�سرطة« يح�سد 9 ميداليات يف »ميالنو«

الثالثة  الدورة  في  اإلمارات  شرطة  منتخب  توَّج 
 9 بـ  إيطاليا  في  ميالنو  بمدينة  الشرطية  لأللعاب 
اهتمام  يعكس  جديداً  إنجازاً  بذلك  محققاً  ميداليات، 
في  التفوق  على  وحرصها  العليا  الشرطية  القيادة 
الجديد  اإلنجاز  هذا  أضيف  وقد  كافة،  الميادين 
خالل  المنتخب  حققها  التي  اإلنجازات  سلسلة  إلى 
المستوى  على  البطوالت  مختلف  في  مشاركاته 

اإلقليمي والعربي والدولي.

ميداليات 
ميداليات   9 اإلمارات  شرطة  منتخب  حصد  فقد 
في  فضيات  وأربع  السباحة،  في  ذهبيتان  منها 
السباحة  في  برونزيات  و3  والرماية،  السباحة 

والرماية والجوجيتسو.
مجموع  في  السادس  المركز  في  المنتخب  وحل 
المسابقات، حيث حصل فريق السباحة على الميدالية 
الذهبية في سباق 50 متر ظهر، والفضية في سباق 
100 متر ظهر، والبرونزية في سباق 50 متر فراشة.

الذهبية  الميدالية  على  السباحة  فريق  كما حصل 
تتابع متنوع، وشارك فيه كل من:   50×4 في سباق 
محمد الغافري ومبارك سالم وأحمد خلفان، ومحمد 
جاسم الذي حصل على الميدالية الفضية في سباق 

4×50 تتابع حر.

الرماية  فريق  فاز  للفرق،  الرماية  مسابقة  وفي 
مسابقة  وفي  الفضية.  والميدالية  الثاني  بالمركز 
من  الفضية  بالميدالية  العرياني  طاهر  فاز  الفردي، 
على  المهيري  يحيى  وحصل  الثاني،  المركز  خالل 
الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث. 
وفي مسابقة الجوجيتسو، فاز جابر شهنيه بالميدالية 

البرونزية.

توجيهات
الظاهري  دلموج  بن  حميد  محمد  العميد  وأكد 
في  الرياضي  الشرطة  اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 
الشيخ  سمو  الفريق  توجيهات  أن  الداخلية  وزارة 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
هذا  تحقيق  في  الكبير  الدور  لها  الداخلية  وزير 
منتسبو شرطة  به  يتمتع  ما  يعكس  والذي  اإلنجاز، 
اإلمارات من مستوى متميز في التدريب واالنضباط، 
حيث إن ما حققه منتخب اإلمارات في هذه البطولة 
الدولية يعتبر إنجازاً رياضياً  جديداً، يعكس النهضة 
العربية  اإلمارات  دولة  تعيشها  التي  الرياضية 
المتحدة، وتجسيداً لما تتمتع به الفرق الرياضية في 
وزارة الداخلية من إصرار على إحراز مراكز متقدمة 
اإلقليمي  الصعيدين  على  الرياضية  البطوالت  في 
العامة للشرطة في  للقيادات  الشكر  والدولي، مقدماً 

استراتيجية  لتحقيق  لالعبين  دعمهم  على  الدولة 
الوزارة في تطوير الرياضة الشرطية.

دراجات جبلية
من جهة ثانية، شارك فريق القيادة العامة لشرطة 
لمركز  والتابع  والمغامرة،  التحدي  لرياضة  أبوظبي 
البشرية  الموارد  بقطاع  الشرطية  الرياضية  التربية 
في شرطة أبوظبي بنجاح الفت في بطولة »ريدبول 
العالمية األولى لمحترفي مضمار الدراجات الجبلية«، 
والتي أقيمت في جبال الفجيرة بمشاركة 220 متسابقاً 

ومتسابقة من المحترفين واألبطال حول العالم.
عبدالله  الدكتور  المقدم  البطولة  وشارك في هذه 
المواد  التعامل مع  إدارة  مدير  نائب  الصغيري  علي 
الخطرة بمديرية الطوارئ والسالمة العامة في القيادة 
أبوظبي  شرطة  في  كالعب  أبوظبي  لشرطة  العامة 

وممثلها في البطولة. 
هذه  في  أبوظبي  لشرطة  الالفت  النجاح  وبعد 
البطولة، أكد المقدم الصغيري حرص القيادة العامة 
في  منتسبيها  مهارات  تنمية  على  أبوظبي  لشرطة 
الدراجات  رياضة  ضمنها  ومن  الرياضات،  مختلف 
تعد  كما  والحماسة،  بالشجاعة  تتميز  التي  الجبلية 
أسلوباً رياضياً يتميز بالتشويق في تحدي المصاعب 

بصورة آمنة.

إعداد: موزة الحمادي 

حقق قطاع �ل�صرطة �لريا�صية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عددً� من �لإجناز�ت �لريا�صية �جلديدة خالل م�صاركته 

�ل�صهر �ملا�صي يف بطولت ريا�صية د�خل �لدولة وخارجها.
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زار وفد من مديرية الشؤون القانونية ومكتب حقوق اإلنسان 
إدارة  مدير  النقبي  جمال  العقيد  برئاسة  أبوظبي  شرطة  في 
التشريع واالستشارات القانونية مستشفى مدينة الشيخ خليفة 
الطبية »قسم أطفال مرضى السرطان«، وذلك ضمن المبادرات 

اإلنسانية في »عام التسامح 2019«.

كّرمت كلية الشرطة عدداً من مدرسي الكلية تقديراً لما يقدمونه 
العميد  بحضور  وذلك  األكاديمي،  العمل  في  وتميزهم  للطالب 
الكلية، وعدد من الضباط   النيادي نائب مدير عام  خليفة حليس 

والمنتسبين .

أدلة  »استشارية  شهادات  شنشول  مريم  الدكتورة  نالت 
جنائية« بتقدير امتياز من الجامعة األمريكية الدولية  للدراسات  
من  امتياز  بتقدير  جريمة«  مسرح  و»محققة  المتخصصة، 
جنائية  أدلة  ومدربة  و»استشارية  البريطانية،  كامبردج  كلية 

متخصصة ومعتمدة« من البورد األمريكي  الكندي.

المجتمعية  العالقات  إدارة  المقدم محمد خليفة بن صبيح مدير  كّرم 
في شرطة دبي، أحمد مختار أحمد البلوشي أول معلم  كفيف في الدولة، 
تقديراً لجهوده في توفير منظومة تعليمية مؤهلة لتبني فئة المكفوفين 

وتمكينها من التعليم.

كّرم العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات في 
شرطة أبوظبي 7 متميزين من المتعاونين والمنتسبين  تقديراً لجهودهم 

المتميزة في توفير السالمة واالرتقاء بالعمل. 

بعيد  نسرين  وعقيلته  دكاك  خليل  احتفل 
الميالد الثامن لولديهما داني ودانا . مبارك، 
وعمر مديد بإذن الله تعالى،  مع تهنئة خاصة 

من شقيقهما عدنان.

إعداد: موزة الحمادي 
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كان   ..2019 لعام  االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  لخوض  ترشحي  منذ 
التساؤل الدائم ممن يعرفونني كأديب وكاتب وشاعر: ما الذي يدفعك إلى خوض 
غمار العمل البرلماني وهو أحد روافد العمل السياسي ال العمل الثقافي؟!! وبصدق 
وبكل تفهم لمعنى السؤال وبكل إدراك لحسن نية من يطرحونه أرى أن تساؤلهم 

انصب على المظهر ال على المضمون.
أديباً  أو  أكون شاعراً  أن  قبل  كمواطن  وبرؤيتي  رأيي  في  القول:  إلى  أبادر  هنا 
نحمله  ما  كل  على  تؤثر  مهمة  إضافة  تشكل  المجلس  في  مواطن  أي  عضوية  فإن 
الحياة  في  مواقعنا  عن  تنفصل  ال  التي  المواطنة  من صفات  اإلمارات  مواطني  نحن 
وظيفياً وفكرياً واجتماعياً. وأرى أن دخولي إلى المجلس سوف يكسبني المعرفة العميقة 
والكاملة بالدور االستشاري والتشريعي والرقابي له، حيث يعد مجلسنا من المجالس 
البرلمانية المتميزة على مستوى العالم التي تنشغل بدور مهم يعتبر هو المحرك الفعال 
لعجلة التطور في البالد. كما أنني وبثقة تامة أدرك أن تسليط الضوء على هذا المجلس 
سياسياً وثقافياً في دول العالم من صميم أهدافي، كوني خضت تجربة فريدة في نشر 
الثقافة اإلماراتية والموروث الشعبي للدولة في دول مهمة حول العالم مثل فرنسا وألمانيا 

وإيطاليا وهولندا والتشيك والهند ودول عربية كثيرة.
ومن هنا أوقن أن خطوة الترشح للمجلس في ظل ارتباطي بالثقافة والتراث هي خطوة 
المجلس  وثقل  دور  اإلماراتية من خالل  الثقافية  الدبلوماسية  أن حضور  إلى  جادة تستند 
التي تنتهجها  الديمقراطية  العملية  أهمية  الضوء على  يلقي  الدولية مما  المحافل  الوطني في 
دولتنا الغالية مادمنا نمتلك مجلساً مميزاً يعزز مسيرة التنمية التي تسعى من خاللها إماراتنا 

المتحدة ألن تكون دائماً في موقع الصدارة بين األمم والشعوب.
وللتوضيح فإن الدبلوماسية الثقافية تعرف بأنها نوع من القوة الناعمة وهو مفهوم يشير إلى 
جملة اآلليات واإلجراءات الموّظفة لتنفيذ سياسة خارجية ثقافية تعمل على رفع كفاءة الدبلوماسية 
العامة وخدمة مسار السياسات الخارجية القطاعية واالستفادة منها لتحريك التنمية الثقافية، ذلك 
أن الثقافة والفن يستطيعان تحقيق ما ال تحققه السياسة، وهذا يترجم واقعياً من خالل مشاركات 
اإلمارات في الكثير من الفعاليات التي تعنى بمجاالت عدة في الكثير من دول العالم، وتعرِّف بالتالي 
شعوب العالم بما تمتلكه من إبداع ومعرفة، وهو عملياً ما يقرب بين الشعوب، ويسهم في التأثير 
المتبادل الذي ينعكس بالمحصلة على المعرفة اإلنسانية، حيث تهدف الدبلوماسية الثقافية اإلماراتية 
إلى إبراز ما تمتلكه الدولة من ثقافة وقيم الخير والتسامح على المستويين اإلقليمي والدولي، وتسعى 
المعرفي  لالمتياز  إلى إظهار اإلمارات مركزاً  الثقافية والدولية،  الناعمة« وعالقتها  من خالل »القوة 

والثقافي، وأنموذجاً رائداً لمجتمع يعتز بهويته الوطنية وثقافته عالمياً.

�لدبلوما�صية �لثقافية
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