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تخطو وزارة الداخلية خطى مت�صارعة يف م�صروعات التحول اإىل اخلدمات الذكية، 

حيث حققت وبتوجيهات �صديدة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب 

ال�صنوات  خالل  املجال  هذا  يف  كبرية  اإجن��ازات  الداخلية  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

دولة  لتكون  والرامية  للوزارة  اال�صرتاتيجية  االأه��داف  تطبيق  يف  ي�صهم  مما  املا�صية، 

االإمارات العربية املتحدة من اأف�صل الدول يف االأمن وال�صالمة.

اإدارة الربامج  ويف هذا ال�صاأن نلقي يف هذا العدد من »جمتمع ال�صرطة« ال�صوء على 

والنظم االإلكرتونية بوزارة الداخلية التي تتمحور خططها امل�صتقبلية حول التوطني 

احلديثة  االإلكرتونية  التطبيقات  من  وغريها  االأ�صياء  واإنرتنت  ال�صناعي  والذكاء 

هديف  تطبيق  اإىل  ال�صعي  عن  ناهيك  اإجراءاته،  وت�صهيل  العمل  خدمة  يف  ت�صب  التي 

اال�صتدامة وزيادة اإ�صعاد املتعاملني. 

وقد وفرت االإدارة اأكرث من 24 خدمة ذكية من خالل التطبيقات الذكية التي ت�صهل 

واملتعاملني، فيما تتجه اخلطط نحو حتويل كل خدمات  العاملني  واإج��راءات  خدمات 

وزارة الداخلية اإىل خدمات ذكية يف عام 2020.

 

املتعاملني من  الوطن وجمهور  الكبرية ت�صب يف م�صلحة  اأن هذه االإجن��ازات  وال ريب 

مواطنني ومقيمني الذين باتوا ينجزون كثريًا من خدمات وزارة الداخلية ب�صغطة زر، 

�صواء من جهاز الكمبيوتر اأو �صا�صة الهاتف الذكي.

خدمات ذكية
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في  الضوء  الشرطة«  »مجتمع  يلقي 
هذا العدد  على »إدارة البرامج والنظم 
واإلجنــازات  واملهمات  اإللكترونية« 

التي حتققها إلسعاد املتعاملني.
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أكد العقيد محمد سعيد سالم الشامسي مدير إدارة 
البرامج والنظم اإللكترونية بوزارة الداخلية أن أهداف 
البرامج والنظم اإللكترونية منبثقة من أهداف  إدارة 
اإلدارة العامة للخدمات اإللكترونية واالتصاالت التي 
بدورها تتبع أهداف وزارة الداخلية، ويمكن القول إن 
أهم  من  المتعاملين  إسعاد  وزيادة  االستدامة  هدفي 

األهداف المركزية في آلية عمل اإلدارة.
وأضاف العقيد الشامسي بأن الخطط المستقبلية 
حول  تتمحور  تنفيذها  اإلدارة  بدأت  التي  لإلدارة 
التوطين والذكاء الصناعي وإنترنت األشياء وغيرها 
في  تصب  التي  الحديثة  اإللكترونية  التطبيقات  من 

خدمة العمل وتسهيل إجراءاته. 
وأوضح مدير إدارة البرامج والنظم اإللكترونية أن 
والخارجي  الداخلي  للجمهور  خدماتها  تقدم  اإلدارة 
سواء،  حٍد  على  المتعاملين(   – )العاملين  للوزارة 
من  الذكية  الخدمات  من  العديد  اإلدارة  حيث وفرت 
خالل التطبيقات الذكية التي تسهل خدمات وإجراءات 
أن  الشامسي  العقيد  والمتعاملين. وأوضح  العاملين 

متابعة: الرا الظرا�صي - ت�صوير: حممد علي 

إدارة البرامج والنظم اإللكترونية تتكون من قسمين 
النظم وقسم صيانة  رئيسين: قسم تحليل وبرمجة 
النظم والبرامج وقسم السكرتارية، ومن خالل هذين 
يهدف  والذي  اإلدارة  في  العمل  يتمحور  القسمين 
الى تحويل كل خدمات وزارة الداخلية في 2020 الى 

خدمات ذكية.

سياسات العمل 
إن  الشامسي  سالم  سعيد  محمد  العقيد  وقال 
إدارة البرامج والنظم اإللكترونية تتولى إعداد الخطة 
بإدارة  الخاصة  العمل  وسياسات  االستراتيجية 
استراتيجية  من  كجزء  اإللكترونية  والنظم  البرامج 
واالتصاالت  اإللكترونية  للخدمات  العامة  اإلدارة 
اعتمادها  ومتابعة  الداخلية  وزارة  واستراتيجية 

والعمل على تطبيقها.

تحديث النظم
وأشار مدير إدارة البرامج والنظم اإللكترونية إلى 

أن اإلدارة تقوم بمواكبة التطورات التقنية والتقنيات 
بما  والبرامج  األنظمة  وتحديث  والثورية  الناشئة 
يتالءم مع هذه التطورات لتحقيق الريادة والتميز.

تقليص اإلجراءات 
البرامج  إدارة  أن  الشامسي  العقيد  وأضاف 
من  العديد  بتنفيذ  تقوم  اإللكترونية  والنظم 
وتحسين  لتطوير  والذكية  اإللكترونية  المشاريع 
بفاعلية  والمساندة  الرئيسة  والخدمات  العمليات 
الممارسات  ألفضل  وطبقاً  وشمولية  وكفاءة 
واستشراف  المعنيين  احتياجات  لتلبية  العالمية 
إبداعية وطرق مبتكرة  أفكار  المستقبل باستخدام 
وتتواءم مع التوجهات واالستراتيجيات الحكومية 
ومستهدفاتها وبما يتواءم مع استراتيجية الحكومة 
الذكية من حيث أتمتة الخدمات لتقليص وتبسيط 
الذكية  القنوات  على  المتعامل  برحلة  اإلجراءات 
االنبعاثات  وخفض  والتكلفة  الزمن  وخفض 

الكربونية.

يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف القطاعات يف وزارة الداخلية وزار يف هذا العدد اإدارة الربامج والنظم 

االإلكرتونية للتعريف باملهمات التي تقوم بها واالإجنازات التي حتققها يف �صبيل تطبيق االأهداف اال�صرتاتيجية لوزارة 

الداخلية والرامية لتكون دولة االإمارات العربية املتحدة من اأف�صل الدول يف االأمن وال�صالمة.

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

اإدارة الربامج والنظم الإلكرتونية بوزارة الداخلية 

حممد ال�سام�سي: ال�ستدامة 

واإ�سعاد املتعاملني من اأهم اأهدافنا
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االبتكار واستشراف المستقبل
إلى  تسعى  اإلدارة  أن  الشامسي  العقيد  أكد 
عبر  المستقبل  واستشراف  االبتكار  مفاهيم  تطبيق 
االصطناعي  والذكاء  الرقمية  التعامالت  تطبيق 
مشاريع  وتنفيذ  وضع  خالل  من  األشياء  وإنترنت 
وإنترنت  االصطناعي  الذكاء  الستخدام  ومبادرات 
األشياء والتقنيات الحديثة والمبتكرة لدعم العمليات 
والخدمات الرئيسة والمساندة على مستوى قطاعات 

الوزارة

احتياجات المتعاملين
اإللكترونية  والنظم  البرامج  إدارة  مدير  وأضاف 
أن اإلدارة تقوم بتحديث وتطوير الموقع اإللكتروني 
الذكية  اإلمارات  معايير حكومة  بشكل مستمر وفق 
إبداعية  وبأفكار  العالمية  الممارسات  وأفضل 
ونتائج  المتعاملين  احتياجات  تحليل  على  مبنية 
التطبيق  بتحديث  اإلدارة  تقوم  كما  االستخدام،  أثر 
ومعايير  سياسات  وفق  المقدمة  والخدمات  الذكي 
وأفضل  الذكية  اإلمارات  لحكومة  الخدمات  جودة 
الممارسات العالمية بما يحقق الشمولية واالبتكار من 
الثورية  الذكاء االصطناعي والتقنيات  خالل توظيف 

والحديثة التي تسهم في تحسين تجربة المتعاملين.

احتياجات العاملين
مدير  نائب  مبارك  عبدالله  سليمان  العقيد  وقال 
تقوم  اإلدارة  إن  اإللكترونية  والنظم  البرامج  إدارة 
بتنفيذ مشروع تحويل خدمات العاملين إلى خدمات 
اإللكتروني  الموقع  خالل  من  وذكية  إلكترونية 
في  والمساهمة  اإلجراءات  لتبسيط  الذكي  والتطبيق 
رفع نسبة سعادة العاملين عن الخدمات اإللكترونية 
اإللكتروني  الموقع  استخدام  نسبة  وزيادة  والذكية 

والتطبيق الذكي.

الخدمات المشتركة
والنظم  البرامج  إدارة  مدير  نائب  أوضح  كما 
اإللكترونية أن اإلدارة تقوم بتنفيذ مشاريع وخدمات 
مشتركة من خالل الشبكة االتحادية مع العديد من 
الجهات الحكومية لضمان تكامل الخدمات المشتركة، 
كما تقوم اإلدارة بتنفيذ مشاريع ومبادرات لمشاركة 

الجهات  مع  والمفتوحة  الذكية  البيانات  وتبادل 
وإقليمياً  محلياً  العالقة  ذات  والشركاء  الحكومية 
هذه  لتمكين  عالية  وسرية  وفاعلية  بكفاءة  ودولياً 

الجهات من أداء مهامها.

تحليل وبرمجة النظم 
قسم  رئيس  المري  سعيد  الله  عبد  الرائد  وقال 
ثالثة  إلى  ينقسم  القسم  إن  النظم  وبرمجة  تحليل 
البرمجة  وفرع  النظم  وتصميم  تحليل  فرع  فروع: 
هذه  وتعمل  النظم،  وتطبيق  تطوير  متابعة  وفرع 
القيام  على  النظم  وبرمجة  تحليل  قسم  في  الفروع 
الدراسات  إعداد  مثل  االختصاصات  من  بالعديد 
البرامج  إدارة  الستراتيجية  وفقاً  األولية  التحليلية 
متطلبات  حصر  بجانب  هذا  اإللكترونية،  والنظم 

المستخدمين وتحديد البدائل والحلول.
بإعداد  يقوم  القسم  أن  المري  الرائد  وأوضح 
والوظائف  لألعمال  التفصيلية  التحليلية  الدراسات 
وتقديم  فيها،  اإللكترونية  النظم  اعتماد  المطلوب 
تقرير تحليلي للنظام المطلوب واقتراح اإلطار العام 
واألسلوب األمثل للتقنية المطلوبة، هذا باإلضافة إلى 
التفصيلية ورفعها  التطويرية  الخطط  إعداد وجدولة 
لمتابعة  األداء  وتطوير  االستراتيجية  قسم  إلى 
تنفيذها ومعالجة معوقاتها.وأشار رئيس قسم تحليل 
بإعداد  أيضاً  يقوم  القسم  أن  إلى  النظم  وبرمجة 
مراحل  عن  الفنية  التقارير  وتقديم  النظم  تصاميم 
لبرمجة  والخطوات  اإلجراءات  وتوصيف  تصميمها 
وبناء النظام، وتقديمها لفرع برمجة النظم، هذا بجانب 
اختبار النظام على بيانات اختبارية للتأكد من مطابقة 
والمشاركة  المطلوبة،  للمواصفات  المطور  النظام 
للمستخدمين  والبرامج  النظم  وتركيب  توريد  في 
في  والمشاركة  المختصة،  األقسام  مع  بالتنسيق 
لفترة  والبرامج  النظم  استخدام  ومتابعة  اإلشراف 
والبرامج  الفني  النظام  وتسليم  مناسبة،  انتقالية 
المصدرية إلى قسم التشغيل والصيانة وقسم الدعم 
الفني وفقاً لإلجراءات المتبعة في هذا الشأن. وأضاف 
الرائد عبدالله المري أن القسم يوصف ويوثق ملفات 
على  ويعمل  وحفظها،  البرامج  وعمليات  األنظمة 
المطبقة  األنظمة  على  المطلوبة  التعديالت  مناقشة 
الفني  الدعم  وقسم  والصيانة  التشغيل  قسم  مع 
وتوصيف هذه التعديالت واعتمادها والمشاركة في 

في  والمشاركة  والتطبيقات،  النظم  أداء  تقييم  عملية 
إعداد أدلة االستخدام واألدلة الفنية لألنظمة المطورة 
وتحويل المواصفات الموجودة بالنظام المصمم إلى 
البرمجة أو  آلية، من خالل لغات  خطوات وإجراءات 
التعليمات اآللية، والتطوير المستمر لنظم المعلومات.

صيانة النظم والبرامج 
البلوشي رئيس قسم صيانة  النقيب راشد  وقال 
فروع  ثالثة  الى  يتفرع  القسم  إن  والبرامج  النظم 
وفرع  والبرامج،  النظم  صيانة  فرع  وهي  رئيسة، 
المواقع  وفرع  والبرامج،  النظم  وأرشفة  توثيق 
من  القسم  أن  إلى  وأشار  اإللكترونية.   والخدمات 
االختصاصات  بالعديد من  يقوم  الفروع  خالل هذه 
األولويات  حسب  النظم  صيانة  مهام  جدولة  مثل 
أثناء  تحدث  التي  األخطاء  وتصحيح  الضرورية 
النقيب  للنظام. وأضاف  الفعلي  التنفيذ  وبعد مرحلة 
البلوشي: أن القسم يقوم أيضاً باستالم وثائق النظم 
المصدرية  بالبرامج  واالحتفاظ  وأرشفتها  والبرامج 
صالحيات  ومنح  فعلياً،  تنفيذها  الجاري  للتطبيقات 
البرامج المصدرية لمن تراه مناسباً، وتحديد أسلوب 
التعامل مع هذه الوثائق والبرامج.  ونوَّه النقيب راشد 
البلوشي إلى أن القسم يعمل على اقتراح بيئة العمل 
وعناصر  اإللكترونية  الخدمات  لمشاريع  المناسبة 
كما يقوم أيضاً  تنفيذها ووسائل تأمينها وحمايتها. 
أنظمة  الداخلية عبر  بتطوير وبرمجة خدمات وزارة 
إلكترونية من خالل شبكة اإلنترنت ومتابعة تحديثها، 
وتطوير وصيانة وتحديث الموقع اإللكتروني لوزارة 

الداخلية والمواقع الفرعية المرتبطة به.

المواقع والخدمات اإللكترونية
المواقع  فرع  مدير  المليحي  سعيد  النقيب  وقال 
وتحديث  تطوير  عمليات  إن  اإللكترونية  والخدمات 
على  تقوم  الداخلية  لوزارة  اإللكتروني  الموقع 
الوصول  التصميم وسهولة  لتشمل  عناصر متعددة 
وتطبيق  اإللكترونية  والمشاركة  واالستخدام 
ومنظومة  الهمم  )ألصحاب  مبتكرة  خصائص 
وتوحيد  المفتوحة(،  البيانات  وعرض  التخصيص 
موحدة  منصة  واستحداث  التسجيل،  إجراءات 
اإللكترونية  للمشاركة  بأدوات  مدعمة  للخدمات 

وتقييم الموقع والمحتوى.

النقيب راشد البلوشي الرائد عبد الله المريالعقيد محمد الشامسي
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 حتدث عن اأبرز اأ�سباب حوادث ال�سري 

 الكتبي: اأدعو ال�سائقني لالنتباه

حر�ساً على ال�سالمة لهم ولالآخرين

ت
عا

اب
مت

ر
وا

ح

> ما أبرز أسباب وقوع حوادث السير في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة؟

في  السير  حوادث  وقوع  أسباب  أبرز  من   -
اإلمارات هناك: 

بشري  خطأ  وهو  للسائق:  المفاجئ  االنحراف 
باستعمال  السائق  التزام  عدم  نتيجة  يحدث  متعمد 
منعطف  في  بمركبته  يدور  أن  قبل  الدوران  إشارة 
اإلشارة  إعطائه  وعدم  الطرق،  ملتقى  أو  مفرق  أو 
سائقو  ينتبه  حتى  مساره  لتغيير  الالزمة  الضوئية 

لقاء: جا�صم عبيد الزعابي 

المركبات المجاورة له. 
عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبة األمامية: 
وهو خطأ بشري متعمد يزيد من خطر وقوع حوادث 
قائد  مقدرة  لعدم  األمامية  للمركبة  الخلفي  الصدم 
في  إيقافها  أو  عليها  السيطرة  على  الخلفية  المركبة 
األمامية  المركبة  توقف  حالة  في  المناسب  الوقت 
بصورة فجائية غير متوقعة نتيجة ألسباب متنوعة قد 
تتعلق بالسائق نفسه أو بالحالة الميكانيكية للمركبة 
أو بسبب وقوع أي مفاجآت الطريق. كما أن عدداً من 

قائدي المركبات يقومون بمضايقة المركبات التي 
قريبة،  مسافة  إلى  منها  واالقتراب  أمامهم،  تسير 
وإجبار قائديها على إخالء الطريق لهم باستخدام 
اإلضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، ومثل هذه 
التصرفات والمضايقات تعتبر قيادة عدوانية تؤدي 
إلى تشتيت تركيز قائد المركبة األمامية مما يزيد 

من وقوع الحوادث المرورية.
الطريق: على السائق أن  عدم تقدير مستعملي 
يعرف أن هناك من يشاركه الطريق خصوصاً من 

ت�صهد الطرقات الداخلية واخلارجية يف دولة االإمارات العربية املتحدة ب�صكل �صبه يومي عددًا من احلوادث املرورية 

اإىل  توؤدي  ولالأ�صف  التي  اجل�صيمة  املرورية  احلوادث  من  اآخر  وعددًا  فقط،  مادية  باأ�صرار  تت�صبب  التي  الب�صيطة 

خ�صائر ب�صرية مثل وفيات واإ�صابات واإعاقات.

اأبوظبي،  العامة ل�صرطة  التابع ملديرية املرور والدوريات يف القيادة  ال�صرطة« زار املعهد املروري يف العني  »جمتمع 

والتقى الرائد �صامل علي الكتبي املحا�صر املروري يف املعهد، والذي حتدث عن اأبرز اأ�صباب حوادث ال�صري والعقوبات 

على  حر�صًا  للمركبات  قيادتهم  اأثناء  لالنتباه  ال�صائقني  داعيًا  لتجنبها،  عملية  اقرتاحات  وقدم  عليها،  املفرو�صة 

�صالمتهم و�صالمة االآخرين من م�صتخدمي الطرق �صائقني وركابًا وم�صاة.
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المشاة، فال يجوز له قانوناً أن يحرمهم حق وسالمة 
استخدام الطريق. 

تتمثل  مخالفة  هي  االنتباه:  وعدم  اإلهمال 
باالنشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال 
الهاتف المتحرك )للسيلفي أو المكالمات الهاتفية أو 
بأي  أو  القصيرة(،  النصية  الرسائل  وقراءة  إرسال 

صورة كانت.
عدم االلتزام بخط السير أوالسير عكس االتجاه: 
في  تتسبب  التي  الخطرة  المخالفات  من  ويعتبران 
إصابات  عنها  ينتج  التي  المرورية  الحوادث  وقوع 
ووفيات، والتعدي على حقوق السائقين اآلخرين في 

المرور بأمان على الطريق، وإعاقة حركة السير.
دخول الشارع قبل التأكد من خلوه: هو من أسباب 
المركبة  سائق  تسرع  بسبب  السير  حوادث  وقوع 

وعدم تركيزه وال مباالته. 
العواصف  وهبوب  الضباب  أوقات  في  السير 
بالمخالفة  أو  األنوار  استعمال  دون  من  الرملية 
المعنية: وهو يترافق عادة مع عدم  لتعليمات الجهة 
التزام بخفض السرعات المحددة من الشرطة في مثل 
هذه الظروف المناخية، وعدم االنتباه والحذر للتعامل 
المتغيرة،  الطقس  ظروف  في  الطريق  مفاجآت  مع 
المركبة  كافية مع  أمان  بترك مسافة  االلتزام  وعدم 
وبشكل  بكثرة  األخرى  للمركبات  وتجاوز  األمامية، 
التي  العالية  المصابيح  أضواء  واستخدام  خطر، 
تعيق الرؤية بدل تلك المنخفضة، واستخدام إشارات 

االنتظار )الرباعية( أثناء السير.

عقوبات
>  ما أبرز العقوبات القانونية في دولة اإلمارات 
للحوادث  والمسببة  المركبات  سائقي  أخطاء  على 

المرورية؟
- بحسب قانون السير والمرور في دولة اإلمارات 
وتعديالته ولوائحه التنفيذية، فإن أبرز العقوبات على 
بحوادث  والمتسببين  المخالفين  المركبات  سائقي 

سير هي التالية:
عقوبة مخالفة االنحراف المفاجئ هي 1000 درهم 
المخالف.  السائق  على  سوداء  مرورية  نقاط  و4 
وعقوبة عدم ترك مسافة أمان كافية هي  400 درهم 
األولوية  إعطاء  عدم  ومخالفة  مرورية.  نقاط   4 و 
 500 هي  لعبورهم  المخصصة  األماكن  في  للمشاة 
درهم و6 نقاط مرورية، و400 درهم لمخالفة إيقاف 
للمارة أو تعرقل حركة  مركبة بطريقة تسبب خطراً 
أثناء  الطريق  االنشغال عن  المشاة. وعقوبة مخالفة 
وعدم  مرورية.  نقاط  و4  درهم   800 المركبة  قيادة 
االلتزام بخط السير مخالفة مرورية تستوجب غرامة 
التأكد من  قبل  الشارع  400 درهم. ومخالفة دخول 
خلوه عقوبتها 400 درهم و4 نقاط مرورية. والسير 
تستوجب  مرورية  مخالفة  هو  السير  اتجاه  عكس 
غرامة 600درهم وتسجيل 4 نقاط سوداء على السائق 

المخالف وحجز 7 أيام للمركبة الخفيفة.

حلول 
األخطاء  لتجنب  العملية  الحلول  هي  ما   <

البشرية المسببة للحوادث المرورية؟ 

- بالنسبة لالنحراف المفاجئ الحل العملي لتجنب 
في  بأن  السائق  يتأكد  أن  هو  البشري  الخطأ  هذا 
إمكانه الدوران من دون تعريض الغير من مستخدمي 
فوق  فينظر  للخطر،  مشاة  أو  سائقين  من  الطريق 
النقطة  في  المركبات  مرور  لتفادي  الكتف  مستوى 
ويعطي  المرآة،  في  للسائق  تظهر  ال  التي  العمياء 
اإلشارة الضوئية الالزمة لتغيير مساره حتى ينتبه 
سائقو المركبات المجاورة له، ثم يغير مساره بأمان.
هو  كافية  أمان  مسافة  ترك  لعدم  العملي  والحل 
حرص السائق على ترك هذه المسافة في الطرقات 
الداخلية كما الخارجية، وزيادة انتباهه لحركة السير 
أمامه، بحيث يستطيع أن يضغط على مكابح مركبته 
التي  المركبة  إذا اضطر من دون أن يصدم  بسرعة 

أمامه.
الطريق  مستعملي  تقدير  لعدم  العملي  والحل 
والسرعة  السير  بإشارات  المركبة  سائق  تقيد  هو 
األولوية  وإعطاء  المشاة،  ممرات  واحترام  المحددة، 
والحل  لعبورهم.  المخصصة  األماكن  في  للمشاة 
سائقي  حرص  هو  االنتباه  وعدم  لإلهمال  العملي 
القيادة  أثناء  التركيز وعدم االنشغال  المركبات على 
حفاظاً على سالمتهم وسالمة مستخدمي الطريق من 

سائقي مركبات وركاب ومشاة.

الرائد سالم الكتبي

الدائم  السائق  حرص  أيضاً  العملية  الحلول  ومن 
عكسه،  السير  وعدم  السير  بخط  االلتزام  على 
من  الشارع  خلو  من  التأكد  على  الدائم  والحرص 

المركبات العابرة أو المشاة قبل دخوله.

نصائح 
التي تقدمها لسائقي  العامة  النصائح  > ما هي 
المركبات في اإلمارت لتجنب األخطاء والمخالفات 

والحوادث المرورية؟
- أدعو جميع سائقي المركبات في اإلمارات إلى 
خلف  الكافية  األمان  مسافة  بترك  االلتزام  ضرورة 
المركبات األمامية، وضرورة االنتباه والتركيز حرصاً 
على سالمتهم وسالمة مستخدمي الطريق اآلخرين 
بيئة مرورية  المرورية، وتهيئة  الحوادث  من أخطار 
خسائر  من  عنها  ينتج  وما  الحوادث،  من  خالية 

جسيمة في األرواح والممتلكات.
يشغل  أن  شأنه  من  ما  كل  تفادي  أهمية  وأؤكد 
وعدم  اإلهمال  إلى  ويؤدي  الطريق،  عن  السائق 
االنتباه، كالتحدث عبر الهاتف المتحرك بواسطة اليد 
أو كتابة رسائل نصية أثناء القيادة، فكلما زادت درجة 
تركيز السائق خالل القيادة زادت قدرته على تفادي 
األخطار. وأحذر من النتائج الوخيمة التي قد تترتب 
على انشغال السائق بغير الطريق أثناء القيادة، األمر 
الذي قد يعرض حياته وحياة اآلخرين لخطر الحوادث 
المرورية. كما أدعو السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر 
أثناء قيادة المركبات على الطرق الداخلية والخارجية، 
وااللتزام بقواعد السير والمرور، والتقيد بإرشادات 
لتجنب  الجوية  الظروف  بحسب  الصحيحة  القيادة 

وقوع الحوادث حفاظاً على سالمتهم واآلخرين.
أبوظبي  لشرطة  العامة  القياده  بحرص  وأشيد 
العالقات  وقسم  والدوريات  المرور  بمديرية  ممثلة 
العامة فيها وبالتعاون مع المعهد المروري في العين  
المجتمع   في  واألفراد  الجهات  جميع  دعوة  بمجال 
لتعزيز تعاونهم مع عناصر المرور والدوريات لتنفيذ 
قوانين وأنظمة المرور، بما يحقق السالمة على الطرق 
ويجسد رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي في جعل 

الطرق أكثر أمناً.



العدد 155 أكتوبر 2019 10

وتطوير  لال�صرتاتيجية  العامة  االإدارة  يف  والفروع  واالأق�صام  االإدارات  خمتلف  على  اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يوا�صل 

االأداء، والتابعة لالأمانة العامة ملكتب الفريق �صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية. 

ويتناول يف هذا العدد ق�صم »اإدارة االأداء املوؤ�ص�صي« باإدارة اال�صرتاتيجية وامل�صتقبل يف االإدارة العامة، ودوره يف ت�صميم 

ومتابعة املوؤ�صرات )االأجندة الوطنية، واال�صرتاتيجية، والت�صغيلية، واملمكنات احلكومية(، واملتعلقة بوزارة الداخلية.

لقاء: اأماين اليافعي- ت�صوير: حممد علي

الهطالي  علي  محمد  حمد  النقيب  أوضح 
بإدارة  المؤسسي«  األداء  »إدارة  قسم  رئيس 
الداخلية  وزارة  في  والمستقبل  االستراتيجية 
ومنها  عديدة،  للقسم  الموكلة  المهمات  أهم  أن 
خالل  من  المؤسسي  األداء  منظومة  إدارة   :
تصميم ومتابعة وتقييم المؤشرات، حيث يعتبر 
)األجندة  األداء  بمؤشرات  المعني  هو  القسم 
الوطنية، واالستراتيجية، والتشغيلية، والممكنات 
ورفع  الداخلية،  بوزارة  والمتعلقة  الحكومية( 
في  القيادية  المجالس  إلى  المؤشرات  نتائج 
في  التحسين  فرص  ومتابعه  الداخلية،  وزارة 
لضمان  وذلك  عام،  بشكل  المؤشرات  مجال 

تحقيق األهداف االستراتيجية لوزارة الداخلية.
إعداد خطط  القسم  مهمات  من  أن  وأضاف: 
بالقسم  الخاصة  األداء  ومؤشرات  العمل 
ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بناء على الخطة 
في  والمشاركة  الداخلية،  لوزارة  االستراتيجية 
الوزارة  في  التنظيمية  الوحدات  دعم ومساعدة 
االستراتيجية  األداء  مؤشرات  ومراجعة  إلعداد 
المؤسسي  األداء  إدارة  دليل  وفق  والتشغيلية 
للوزارة،  االستراتيجية  الخطة  مع  يتالءم  وبما 
وتطوير إجراءات وآليات العمل الخاصة بإدارة 
األداء المؤسسي على مستوى تشكيالت الوزارة، 
االستراتيجية  األداء  مؤشرات  على  والتدقيق 

ت
ءا

ضا
�

اإ
التقارير  ورفع  التنظيمية  للوحدات  والتشغيلية 
المختصة  الجهات  إلى  والتوصيات  بالنتائج 
ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، والتقييم الدوري 
لنظام إدارة األداء المؤسسي المطبق في وزارة 
الواردة  والمعلومات  البيانات  وتحليل  الداخلية، 
في تقارير األداء المؤسسي للوزارة وتشكيالتها 
المناسبة  الحلول  واقتراح  المعوقات  وتحديد 
ومراجعة  المختصة،  الجهات  مع  بالتنسيق  لها 
المحققة  النتائج  بناء على  الوزارة  أداء  وتحليل 
لها  الدورية  التقارير  وإعداد  األداء  قياس  من 
وإدارة  التنظيمية،  الوحدات  مع  بالتنسيق 
مؤشرات األداء على مستوى الوزارة والوحدات 

ق�سم »اإدارة الأداء املوؤ�س�سي« يف »الداخلية« 

    الهطايل: نعمل على ت�سميم ومتابعة املوؤ�سرات
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قواعد  وإدارة  ومتابعتها،  لها  التابعة  التنظيمية 
بيانات مؤشرات األداء على مستوى تشكيالت 
البرنامج  في  اإلسقاط  خطة  وتطبيق  الوزارة، 
اإللكتروني، والعمل على تقييم وتحديث البرنامج 
اإللكتروني حسب متطلبات التوجه االستراتيجي 

وبشكل دوري.

فروع 
األداء  »إدارة  لقسم  التابعة  الفروع  وعن 
أجاب  منها،  فرع  كل  ومهمات  المؤسسي« 
الفروع  من  يتألف  القسم  إن  الهطالي  النقيب 
ويعنى  المؤسسي  األداء  قياس  فرع  التالية: 
متابعة  وفرع  النتائج،  وجمع  القياس  بعمليات 
المؤشرات من  بأتمتة  ويعنى  المؤسسي  األداء 
األداء  تطوير  وفرع  اإللكتروني،  النظام  خالل 
بشكل  المؤشرات  بتحسين  ويعنى  المؤسسي 
ويعنى  المؤسسي  األداء  تقييم  وفرع  مستمر، 

بتقييم مدى كفاءة وفاعلية المؤشرات. 
وأضاف: أن الطاقم البشري في القسم يتألف 
من رئيس القسم وثالثة ضباط وموظف مدني 
تدريبية  لدورات  يخضعون  وهم  فرد،  وآخر 
دورات  وأهمها  عمله،  مجال  حسب  كل  منوعة 
ودورات  واالبتكار،  االستراتيجي  التخطيط  في 
المطلوبة  األمور  أهم  وإن  األداء،  إدارة  في 
للعاملين في القسم أن يكونوا ملمين بالتخطيط 
االستراتيجي والقدرة على التواصل مع اآلخرين 

بحكمة.

قياس 
النقيب  أشار  المؤشرات،  قياس  كيفية  وعن 
مؤشرات  بقياس  يقوم  القسم  أن  إلى  الهطالي 
نظام إدارة األداء للخطة االستراتيجية من 2018 
وذلك  الداخلية،  وزارة  مستوى  على   2019 إلى 
للمؤشر  مالك  تحديد  ثم  المؤشرات،  بتصميم 
وذلك بهدف حوكمة المؤشرات، كما يتم تصميم 
يتم  التي  المؤشرات  بطاقة  خالل  من  المؤشر 
فيها تحديد دورية القياس ومصدر البيانات، ثم 
تتم مخاطبة الجهات بتوفير البيانات خالل وقت 
محدد، ويقوم فريق العمل بالنزول الميداني إلى 
رفعها  قبل  ودقتها  النتائج  من  للتأكد  اإلدارات 

للمجالس القيادية في وزارة الداخلية.
وأضاف: أن القسم يعمل على تحقيق األهداف 
ألن  الداخلية،  لوزارة  والرئيسة  االستراتيجية 
لتحقيق  األداء  مراقبة  تعني  األداء  إدارة  عملية 
األهداف المطلوبة الفردية والمؤسسية، وهدفها 
الرئيس هو ضمان تحقيق األهداف االستراتيجية 
في  العمل  فريق  ويقدم  الوزارة،  حددتها  التي 
تحقيق  مدى  عن  الالزمة  المعلومات  القسم 
األهداف من خالل التقارير الدورية التي يعدها.

فعاليات وخطط
القسم خالل  بها  قام  التي  الفعاليات  أهم  وعن 
النقيب الهطالي أن  العام الجاري 2019، أوضح 
العام  خالل  أعد  المؤسسي  األداء  إدارة  قسم 

إدارة  مجال  في  تخصصية  دورات  الجاري 
األداء، بحيث تم رفع مهارات عدد من المنسقين 
القسم ملتقى  التنظيمية، كما نظم  الوحدات  في 
تحسن  في  أسهمت  التي  الممارسات  ألفضل 
تكريم  تم  الملتقى  هذا  وخالل  األداء  مؤشرات 
على مستوى  المؤشرات  أفضل مالك  من  عدد 

قيادات وقطاعات الشرطة. 
يعمل  التي  المستقبلية  الخطط  أهم  وعن 
لفت  المؤسسي«،  األداء  »إدارة  قسم  عليها 
من  الكثير  القسم  لدى  أن  إلى  الهطالي  النقيب 
الخطط المستقبلية، ومنها على سبيل المثال ال 
الحصر طرح دبلوم إلدارة األداء لتعزيز منظومة 
نسعى  كما  الداخلية،  وزارة  في  األداء  إدارة 
المؤشرات  العالمية في تحقيق  الريادة  لتحقيق 

االستراتيجية.
والمستقبل،  االستراتيجية  إدارة  أن  يذكر 
المؤسسي  األداء  إدارة  قسم  لها  يتبع  والتي 

الخاصة  المؤشرات  شؤون  إدارة  على  تعمل 
الممكنات والمبادرات  الداخلية، وتحديد  بوزارة 
األجندة  تحقيق  تضمن  التي  االستراتيجية 
ودراسة  الوضع  بتحليل  وذلك  الوطنية، 
الشركاء  مع  والتنسيق  المقترحة،  المبادرات 
ومواجهة التحديات، وإيجاد الحلول الالزمة عبر 
المعارف،  ونقل  االستراتيجي  التحديث  عملية 
االستراتيجية  الخطة  نجاح  استدامة  وكيفية 
ومبادرات  برامج  إلى  التوجهات  هذه  بترجمة 
وإعداد  وإبداعية،  مبتكرة  وخدمات  وعمليات 
ومتابعة  للوزارة  العامة  االستراتيجية  الخطة 
الحلول  واقتراح  المعوقات  وتحديد  تطويرها 
الستراتيجية  وفقاً  لها  التطويرية  والبدائل 
العامة  السياسات  ووضع  االتحادية،  الحكومة 
الفرعية  االستراتيجية  الخطط  وتنفيذ  إلعداد 
تنفيذها،  سالمة  ومتابعة  الوزارة  لتشكيالت 
وتطوير  االستراتيجية  وحدات  بين  والتنسيق 
يتعلق  بما  الوزارة  تشكيالت  جميع  في  األداء 
بإعداد وتنفيذ االستراتيجيات التشغيلية ومتابعة 
مؤشرات  وتصميم  وإعداد  وتطويرها،  تنفيذها 
األداء وتطبيقاتها وفقاً لمعايير القياس المعتمدة 
الخطة  وتطوير  بها،  الخاصة  التقارير  وتقديم 
األهداف  تحقيق  مع  ينسجم  بما  االستراتيجية 
االستراتيجية للوزارة، وإبداء الرأي االستشاري 
حول  األداء  وتطوير  االستراتيجية  لوحدات 
األهداف االستراتيجية للوزارة ووسائل تصميم 
وإعداد وتنفيذ االستراتيجيات الخاصة بالقيادات 
واإلدارات العامة للشرطة، واإلشراف على متابعة 
وتكاملها  الوزارة  استراتيجية  توافق  ضمان 
في  والمشاركة  الشركاء،  استراتيجيات  مع 
واإلجراءات  والسياسات  االستراتيجيات  إعداد 
مستوى  على  المستقبل  باستشراف  الخاصة 
العمل  وإجراءات  السياسات  ووضع  الوزارة، 
الخاصة بشؤون الخبراء وفقاً الحتياجات الخطة 

االستراتيجية للوزارة وتشكيالتها.

 النقيب حمد الهطالي
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م الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز  ال�سعفار ُيكرِّ

»مرحلة القائد العام«

جمل�ش التطوير املوؤ�س�سي يناق�ش امل�ساريع واملبادرات التطويرية بالداخلية

وكيل  الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  كرم 
وزارة الداخلية في قاعة االتحاد بكلية الشرطة 
في  للتميز  الداخلية  وزير  بجائزة  الفائزين 
دورتها الخامسة »مرحلة القائد العام« بقطاعي 
وكيل الوزارة، والوكيل المساعد لشؤون األمن، 
تقديراً للجهود التي بذلوها للفوز بهذه الجائزة 
الداخلية  وزارة  استراتيجية  مع  وتماشياً 
منتسبيها  بين  التميز  ثقافة  تعزيز  إلى  الهادفة 
في  األداء  وتطوير  ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمية 

القطاعات. مختلف 
راشد  محمد  العميد  التكريم  حفل  حضر 
وكيل  ديوان  عام  مدير  الشامسي  كشيم 
مدير  السويدي  عبدالله  والعميد سعيد  الوزارة 
والعميد  االتحادية،  المخدرات  مكافحة  عام 
الشرطة  عام  مدير  نائب  األحمد  عبدالعزيز 
حليس  علي  خليفة  والعميد  االتحادية،  الجنائية 
النيادي نائب مدير عام كلية الشرطة، ومديرو 
اإلدارات وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.

يأتي التكريم وفق توجيهات القيادة الشرطية 
على  وحثهم  المتميزين  تحفيز  على  وحرصها 
يسهم  الذي  والتفوق  الجهد  من  المزيد  بذل 
في االرتقاء بمستوى األداء األمني تماشياً مع 

القيم االستراتيجية لوزارة الداخلية.

الشعفار في كلمة وجهها بهذه  الفريق  وأكد 
في  المتميزين  تكريم  على  حرصه  المناسبة 
الجهد  من  المزيد  بذل  على  لتحفيزهم  عملهم 
والعطاء إيماناً منه بأن ذلك يشكل دافعاً وحافزاً 
والواجبات  بالمهام  للقيام  العاملين  لجميع 
التميز  إليهم على أكمل وجه ومواصلة  الموكلة 

وتحقيق المزيد من اإلنجازات.
وقال: إن وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً 
بالكوادر المتميزة التي تعمل بإخالص من أجل 
والمحافظة  والشرطي  األمني  بالعمل  االرتقاء 

عقد مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية 
قاعة  في  وذلك   ،2019 لعام  السادس  اجتماعه 
االجتماع  خالل  وتم  الوزارة.  بمقر  االجتماعات 
على  المدرجة  الموضوعات  من  عدٍد  مناقشة 
الداخلية،  وزارة  بسياسات  المتعلقة  أعماله  جدول 

والمشاريع والمبادرات التطويرية، ومؤشرات األداء 
االستراتيجية، وخرجوا بالعديد من التوصيات التي 
االجتماع  وحضر  والشرطي.  األمني  العمل  تخدم 
عام  مفتش  الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء 
الشامسي  مبارك  علي  سالم  واللواء  الوزارة، 

المساندة،  والخدمات  للموارد  المساعد  الوكيل 
العبيدلي  عبدالرزاق  القدوس  عبد  الدكتور  واللواء 
والتميز  الجودة  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
دلموج  بن  حميد  محمد  والعميد  دبي،  شرطة  في 
الظاهري األمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية.

دولة  إليها  وصلت  التي  المتفردة  المكانة  على 
اإلمارات وما أنعم الله عليها من أمن واستقرار 
القطاع  من  إيماناً  يأتي  التكريم  هذا  أن  مؤكداً 
وتحفيز  المعنويات  رفع  في  ذلك  بأهمية 
روح  وإذكاء  التنافس  روح  ونشر  القدرات، 
وتطويره  بالعمل  للنهوض  الفعالة  المبادرات 

إلى أفضل معايير الجودة والتميز.
الداخلية  قام وكيل وزارة  الحفل  وفي ختام 
على  التقدير  وشهادات  الدروع  بتوزيع 

المكرمين.

مــــن مقــــره فــــي قصــــر الحصــــن، تجــــاوز المغفــــور لــــه بــــإذن اللــــه 
الشــــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـان «طيـب اللـه ثـراه» حلـم ا�تحـاد 
إلـــى حلـــم معانقــــة الســــماء.. لمــــا التقــــى فــــي الثانــــي عشــــر مــــن 
شــــهر فبرايــــر مــــن عــــام ١٩٧٦ بقصــــره فــــي منطقــــة البطيــــن 
ــة رواد  ــذي ضـــم ثالثـ ــاء ا�ميركـــي الـ ــال الفضـ ــد رجــ ــي، وفــ بأبوظبــ
فضـــاء أمريكييـــن هـــم تومـاس ســــتافورد وفانــس برانــد ودونالــد 
ســايتون، با�ضافــة إلــى عالــم الفضـاء الدكتـور فـاروق البـاز، الذيـن

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

ــل اقتــدار وثقــة. ــرين بكـــ ــادي والعشــ الحــ
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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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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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توعوية  حملة  أبوظبي  شرطة  أطلقت 
بعنوان: »درب السالمة« لنشر الوعي وتعزيز 
السلوكيات اإليجابية للسائقين والمشاة بخمس 
االستراتيجية  أبوظبي  خطة  ضمن  لغات، 
االستراتيجية  واألولوية  المرورية  للسالمة 
في جعل الطرق أكثر أماناً وتركز على توعية 
اإليجابية  بالسلوكيات  وتثقيفهم  السائقين 
التي  الخاطئة  والسلوكيات  اتباعها  الواجب 

يجب تجنبها حفاظاً على سالمتهم.
الخييلي مدير  العميد سهيل سعيد  وأوضح 
أبوظبي  بشرطة  المركزية  العمليات  قطاع 
أن  بمكتبه،  عقده  الذي  الصحفي  المؤتمر  في 
اللواء  معالي  لتوجيهات  تنفيذاً  تأتي  الحملة 
لشرطة  العام  القائد  المزروعي  خلف  فارس 
أبوظبي بتنفيذ برنامج شامل لتعزيز سلوكيات 
مستويات  أعلى  لبلوغ  باإلمارة  السائقين 
من  العديد  وتتضمن  المرورية  السالمة 
والبرامج  والمحاضرات  والفعاليات  األنشطة 
من  شريحة  أكبر  إلى  الوصول  إلى  الهادفة 
منها  اإلعالم،  وسائل  مختلف  عبر  السائقين 
عبر  وكذلك  والمرئية،  والمسموعة  المقروءة 
والمجالس  االجتماعي  التواصل  وسائل 

الشعبية، وتوزيع النشرات التوعوية.
إن  المركزية  العمليات  قطاع  مدير  وقال 
السلبية  السلوكيات  الضوء على  الحملة تسلط 
وتوضيح  السائقين  بعض  يرتكبها  التي 
خطورة تلك السلوكيات على السالمة المرورية 
لدى  المرورية  الثقافة  وتنمية  الوعي  وتعميق 
السير  بقانون  االلتزام  وترسيخ  الجمهور 

والمرور وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.
سالمة  تعزيز  إلى  الحملة  وتهدف 
مستخدمي الطرق وتعديل السلوكيات السلبية 
الشراكة  دور  وتفعيل  إيجابية  سلوكيات  إلى 
الوعي  وتعزيز  توعيتهم  في  المجتمعية 
الواجب  اإليجابية  بالسلوكيات  للجمهور 
ثمانية  الحملة  وتشمل  بها.  وااللتزام  اتباعها 
الدراسة  خالل  من  تحديدها  تم  محاور، 
المرورية  والمخالفات  للحوادث  التحليلية 
أعلى مستويات  لبلوغ  المبذولة  الجهود  ضمن 
برنامج  تنفيذ  خالل  من  المرورية  السالمة 

�سرطة اأبوظبي: حماية الأبناء من اآفة املخدرات م�سوؤولية م�سرتكة

والمدرسة  األسرة  أبوظبي  شرطة  دعت 
التواصل  ورواد  واإلعالم  والمجتمع 
االجتماعي لإلسهام بدورهم في توعية األبناء 

من مخاطر المخدرات.
التواصل  لرواد  الكبير  الدور  وأكدت 
تعزيز  في  الرسمية  والحسابات  االجتماعي 
جيل  وتحصين  المخدرات  بمخاطر  الوعي 
على  حفاظاً  وسمومها  شرورها  من  الشباب 

أمن وسالمة أفراد المجتمع.
مسؤولية  المخدرات  مكافحة  إن  وقالت 
مجتمعية وأن األسرة تعتبر خط الدفاع األول 
للتصدي لهذه اآلفة ومنع انتشارها لما لها من 
وكل  المجتمع  أفراد  جميع  على  سلبي  تأثير 
واالقتصادية  واالجتماعية  الصحية  النواحي 

�سرطة اأبوظبي تطلق حملة »درب ال�سالمة« بخم�ش لغات

شامل لتقويم سلوكيات السائقين باإلمارة.
التوقف  ثقافة  نشر  مواضيعها  وتتضمن 
قف  إشارة  تشغيل  عند  السائقين  لدى 
وقوف  إشارة  وهي  المدرسية  بالحافالت 
تستخدم  بلوحة  مزود  آلي«  »ذراع  إلكترونية 
تنزيل  أو  لتحميل  الحافلة  توقف  عند  للتنبيه 
مواصالت  هي  لها  المشغلة  والجهات  الطلبة 
مرخصة  جهة  أو  مدرسة  أي  أو  اإلمارات 
بالحافالت  النقل  نشاط  لمزاولة  باإلمارة 
الحضانة  ودور  المدارس  طلبة  بنقل  وتقوم 

من وإلى المدارس.

واألمنية.
إدارة  مدير  الكعبي  خليفة  حمد  المقدم  وأكد 
مديرية  في  باإلنابة  الالحقة  والرعاية  التوعية 
تنشئة  في  األسرة  دور  أهمية  المخدرات  مكافحة 
السليمة  األسس  وفق  الصالحة  التنشئة  األبناء 

المرتبطة بقيمنا وعاداتنا األصيلة..
مخاطر  من  واقياً  درعاً  تمثل  أنها  إلى  مشيراً 
المخدرات. وحث المدارس على ضرورة اإلسهام 
بدورها بالتنسيق مع الجهات المعنية في التعريف 
ووسائل  المدمنين،  مع  التعامل  وطرق  بحاالت 
أهمية  إلى  الفتاً  الصواب،  طريق  إلى  إرشادهم 
الثقافة  لتعزيز  مشتركة،  توعية  محاضرات  عقد 

القانونية للشباب والنشء.
أفراد  بتوعية  أبوظبي  شرطة  اهتمام  وأكد 

مشيراً  الهادفة..  الوقائية  بالبرامج  المجتمع، 
التفاعل  في  »المديرية«  جهود  استمرار  إلى 
التثقيف  في  تطلعاتها  لتحقيق  المؤسسات  مع 

والتوعية.
مكافحة  وبرامج  خطط  نجاح  أن  إلى  ولفت 
والوعي  الجمهور  تعاون  على  يعتمد  اآلفة  هذه 
بمخاطر المخدرات على الشباب باعتبارهم القوة 
والتطوير،  التنمية  في مسيرة  والمنتجة  الفاعلة 
كما أكد دور مجالس المواطنين في توعية جيل 
الجهود  وتضافر  المخدرات  بمخاطر  الشباب 
هذه  من  وحمايتهم  الوقاية  لتعزيز  المشتركة 
للتأهيل  الوطني  المركز  دور  على  مثنياً  اآلفة.. 
المعنية  األجهزة  جهود  تضافر  أهمية  ومؤكداً 

لمنع انتشار وتداول المخدرات.
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اللواء املري يطلع على م�سروع تدريب حرا�ش الأمن

جمل�ش مكافحة املخدرات بالدولة يطلق املرحلة الثانية

من مبادرة بعنوان: »بالدنا اأمانة«

بالدولة،  المخدرات  مكافحة  مجلس  أطلق 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  وبتوجيهات 
الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد 
مبادرة  من  الثانية  المرحلة  الداخلية،  وزير 
المتعاطين  بتشجيع  الخاصة  أمانة«  »بالدنا 
على ترك المخدرات وتفعيل دور المجتمع في 

المتعاطين. التعاون مع 
تميم،  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  وأكد 
دبي،  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب 
الدولة،  في  المخدرات  مكافحة  مجلس  رئيس 
أن جهود المجلس متواصلة وفق استراتيجية 
آفة  من  للحد  الساعية  الداخلية  وزارة 
الشباب  وحماية  عليها  والقضاء  المخدرات 
كافة  للشركاء  الشكر  مقدماً  منها،  والمجتمع 
اإلسالمية  للشؤون  العامة  للهيئة  وباألخص 
للجهود  المستمر  دعمها  على  واألوقاف 
التوعوية الوطنية وتقديمها أشكال الدعم كافة 

للمبادرات الوطنية من خالل تبني هذه المبادرات 
خالل  من  كافة  المجتمع  لشرائح  وإيصالها 

المنتشرة  والدروس  والخطب  الدينية  المنابر 
عبر إمارات الدولة كافة. 

اطلع سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد 
حراس  تدريب  مشروع  على  دبي،  لشرطة  العام 
أمن المؤسسات الخاصة باستخدام تطبيق تخطيط 
اإلدارة  تنفذه  والذي  البسيطة،  المرورية  الحوادث 
العامة للمرور بالتعاون مع اإلدارة العامة للعمليات 
اللواء  وثمن  االصطناعي.  للذكاء  العامة  واإلدارة 
المري الجهود التي تقوم بها اإلدارة العامة للمرور 
على  األمن  حراس  مسؤولي  وتدريب  تأهيل  في 
وتيسير  البسيطة،  المرورية  الحوادث  مع  التعامل 
إلى تحقيق  حركة السير في مقر عملهم، ما يؤدي 

المرورية. السالمة 
المروري  المعهد  إلدارة  تفقده  خالل  ذلك  جاء 
الشيخ،  العميد  للمرور، بحضور  العامة  في اإلدارة 
للتميز  العامة  اإلدارة  مدير  المعال،  الله  عبد  محمد 
مدير  المزروعي،  مهير  سيف  والعميد  والريادة، 
إبراهيم  عصام  والعقيد  للمرور،  العامة  اإلدارة 
من  وعدد  المروري،  المعهد  إدارة  مدير  العور، 
تنظيم  إن  المزروعي  سيف  العميد  وقال  الضباط. 
إطار  في  يأتي  األمن  حراس  لتدريب  العمل  ورش 
دبي،  شرطة  تنتهجها  التي  المجتمعية  الشراكة 
الذكي  الجانب  وإبراز  كافة  التسهيالت  لتوفير 
إمارة دبي، وذلك من خالل  الخدمة في  تقديم  في 
استخدم التطبيق الذكي لشرطة دبي »برنامج كلنا 
مع  التعامل  في  مؤهلين  ليكونوا  وذلك  شرطة«، 

التي  غير  البسيطة  المرورية  والحوادث  المشكالت 
رجل  وجود  دون  من  عملهم  مكان  في  تواجههم 
والجهد  الوقت  توفير  في  ذلك  يسهم  ما  المرور، 
تغطية  في  الشرطة  دوريات  ويمكن  الطرفين،  لكال 
سعد  النقيب  قدم  جانبه  ومن  األخرى.  المناطق 
للحضور  شرحاً  المشروع،  مدير  السبهان،  حمد 
المؤسسات  أمن  حراس  تدريب  مشروع  حول 
االستجابة  زمن  خفض  إلى  يهدف  الذي  الخاصة، 
لموقع  الدوريات  انتقال  خفض  الطارئة،  للبالغات 
واألمان،  باألمن  اإلحساس  ورفع  البسيط،  الحادث 
الذكية،  الخدمات  تبني  وزيادة  الوعي  ونشر 
النقيب  وأوضح  المجتمع.  مع  الشراكة  وتعزيز 

تدريبية  عمل  ورشة   28 عقد  تم  قد  أنه  السبهان 
حصلوا  حارساً،   457 منها  استفاد  األمن  لحراس 
رجل  يحتاجها  التي  المهارات  أهم  على  خاللها 
المرور في الطريق، مثل أنواع الحوادث التي يمكن 
معها،  التعامل  وكيفية  المؤسسة  حرم  في  وقوعها 
تقارير  وإعداد  المرورية  الحوادث  تخطيط  وطرق 
استخدام  طريق  عن  البسيطة  المرورية  الحوادث 
التطبيق الذكي لشرطة دبي )برنامج كلنا شرطة(، 
المرورية  المخالفات  أكثر  معرفة  إلى  باإلضافة 
التي تتسبب في عرقلة حركة السير وطرق التعامل 
ومعانيها،  المرورية  واالرشادات  والعالمات  معها، 

وأنواع التصاريح ألصحاب الهمم.
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فعاليات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

< قدم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن 
عجمان  عام شرطة  قائد  النعيمي  الله  عبد 
خدمات  مركز  تقييم  بمناسبة  التهنئة 
خمسة  أفضل  ضمن  والترخيص  المرور 
واالرتقاء  الدولة  مستوى  على  مراكز 
تصنيف  ضمن  نجوم  خمس  مستوى  إلى 
النجوم العالمي، إلى صاحب السمو الشيخ 
المجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد 
الشيخ  سمو  وإلى  عجمان  حاكم  األعلى 
عجمان  عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار 
الفريق  وإلى  التنفيذي  المجلس  رئيس 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
لهذا  الداخلية  الوزراء وزير  رئيس مجلس 

اإلنجاز.
الله  عبد  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  وأكد 
المرور  خدمات  مركز  إعالن  أن  النعيمي 
خمسة  أفضل  ضمن  بعجمان  والترخيص 
عن  الشامل  التقييم  تقرير  وفق  مراكز 
حكومي  مركز   600 في  الخدمات  مستوى 
في الدولة، والوصول إلى مستوى تصنيف 
بالريادة  تحقق  إنجاز  هو  نجوم  خمس 
تكاتف  وبفضل  الخدمات  تقديم  في 
وبالسعي  المركز،  في  العاملين  جهود 
األساليب  أفضل  لتطبيق  المتواصل 
ورضا  سعادة  لتعزيز  الحديثة  واألنظمة 
وأتمتة  المقدمة،  الخدمات  عن  الجمهور 
إلى خدمات ذكيه على  الخدمات وتحويلها 
تقليل  أسهم في  ما  تطبيق شرطه عجمان، 
الملكيات  تجديد  ومنها  المراجعين،  عدد 
المرورية  الملفات  وفتح  المخالفات  ودفع 
والخدمات  القيادة  رخص  على  للحصول 

التي تقدم لكبار المواطنين.
علوان  بن  عبدالله  علي  اللواء  شهد   >
الخيمة،  رأس  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
بن  سالم  يوسف  ركن  العقيد  بحضور 
الخاصة،  المهام  إدارة  مدير  يعقوب 
دورة  في  المشاركين  تدريبات  من  جانباً 
والتي  الطارئة  للحاالت  األول  المستجيب 
تنظمها إدارة المهام الخاصة بالتعاون مع 
فيها  يشارك  والتي  الشرطة  تدريب  معهد 
منتسبو شرطتي رأس الخيمة وأم القيوبن 
والمقامة في ميدان السوان برأس الخيمة.

حرص  علوان  بن  علي  اللواء  وأكد 
مراحل  لكل  الداخلية،  وزارة  ومتابعة 
التدريب لدورات المستجيب األول للحاالت 
على  تدريبهم  إلى  تهدف  والتي  الطارئة 
أشكال  من  شكل  ألي  االستجابة  سرعة 
الفرد  يكون  حيث  العنيفة  االعتداءات 
حاالت  في  التدخل  على  قادراً  المتدرب 

االستغاثة في غياب الفرق التخصصية واحتواء 
الخطر والتعامل مع الحدث بصورة فعالة.

للحاالت  األول  المستجيب  دورة  إن  وقال: 
لشرطة  العامة  القيادة  في  مستمرة  الطارئة 
القوة،  منتسبي  من  للمشاركين  الخيمة  رأس 
بتنظيم  سعداء  الخيمة  رأس  شرطة  في  ونحن 
كافة  العاملين  تستهدف  والتي  الدورة  هذه 
والمروري  والجنائي  الميداني  المجال  في 
الخبرات  وتبادل  والتنسيق  التعاون  إطار  وفي 
واحدة  أمنية  منظومة  تحت  يعمل  فالجميع 
العربية  اإلمارات  دولة  أمن  هو  واحد  وهدف 

المتحدة.
الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  نظمت   >
يوم  فعالية  النسائي  الشرطة  بفريق  متمثلة 
شعار:  حامالً  جاء  الذي  اإلماراتية  المرأة 
»المرأة رمز التسامح« تزامناً مع عام التسامح 

2019 وذلك في مقر القيادة.
الكعبي  غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء  وتوجه 

الشكر  بخالص  الفجيرة  شرطة  عام  قائد 
مبارك   بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو  واالمتنان 
»أم اإلمارات« ملهمة المرأة اإلماراتية، معبراً 
اإلماراتية  للمرأة  وتقديره  شكره  بالغ  عن 
إنجازات في مختلف مجاالت  لما حققته من 
األمني  العمل  مجال  صعيد  وعلى  الحياة 
المحوري  الدور  على  وشكرهن  خاصة. 
إلى  اإلماراتي،  المجتمع  لبناء  به  يقمن  الذي 
جانب دورها كزوجة وأم ألجيال من الشباب 

اإلماراتي الطموح الذين نفتخر بهم.
العامة  إدارة اإلعالم والعالقات  < أطلقت 
»أمن  بعنوان:  توعية  حملة  الشارقة  بشرطة 
اإلدارات  مع  بالتعاون  غيرك«  تأمن  نفسك 
الشرطية  للعمليات  العامة  لإلدارة  التابعة 
وإدارة  المجتمعية  الشرطة  إدارة  في  ممثلة 
التحريات  وإدارة  الشاملة  الشرطة  مراكز 
المناطق  مديرية  بجانب  الجنائية  والمباحث 

بالقيادة. الخارجية 

النعيمي يشهد تدريبات دورة املستجيب األول

القيادة العامة لشرطة الفجيرة تنظم فعالية يوم المرأة اإلماراتية
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اجلذور الأخالقية للقانون

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

الحضارات  أن  التاريخية  الدراسات  تثبت 
بصرامته  كان  خلقياً  تشريعاً  امتلكت  القديمة 
وشدته أكثر فاعلية في ضبط سلوكهم من أكثر 

قوانيننا العصرية تمدناً وحضارة.
لقد ولد القانون من رحم األخالق لكن صراعاً 
التاريخ  عبر  بينهما  يدور  يزال  وال  كان  خفياً 
دائرة  في  األكبر  المساحة  منهما  كل  ليشغل 
إلى  كمنظومة  تسعى  التي  االجتماعي  الضبط 
االرتقاء بالمجتمع ككل من خالل رفع مستوى 

أخالقيات الفرد المتجسدة  في سلوكه.
الصراع  هذا  تجليات  كأفراد  نحن  ونعيش 
داخل نفوسنا وخارجها بشكل يومي ولحظي إن 
صح التعبير، هل يجب أن يكون سلوكنا أخالقياً 
يوصم  الذي  القانون  نحترم  هل  قانونياً،  أم 
األخالق  نحترم  أم  والتمدن  بالتحضر  سلوكنا 
بأيدينا،  نلمسه  ال  الذي  المجرد  المفهوم  ذلك 
لكنه قابع في جزء غائر من نفوسنا يفعل فعله 
فينا منذ أيام طفولتنا األولى  ليحدد لنا ما هو 
والدينا  نظرات  وما هو ممنوع من خالل  جائز 
الذهبية  الكلمات  تقول  التي  أيديهما  وإشارات 

»نعم« أو »ال«.
يهدأ هذا الصراع الداخلي في نفوسنا ويحسم 

األصلي  الصراع  أصحاب  باتفاق  بهدوء  النزاع 
)األخالق والقانون(، وذلك عندما يخرجا بقاعدة 
حروفها  مكنونات  في  األخالق  تحمل  قانونية 
لتطبق تشريعاً قانونياً يجسد كل القيم العليا التي 
يحميه  الذي  الواقع  أرض  على  أخالقنا  تحميها 

القانون. 
في  يتأجج  ما  سرعان  الصراع  هذا  لكن 
إلى  نشعر  أن  دون  من  تأخذنا  كثيرة  لحظات 
ويحسم  رأينا  نحدد  أن  قبل  داخلية  متاهات 
سلوكنا موقفه ليكون مع األخالق أو مع القانون، 
وهذا ال يحصل إال عندما يتعالى النص القانوني 
عن أصله األخالقي، ويخرج لنا بقاعدة تعارض 
إحدى أهم ركائز األخالق أال وهي العدالة، فيحمل 
القانون بين طياته الذاتية أسباباً تحمل الفرد على 
حسم موقفه السلوكي لصالح األخالق  صديقه 

القديم .
»قصة  كتابه  في  ديورانت  ويل  يقول 
القانون  اإلنسان بطبعه ال يحب  إن  الحضارة«، 
لكنه يجنح ويميل الى تطبيق التقاليد التي يألف 
قد  نفسية  ألسباب  وذلك  طفولته،  منذ  تطبيقها 
تكون غير واعية في أغلب األحيان، فنحن نرى 
كأفراد أن القانون يهبط علينا من أعلى ليفرض 

حبنا  تخالف  عليا  سلطة  قبل  من  علينا  نفسه 
األحيان،  بعض  في  والفوضى  للحرية  الفطري 
بينما نشعر وإن لم يكن شعورنا مطابقاً للواقع 
وتخرج  ذواتنا  من  نابعة  التقاليد  أن  والحقيقة، 
مجتمعاتنا  عمق  من  لترتفع  الحرة  إرادتنا  من 
على  نفسها  فارضة  العليا  طبقاتها  الى  السفلى 
الجميع وبرغبة الجميع. لكن لألعراف والتقاليد 
يتجاوز  فاألمر  أيضاً،  الصراع  أخرى من  قصة 
حبنا لهذه وكرهنا لذاك فقد يتحالف الصديقان 
ضدنا بحيث يعمالن معاً وبشدة لتحقيق الضبط 
االجتماعي الذي يسعى إلى تحقيق الصالح العام، 
وإن مس حريات وحقوق كثير من األفراد بشكل 
لكننا ال نستطيع نكران حالة  أحياناً،  فيه  مبالغ 
أن ننصف  التي توجب علينا  القصوى  الصراع 
القانون، ونذكر له موقفه البطولي الذي يتحد فيه 
مع األخالق ليقف في وجه العاصفة العاتية التي  
تقودها األعراف والتقاليد الرافضة إلحقاق أهم 
والحرية  العدالة  في  المتجسدة  األخالق  أسس 
والمساواة، بحيث يقفز القانون بالمجتمع خطوة 
حقوقاً  تنظم  تشريعات  فيها  ينتج  األمام  إلى 
وحريات جعلتها األعراف بشكل »ال أخالقي« في 

دائرة المحظور.
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بن هويدي: جل�سات العالج النف�سي

ت�سهم يف معاجلة املدمنني على املخدرات

يتابع جمتمع ال�صرطة اإ�صاءاته على خمتلف االإدارات واالأق�صام والفروع  والعيادات مبديرية اخلدمات الطبية يف 

القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.

وزار يف هذا العدد عيادة االأمرا�س النف�صية يف املديرية، حيث التقى الدكتورة اأ�صماء بن هويدي طبيبة اأخ�صائية 

اأمرا�س نف�صية، والتي حتدثت عن اأخطار االإدمان على املخدرات، و�صررها على �صحة ونف�صية االإن�صان وعلى ن�صيج 

املجتمع، وذلك يف اإطار جهود التوعية التي تبذلها عيادة االأمرا�س النف�صية خ�صو�صًا ومديرية اخلدمات الطبية 

عمومًا يف توعية منت�صبي ال�صرطة واأفراد اأ�صرهم وفئات املجتمع االأخرى باأخطار واأ�صرار االإدمان على املخدرات.

 لقاء :خالد الظنحاين- ت�صوير: حممد علي

طبيبة  هويدي  بن  أسماء  الدكتورة  أشارت 
الخدمات  بمديرية  نفسية  أمراض  أخصائية 
الطبية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى أن 
الشباب  بين  ملحوظ  بشكل  انتشرت  المخدرات 
والفتيات خالل السنوات األخيرة، وصارت تهدد 
الصحية  الجوانب  تشمل  عديدة  بأخطار  العالم 
تعتبر  والمهنية وصارت  والنفسية واالجتماعية 

الحديثة  الدراسات  تشير  حيث  عامة،  مشكلة 
الحياة  جوانب  جميع  على  السلبي  تأثيرها  إلى 
للشخص، فهي تضعف قدرته اإلنتاجية، وتقلل 

جودة حياته. 
يعتبر  المخدرات  على  اإلدمان  أن  وأوضحت 
األسباب،  المتعددة  النفسية  االضطرابات  من 
والنفسية  البيولوجية  العوامل  تلعب  حيث 

واالجتماعية دوراً مهماً في زيادة خطر التعرض 
التوعية  أهمية  يبرز  مما  االضطرابات،  لهذه 
النفسية  االضطرابات  لتفادي  المبكر  والتدخل 
الناتجة عن اإلدمان على المخدرات وتقليل أثرها 

على الشخص واألسرة والمجتمع. 
هو   المخدرات  على  اإلدمان  أن  وأضافت: 
الشخص  يقوم  سلوكي،  اضطراب  عامة  بصفة 
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على  الحصول  بهدف  معين  عمل  بتكرار  فيه 
إحساس محفز بغض النظر عن العواقب الضارة 
بصحته واستقراره النفسي وحياته االجتماعية. 
وهو ليس باضطراب سلوكي بحت وإنما تحدده 

عوامل وراثية وبيولوجية واجتماعية مختلفة.
يدمن  التي  المخدرة  المواد  أبرز  أن  وذكرت 
الكحول  هي  العالم  حول  األشخاص  عليها 
الحشيش،  مثل  بأنواعها  العقلية  والمؤثرات 
اإلدمان ال  المنومة، وأن  والمنشطات، والحبوب 
حاالت  هناك  وإنما  فقط،  العقاقير  على  يقتصر 
على  اإلدمان  المثال  سبيل  على  سلوكية  إدمان 

األلعاب اإللكترونية والقمار والطعام.
ولفتت إلى أن اإلدمان على المخدرات تصاحبه 
المادة  مفعول  على  التعود  من  حالة  عادة 
زيادة  إلى  المدمن  الشخص  فيحتاج  المخدرة، 
الجرعة المخدرة من وقت إلى آخر ليحصل على 
األثر نفسه، وفي حالة التوقف عن تناول المادة 
انسحابية  أعراض  المدمن  على  تظهر  المخدرة 

نفسية وجسدية.
على  لإلدمان  التعرض  عوامل  أن  ورأت 
العائلي،  االستقرار  غياب  تتضمن  المخدرات 
بين  الحوار  وغياب  لإلدمان،  العائلي  والتاريخ 
أفراد العائلة، مصاحبة رفاق السوء، والصعوبات 

االجتماعية، والتعرض للضغوطات النفسية.

عالمات 
الشخص  على  تظهر  قد  التي  العالمات  وعن 
د.  أوضحت  المخدرات،  على  مدمن  أنه  وتبين 
بن هويدي أن اإلدمان على المخدرات تصاحبه 
عالمات يمكن أن تكون مؤشراً على وجود سلوك 
إدماني على المخدرات، ويجب االنتباه إلى هذه 

العالمات، ومنها: 
كالغياب  الحياة،  نمط  في  المفاجئ  التغير   -

المتكرر واالنقطاع عن العمل أو الدراسة.
- تدني المستوى الدراسي أو األداء في العمل.

- الميل إلى االنطواء والوحدة.
- تقلب المزاج واستعمال العنف.

األعراف  يخالف  بشكل  السلوك  تغير   -
االجتماعية والقانونية.

- تغيير مجموعة األصدقاء.
- زيادة المصاريف بشكل ملحوظ. 

- اضطرابات النوم.
- بعض العالمات الجسدية مثل فقدان الوزن، 

وآثار الحقن، والرعشة.

آثار سلبية
المخدرات،  على  لإلدمان  السلبية  اآلثار  وعن 
المواد  على  اإلدمان  أن  هويدي  بن  د.  أجابت 
سلبية  آثاراً  المدمن  للشخص  يسبب  المخدرة 
المخدرة،  المادة  طبيعة  حسب  تختلف  عديدة 
ولكن يمكن تقسيمها إلى ثالثة محاور أساسية: 

وهي:
وحاالت  االكتئاب  مثل:  النفسية  اآلثار  أوالً: 
ذهنية  اضطرابات  األحيان  بعض  وفي  القلق، 

وأفكار  اضطهادية  وأفكار  ضالالت  تصاحبها 
من  مخدرة  مواد  لتعاطي  والتوجه  انتحارية، 

أنواع أخرى.
ثانياً: اآلثار الصحية، وهي تنتج عن المفعول 
المباشر للمادة المخدرة أو عن أساليب تعاطيها، 
على سبيل المثال: التقرحات الجلدية في أماكن 
االستعمال، واألمراض المعدية مثل التهاب الكبد 
الوبائي ومرض نقص المناعة المكتسبة »اإليدز«، 
وتليفات الكبد، والسرطان، ونقص المناعة العامة، 
ويمكن أن تسبب الجرعات الزائدة من المخدرات 

خطراً يمكن أن يؤدي إلى وفاة المدمن.
األسري  التفكك  مثل  االجتماعية  اآلثار  ثالثاً: 
وتراجع األداء الدراسي أو المهني، باإلضافة إلى 

المشكالت المادية وتزايد عدد الجرائم.

وقاية وعالج 
وعن كيفية الوقاية والعالج من اإلدمان على 

اإلدمان  أن  هودي  بن  د.  أوضحت  المخدرات، 
يمكن  التي  االضطرابات  من  هو  أنواعه  بجميع 
الوقاية منها وتفاديها من خالل التوعية والتثقيف 
منظمة  برامج  في  أولوية  يعتبر  الذي  الصحي 
المتحدة،  األمم  لمنظمة  التابعة  العالمية  الصحة 
لوقاية  جداً  مهمة  مرحلة  هي  األولية  والوقاية 
وتبدأ  اإلدمان  دائرة  دخول  من  األشخاص 
على  ترتكز  العمر، حيث  من  مبكرة  منذ مرحلة 
تنشئة األطفال في مناخ عائلي سليم ومتماسك 
التواصل  على  ويعتمد  التوترات،  عن  وبعيد 
معهم وتوعيتهم بشكل مستمر وتقديم المعلومة 
المناسبة حسب مرحلتهم العمرية وقدرتهم على 
مراحلهم  مختلف  في  ومتابعتهم  االستيعاب، 
تصرفاتهم  في  تغير  أي  إلى  واالنتباه  العمرية، 

وعالقاتهم االجتماعية.
كما أن من المهم إشراك األطفال والمراهقين 
وتعزز  االجتماعية  قدراتهم  تنمي  أنشطة  في 
ثقتهم بأنفسهم وتسهم في استقرارهم النفسي.

المرحلة  الثانوية، وهي  الوقاية  أن  وأضافت: 
التي تخص الفئات التي تعالج من اإلدمان على 
المخدرات وطرق حمايتها من االنتكاسة والعودة 
إلى اإلدمان مجدداً، وذلك عبر تقديم الدعم الطبي 
والنفسي واالجتماعي لها، علماً بأنه تتوافر داخل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها العديد 
العناية  توفر  التي  والمراكز  المستشفيات  من 

المتخصصة لهذه االضطرابات.
السرية،  بكامل  المرضى  مع  التعامل  ويتم 
برامج  على  فيها  العالجية  الخطط  وتعتمد 
الجسم،  في  المخدرات  سموم  من  التخلص 
والجماعية،  الفردية  النفسي  العالج  وجلسات 
الشخص،  استقرار  الدورية لضمان  والمتابعات 
في  فعال  كعضو  جديد  من  دمجه  على  والعمل 

المجتمع.

د. أسماء  بن هويدي 
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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

دعمت دولة اإلمارات العربية المتحدة مسيرة 
ومنها  المجتمع،  أفراد  بين  التطوعي  العمل 
إحدى  شكلت  والتي  للتطوع،  الوطنية  المنصة 
أهم محاور عام الخير 2017 الذي أطلقه صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
تهدف  التي  المنصة  وهي  الله«،  »حفظه  الدولة 
وترسيخ  التطوعي،  العمل  نطاق  توسيع  إلى 
منظومة  وإيجاد  المجتمعية،  المسؤولية  مفهوم 
أهم  كأحد  التطوعي  للعمل  ومستدامة  متكاملة 
دولة  في  المجتمعي  والتالحم  التماسك  ركائز 
التطوعي  الوطني  البرنامج  وهناك  اإلمارات. 
والذي  والكوارث،  واألزمات  الطوارئ  لحاالت 
الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة  قبل  من  أطلق 
قاعدة  تكوين  بهدف  والكوارث  واألزمات 
مميزة من المتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم لدعم 
حاالت  في  الوطنية  االستجابة  جهود  ومساندة 
على  للحفاظ  والكوارث  واألزمات  الطوارئ 

األرواح والممتلكات والمكتسبات في الدولة.
وهناك مبادرة »تكاتف« التي تهدف إلى تعزيز 
ثقافة العمل التطوعي في جميع أنحاء اإلمارات، 
للتطوع  للشباب  الفرص  من  العديد  وتقديم 
على  وتشجيعهم  مهمة،  اجتماعية  قضايا  في 
الخدمة المجتمعية العامة، والمساعدة في تعزيز 
والتمسك  المجتمعية  بالمسؤولية  االلتزام  قيم 

بالنزاهة واألخالق.
وهناك مبادرة »ساند« التي تعمل على توحيد 
بالمسؤولية  الشعور  من  بدافع  المتطوعين 

المدنية، وتدريبهم على التعامل مع األزمات.
وهناك »مبادرة كلنا شرطة« التي تعد واحدة 
من أبرز المبادرات الشرطية التي تدعم مفاهيم 
العامة  القيادة  وقامت  المجتمعية،  المشاركة 
لشرطة أبوظبي بإطالق »مبادرة كلنا شرطة« في 
إطار مد جسور التواصل مع المجتمع، وتحقيق 
جهود  في  المجتمع  ألفراد  ممكن  انخراط  أكبر 

األمن التي تبذلها الشرطة.
المبادرات األخرى، ومنها:  العديد من  وهناك 
وأكاديمية  الوطن،  وصندوق  للعطاء،  دبي 
اإلمارات للتطوع التي أطلقت بناًء على التوصيات 
والملتقى  للتطوع  اإلمارات  مؤتمر  قدمها  التي 

الخليجي للتطوع، والذي عقد في أبوظبي تحت 
رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
األعلى  الرئيس  العام  النسائي  االتحاد  رئيسة 
لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة المجلس األعلى 
لألمومة والطفولة »أم اإلمارات«، وغيرها الكثير 
اإلمارات  لدولة  وكان  التطوعية.  المبادرات  من 
السبق في تعميق ودعم دور جمعيات النفع العام، 
الداعمة لنشر  المبادرات  والتشجيع على إطالق 
التوعية وإلسهام المجتمع في التنمية بشكل عام.

جمعية »واجب«
ومن جمعيات النفع العام الناشطة في مجال 
التي  التطوعية  »واجب«  جمعية  هناك  التطوع 
يتولى رئاستها الشيخ خليفة بن محمد بن خالد 
العمل  إلى نشر مفهوم  والتي تهدف  نهيان،  آل 
التطوعي غير التقليدي، من خالل العمل على نشر 
التوعية بأهمية العمل التطوعي، وتشجيع الشباب 
على االنخراط في األعمال التطوعية المجتمعية، 
وتعزيز فكرة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، 

فراغ  أوقات  واستثمار  المشاركة،  روح  وتنمية 
في  وطاقاتهم  قدراتهم  وتوظيف  الشباب، 
نشر  في  واإلسهام  العامة،  الخدمة  مشروعات 
وإرساء ثقافة التطوع بين جميع فئات المجتمع، 

وتعزيز روح المشاركة المجتمعية.
خالل  من  العقول  باستثمار  الجمعية  وتهتم 
المجتمعي،  الثقافي  والوعي  المعرفة  تعزيز 
الوطن  تهم  التي  القضايا  من  العديد  ومناقشة 
ومسيرة المجتمع، وذلك من خالل مجلس واجب 
التطوعي الذي يعقد على مدار العام، ويتم رفع 
المعنية  الجهات  إلى  عنه  الصادرة  التوصيات 
مستقباًل،  عليها  والعمل  لمناقشتها  الدولة  في 
العالمية  األيام  في  المشاركة  إلى  باإلضافة 
له  تسعى  بما  الوعي  ونشر  ودعم  والوطنية، 
تطبيق  الستمرار  مجتمعية  خطط  من  الدولة 
الجمعية  جعل  ما  المجتمعية،  المشاركة  مفهوم 
المعرفة  نشر  إلى  يهدف  متكامل  ناد  بمثابة 
المجتمع  فئات  بين  التطوع  وثقافة  والتوعية 

المختلفة. 

دور جمعيات النفع العام 

يف »ثقافة التطوع« )2 - 3(
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

قبل فترة وقع بين يدي كتاب يتحدث عن تاريخ 
العلم، وسألت نفسي ما الفائدة من قراءة كتاب 
الماكينة  في صناعة  البدائية  الطرق  عن  يتحدث 
البخارية أو تتبع تطور اآللة؟!، وما جدوى القراءة 
عن صناعة السفن والطائرات قبل مائة وخمسين 
بدأت فيه  الذي  الزمن  إلى  أعود  أو عندما  عاماً؟ 
المولدات الكهربائية؟!، والحال نفسه عند القراءة 
في  ونجاحه  وجهوده  العلماء  أحد  مسيرة  عن 
اكتشاف أمور بتنا في هذا الزمن نعتبرها بدهية 
وال تدعو للدهشة واالستغراب، أو عندما نعرف 
أن العالم رونالد روس حصل على جائزة نوبل 
مرض  انتشار  كيفية  حول  لبحوثه   1902 عام 
اإلنجاز  لتواضع  بالدهشة  نصاب  وقد  المالريا، 
أصبح  مرض  فالمالريا  الحاضر،  عصرنا  في 
من الممكن عالجه، وما الفائدة من معرفة كيفية 
انتشار هذا المرض؟! ولكن في ذلك الوقت كانت 
المالريا مرضاً فتاكاً وخطيًر جداً، وبحوث الَعالِم 
من  الماليين  حياة  إنقاذ  في  سبباً  كانت  روس 

الناس.
االكتشافات  لهذه  ننظر  الحالي،  العصر  في 
أساساً  كانت  ولكنها  بدهية،  أو  اعتيادية  كأمور 
تم البناء عليه في رحلة التقدم. وهذا األمر يقودنا 
نحو نقطة جديرة بالتوقف عندها، وهي أن قراءة 

قفزات ب�سرية عظيمة

العلم مختلفة تماماً عن أي نوع آخر من  تاريخ 
عابرة  قصة  تقرأ  ال  فأنت  التاريخية،  القراءات 
عن  تقرأ  بل  الزمن،  من  عدة  عقود  قبل  حدثت 
خطوات صغيرة أدت إلى قفزات عظيمة للبشرية 
االكتشافات  تلك  لنا  وستظهر  األمام،  نحو 
والمخترعات وكأنها أمور عادية لو لم يقم أحد 
بالكشف عنها لتم اكتشافها بشكل طبيعي، فهي 
الواقع مختلف  أمور متواضعة ولكن  نظرنا  في 
االكتشافات  من  فالكثير  النظرة،  هذه  عن  تماماً 
ألدوية وأمصال في ذلك الزمن أبكت الكثير من 
يمكن  الذي  الجدري  مرض  فمثالً  الفرح،  شدة 
الناس  من  الماليين  أرواح  حصد  حالياً  عالجه 
قبل نحو تسعين عاماً، ومخدر البنج الذي ال يشد 
اهتمامنا حالياً، أسهم في إنقاذ حياة الماليين من 
الناس خالل إجراء العلميات الجراحية وخفف عن 

ماليين آخرين الكثير من األلم.. 
بالذهول  ستصيبك  العلم  تاريخ  عن  القراءة 
تنقصهم  كانت  أناس  من  تم  الذي  العمل  لحجم 
اإلمكانيات المادية والمهنية والمعدات والمعلومات 
الالزمة، فبدأوا من الصفر، ولم يستسلموا، ولم 
يتوقفوا، بل بذلوا جهدهم بكل حماس وحيوية.. 
ولو لم تتحقق هذه االكتشافات التي نراها اليوم 
بدائية، لما وصلت البشرية لما هي عليه اليوم من 

فالعلم عبارة عن سلسلة  تقدم وتطور ونهضة، 
من اإلنجازات واالكتشافات، وكلما تحققت خطوة 
جاءت الخطوة الثانية أعلى وأهم وأكبر، وال يمكن 
أن تتجاوز أي خطوة وتقفز عنها، وفي مجاالت 
والرياضيات  والفلك  والطب  والكيمياء  الفيزياء 
والفلك وغيرها، ستجد هذا التسلسل وهذه التبعية 
والتواصل في التقدم، وكلما وضعت البشرية اليد 
جاء  ما،  مجال  في  كشفاً  حققت  أو  إنجاز  على 
العلماء بعد بضع سنوات وقاموا بعملية تطوير 
وتحديث وبمزيد من العمل، ويمكن مالحظة مثل 
السيارات  مثل  اختراعات  بتتبع  التسلسل  هذا 
والنظر  االتصاالت  وتقنيات  والسفن  والطائرات 
إليها كيف كانت قبل عشرة أعوام مثالً، ومالحظة 

التطور الهائل الذي حدث فيها.
عام،  مائتي  أو  عام  لمائة  للوراء  رجعت  وإذا 
فستالحظ الهوة الكبيرة بين اختراعات ومبتكرات 

تلك الحقبة والزمن الذي نعيشه اليوم.
البشري  والتطور  التقدم  تاريخ  قراءة  فائدة 
تمنحنا  العلم،  تطور  تاريخ  في  القراءة  وتحديداً 
وعن  اإلنسان،  مسيرة  عن  واضحة  صورة 
الجهود الذي بذلت من العلماء والدارسين الذين 
أفنوا أعمارهم في البحث واالبتكار لإلسهام في 

تطور البشرية، وتعرفنا بأثر العلم في حياتنا.
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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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إلى  الجريمة  مسرح  فور وصول ضابط 
من  المكان  إخالء  عليه  يجب  الحادث،  موقع 
وتطويق  الشهود،  وفصل  والمارة،  المدنيين 
حول  ممكنة  منطقة  ألبعد  الحادث  مكان 
اآلثار  تلويث  عدم  بهدف  الجريمة،  مسرح 
أخرى  مركبات  آثار  دمج  وعدم  المتروكة، 
مع آثار المركبة المستخدمة من قبل المجرم، 

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. 

وتعتبر آثار طبعات اإلطارات في مسرح الجريمة 
المركبات  أو  المركبة  نوع  عن  الممتاز  الدليل 
في  تسير  كانت  سواء  الجريمة،  في  المستخدمة 
اتجاه مستقيم لألمام أو الخلف أو في دوران أو 

في وقوف تام.
يتم  اآلثار،  تحليل  وبعد  األحوال،  كل  وفي 
واإلسعاف  الشرطة  مركبات  آثار  استبعاد 

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

مالمسته وتدهوره.
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د. مريم شنشول

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 إحاطته بإطار حديدي أو 
4 جهات  األرض يحيطه من  معدني منغرس في 
أماكن  إلى  المخلوطة  المادة  توزيع  عدم  لضمان 
قالب  على  الحصول  لضمان  وذلك  مطلوبة،  غير 
األرض،  في  المنغرس  اإلطار  ألثر  ومواٍز  كامل 

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 
أخرى  لطراز وتاريخ صنع اإلطار، وأحياناً  وفقاً 
خارجية  بيانات  قاعدة  فتستخدم  يوفرها،  ال 
خاصة بالبحث الجنائي لمطابقة مواصفات اإلطار 
ومن  به،  المشتبه  إطار  مواصفات  مع  المطلوب 
الشرطة  في  المستخدمة  البيانات  قواعد  أشهر 
قاعدة  هناك  آي(  بي.  )أف.  األمريكية  الفيدرالية 
لكل  بالصور  تمد  التي  غايد2008(  دزاين  )تريد 
أنواع وأشكال اإلطارات، وقاعدة )هو ميك إت آند 
التي تمد بأسماء مصانع اإلطارات، وحتى  وير( 
ولو كانت المركبة ذات 4 إطارات مختلفة، فبمجرد 
ونقشته  إطار  شكل  لكل  الدقيقة  البيانات  إدخال 
يظهر اسم اإلطار، ثم اسم المصنع ثم الوكالء ثم 
الموزعين ثم آخر فاتورة دفع للشخص المشتري.

الجريمة  مسارح  في  الخطوات  تلك  كل  تتم 
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 
وطول  عرض  لحساب  اإلطارات  وخبير  الجريمة 
األرض،  على  اإلطارات  طبعات  آثار  من  المركبة 
وطولها  وحجمها  المركبة  لنوع  نصل  وبالتالي 
وعرضها واسمها، وتكمن أهمية التتبع لذلك األثر 
لرصد المركبات المشتبه بها في مسرح الجريمة 
أو  المركبة  لوجود هذه  النفي  أو  الجزم  ليتم  أي 
تلك في مسرح الجريمة، مثالً ليس من الضروري 
ان تستخدم متهمة مركبتها الشخصية في السرقة 
أو القتل أو االختطاف، ويجب نفي ذلك أو إثباته 
الجريمة  مسرح  في  موجودة  مركبتها  كانت  هل 
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 
سطح  على  المخلف  األثر  مع  التعامل  عبر  ذاته، 
اإلطارات  وطبعات  الصور  من  وليس  األرض، 

المرفوعة، حيث إن الطبعات تؤخذ لجزء من األثر 
يمكن  األثر  من  والمتبقي  بالكامل،  وليس  فقط 
نوع  معرفة  إلى  باإلضافة  منه،  الكثير  معرفة 
اإلطار بعد تحليل المختبر للرموز واألشكال لنقش 
وطولها  المركبة  عرض  معرفة  ويمكننا  اإلطار، 
مع  المكتشف  اإلطار  تقارن  ثم  دورانها،  وقطر 
احتماليات نوع المركبة واسمها الذي يتناسب مع 
المعلومات  بعد دمج  المواصفات والقياسات  تلك 
المركبة  عرض  حساب  ويتم  بعضاً،  بعضها 
من  اإلطارات  أثر  بين  المسافة  قياس  بواسطة 
مسرح  في  المتخلفة  واليسار  اليمين  جهتي 
مستقيم  خط  في  المركبة  تكون  فحين  الجريمة، 
الخلفية  إلى األمام، فإن اإلطارات  تسير متوجهة 
معرفة  ويمكننا  األمامية،  اإلطارات  على  ستغطي 
نوع المركبة التي تحمل المواصفات نفسها حتى 
بإطارات  األصلية  األربعة  اإلطارات  استبدلت  إن 
بعضاً،  بعضها  عن  ومختلفة  أصلية  غير  تجارية 
الجريمة  مسرح  في  اإلطارات  طبعات  خبير  ألن 
أثر  يغطي  الذي  الخلفي  اإلطار  بشكل  علم  على 
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 في مسرح 
مستقيم  بخط  تسير  المركبة  كانت  إن  الجريمة 
نقطتين في منتصف كل من  لألمام، وهنا نضع 
خطاً  بينهما  ونرسم  األيسر،  واألثر  االيمن  األثر 
مستقيماً يستقطع الفراغ )وسط المركبة( ويوصل 
ما بينهما، هذا الخط الذي يتوسط المركز المركزي 
المركبة  بعرض  إخبارنا  ويستطيع  لإلطارين 
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 
األيمن  الكبير  لألثر  المركزي  المنتصف   +
ونحتفظ بالناتج. ثم تأخذ المنتصف المركزي 
لألثر األيمن األكبر + المنتصف المركزي لألثر 

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

=الصغيرة، اإلطارات الخلفية = الكبيرة(.
بالطريقة  تسير  المركبة  كانت  حال  وفي 
حساب  يختلف  فلن  للخلف،  ولكن  نفسها 
سيكون  األثر  شكل  ولكن  المركبة،  عرض 
الذي سيغطي  مختلفاً ألن اإلطار األمامي هو 
جزءاً من اإلطار الخلفي )ألن حجمه أصغر(، 
جهة  بارزاً  الخلفي  اإلطار  من  وسيكون جزء 
ألنه  األمامي  اإلطار  تحت  من  واليسار  اليمن 
أكبر حجماً. 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.
بقياس  فيتمثل  المركبة،  طول  قياس  أما 
لإلطار  المركزي  المنتصف  في  المسافة 
األمامي مع المنتصف المركزي لإلطار الخلفي 
)طوالً وليس عرضاً(، ويتم ذلك فقط إذا كانت 
إن  ألنها  التام  الوقوف  وضعية  في  المركبة 
تستطيع  فلن  للخلف  أو  لألمام  تسير  كانت 
معرفة إال عرضها فقط، ولكن إن كانت متوقفة 
رفعها  وتم  سرداب  أو  جثة  وتحتها  بالكامل 
طولها  معرفة  تستطيع  قطرها،  أو  نقلها  أو 

وعرضها. 
الدوران  آثار  من  المركبة  ولحساب عرض 
على  بالتركيز  ذلك  يتم  النصفي،  أو  الكامل 
ال  المقود  دوران  عند  ألنه  األمامية،  اإلطارات 
تتحرك اإلطارات الخلفية بل األمامية، وتتبعها 
بحركة انسيابية غير دورانية اإلطارات الخلفية 
فقط  ويساراً  يميناً  تتحرك  وال  ثابتة  ألنها 
في  رأينا  فإذا  والخلف،  األمام  إلى  تتحرك 
آثار إطارات كبيرة تتوسطها  الجريمة  مسرح 
آثار إطارات صغيرة، فهذا يعني أن اإلطارات 
للخلفي،  هي  والصغيرة  لألمامي  هي  الكبيرة 
ألنه عند دوران اإلطار األمامي ستكبر المسافة 
هو  ما  كما  سيبقى،  والخلفي  اإلطارين،  بين 
المحاور  متحرك  وغير  ثابت  ألنه  يتغير  لن 
ولن يغطي األثر األمامي ألن التحكم اآلن هو 
باألمامي. وتتمثل المعادلة بحساب )بي(، وهي 
لدائرة  األثرين  من  ألي  نقطتين  بين  المسافة 
شرطة  وأكس  بأكس  لها  ويرمز  الدوران، 
اإلطار  بين  المسافة  وهي  )أي(،  حساب  ثم 
المتوسط  والمنتصف  للنقطتين  الخارجي 
بينهما على األرض )المعطيات الحسابية(، ثم 
تندرج المعطيات تلك تحت )بي 2/أي( + أي.
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رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

يعاني  التي  االجتماعية  الظواهر  من  واحدة 
األفراد  قدرة  هي ضعف  العربي  مجتمعنا  منها 
على اإلصغاء واالستماع إلى ما يقوله المتحدث 
لهم، لذا تراهم يتسابقون في رفع أصواتهم إلى 
ما يشبه الصراخ من دون فسح المجال للشخص 
الذين  فقط  هم  بأنهم  معتقدين  للتحدث،  اآلخر 
واجب  اآلخر  الشخص  وعلى  الحقيقة  يمتلكون 
االستماع إليهم من دون جدال، وأنهم إذا توقفوا 

عن الكالم سيخسرون الرهان.

مهارة مهمة 
ولكن في واقع الحال، فإن هذا السلوك يفقدهم 
اإلصغاء  فن  هي  مهمة  ومهارة  إنسانية  صفة 
لآلخرين، فعدم اإلصغاء قد يعرضهم إلى فقدان 
أو  بالكامل،  إليها  يستمعوا  لم  مهمة  معلومات 
لسوء فهم للرسائل واألفكار التي يريد الشخص 
إلى تأويالت  إليهم، وقد يدفعهم  اآلخر إيصالها 
عدم  بسبب  محلها  في  ليست  خاطئة  ومواقف 
اإلصغاء للشخص اآلخر وفهم الرسائل والمعاني 

التي أراد المتحدث إيصالها لهم.
تتطلب  التي  الفنون  أحد  هو  للغير  فاإلصغاء 
وأساس  إلتقانه،  ومهارة  عالياً  ذاتياً  انضباطاً 
استخدام  ليس في  اآلخرين  التواصل مع  نجاح 
الكلمات والتعابير الجيدة فحسب، بل في معرفة 
للطرف  واالستماع  الكالم  عن  التوقف  توقيت 

اآلخر أيضاً. 
الصمت  قيمة  عن  المبيعات  مندوبو  ويتحدث 
الجيدين  المستمعين  أن  يؤكدون  وتأثيره، حيث 

يحققون مبيعات أكبر من المتحدثين الجيدين.
النقاش  أثناء  واإلصغاء  الصمت  ويمنحنك 
فيها  يرى  التي  الطريقة  على  للتعرف  فرصة 
يعيشها،  التي  والمعطيات  األمور  المتحدث 
كما  األمور  رؤية  أيضاًعلى  القدرة  ويمنحنك 
يراها اآلخر ويتفاعل معها، فهناك أشخاص دائماً 
اكتشاف  ُيتيح لك  ما يفكرون بصوت عاٍل، مما 
شخصياتهم ونياتهم الحقيقية من خالل كالمهم 
قصد  غير  عن  هذا  يكون  وقد  أجسادهم،  ولغة 
لك،  قيل  ما  أعظم  فرصاً  لك  يتيح  مما  منهم، 

والتحضير للرد المناسب إن تطلب األمر، وليس 
عن  يعبّر  الذي  المطبق  الصمت  هنا  المقصود 
اإليجابي  الصمت  عن  بل  الالمباالة،  أو  الغياب 
والمشاركة  الفهم  الحقيقي  هدفه  يكون  الذي 
السريع  الرد  الضروري  من  وليس  الرأي.  في 

والقاطع على كل ما قيل واحدة بواحدة.

اقتراحات عملية 
ولصقل فن اإلصغاء لديك، تحتاج إلى الصبر 
العملية  االقتراحات  بعض  وإليك  والممارسة، 

لتصبح مستمعاً أفضل:
فإذا كنت ترغب  المحادثة،  احتكار  - مقاومة 
في السيطرة على الموقف أو تشعر أنك تعرف 
كل ما يمكن معرفته حول الموضوع، فأنت على 
على  منفتحاً  ابقى  لذا  ضعيف،  مستمع  األرجح 
األفكار الجديدة بدالً من االنتظار للحصول على 

فرصة لالستمتاع إليك.
وال  المتحدث،  على  المبكر  الُحكم  تجنب   -
ركز  بل  بها،  يتكلم  التي  بالطريقة  بالك  تشغل 
على معرفة الرسالة التي يريد توصيلها والقيمة 

المضافة منها.

المتحدث  يقوله  بما  اهتمامك  تزيف  ال   -
اكتشاف  السهل  فمن  باالستماع،  وتتظاهر 
واضحة،  لهمهمات  إصدارك  مع  خصوصاً  ذلك 
الجيدين  المستمعين  العكس من ذلك فإن  وعلى 
المتحدث،  مع  بالعين  اتصالهم  على  يحافظون 
رفع  مثل  بسيطة  بإيماءات  يقظتهم  ويدعمون 
الحاجبين أو الميل إلى األمام، أو التعليق من حين 

إلى آخر باإليجاب واالهتمام بمعرفة المزيد. 
دون  من  والحقائق  األفكار  إلى  استمع   -
المتحدث ال  بأن  التفاصيل، وتذكر  التركيز على 
فقط،  لغوية  ودالالت  كلمات  في  رسالته  يضع 
بل يدعمها بلغة الجسد أيضاً، ومن المعروف أن 
سرعة التفكير أكبر بثالثة أو أربعة أضعاف من 
سرعة التحدث، فذلك ما قد يفقدك الصبر تجاة 
استخدام  حاول  لذا  للمتحدث،  البطيء  التقدم 
النقاط  وتلخيص  مراجعة  في  اإلضافي  الوقت 
تأكيد  إعادة  يمكنك  بحيث  للمتحدث،  الرئيسة 
»هل  مثالً  بسؤال  المتحدث،  أثارها  التي  النقاط 
بشكل  أفهمك  »هل  أو  تقصده؟«  كنت  ما  هذا 
صحيح؟« بذلك تظهر اهتمامك، وتقلل من احتمال 

سوء الفهم. 

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

والتحفز والتكرمي.

وا�صهامًا من »جمتمع ال�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة من املقاالت املتخ�ص�صة 

باملوارد الب�صرية حتت عنوان »تطوير ذاتي«.
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الإمارات وطن الت�سامح

النقيب محمد سليمان الشحي
                          شرطة أبوظبي

العدد 155 أكتوبر 302019

والجميلة  الرائعة  اإلنسانية  القيم  من  عدد  هناك 
مجتمع  وسط  سعيداً  حياة  اإلنسان  بها  يحيا  التي 
عليها،  جبلنا  التي  القيم  هذه  أهم  ومن  مطمئن.  آمن 
فيها  وانتهجنا  الحنيف،  اإلسالمي  ديننا  بها  وأمرنا 
مسار آبائنا وأجدادنا هي قيمة التسامح التي ال يدرك 
معناها الكثيرون، والتي لوالها لعاش األفراد وعاشت 
المجتمعات حياة مليئة باالضطرابات والنزاعات التي 
تؤدي بطبيعة الحال إلى حياة قلقة مضطربة، يحيا بها 
اإلنسان عمره في نزاع خارجي مع اآلخرين، ونزاع 
السمو  في  تساعده  التي  ومبادئه  قيمه  مع  داخلي 
الروحية  القيم  من  وواسعة  رحبة  آفاق  إلى  بروحه 
اإلنسانية  آفاق  نحو  بها  بروحه وتحلق  التي تسمو 

الراقية.
وألهمية قيمة التسامح في حياة اإلنسان، فقد أمرنا 
بها ديننا اإلسالمي الحنيف، حيث قال الله سبحانه 

وتعالى في القرآن الكريم: »فاعفوا واصفحوا..«
وقد ذكر العفو والصفح في أكثر من موضع في 
المصطفى )صلى  الحبيب  الكريم، وفي سنة  القرآن 
الصالة  عليه  وأقواله  أفعاله  وفي  وسلم(،  عليه  الله 
قيمة  أهمية  الدول  من  الكثير  أدركت  وقد  والسالم. 
حياة  في  وإنمائها  تزكيتها  على  وعملت  التسامح، 
الحياتية  ومواقفهم  تعامالتهم  خالل  من  أفرادها 
العربية  اإلمارات  دولة  وكانت  المتكررة،  اليومية 
مبكراً،  ذلك  أدركت  التي  الدول  أوائل  من  المتحدة 
مجتمع  صنع  في  التسامح  وأهمية  قيمة  وأدركت 
في  وحثيثة  ثابتة  بخطوات  يسعى  متقدم،  راٍق 
مضمار وركب الدول المتقدمة التي تهتم بكل معاني 
التي  المشروعة  حقوقه  لإلنسان  وتعطي  اإلنسانية، 
منحها الله سبحانه وتعالى أياه منذ أن يولد  وحتى 
يموت. ونلمس ذلك جلياً واضحاً في الخطوات التي 
هذه  وترسيخ  المعنى  هذا  لتأكيد  الدولة  بها  قامت 
القيمة من خالل بعض الخطوات الحثيثة التي تقوم 

الواعية  القيادات  في  ممثلة  الرشيدة  حكومتنا  بها 
ألهمية تلك القيمة والمدركة لمعناها، حيث قامت تلك 
القيادات بأخذ العديد من اإلجراءات لترسيخ وترجمة 

هذا اإلدراك على أرض الواقع.
ومن أجلٍّ وأهم الخطوات التي أخذتها الدولة إنشاء 
وزارة التسامح وتعيين وزير للتسامح، ملتمسة بذلك 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  خطى 
اإلمارات  دولة  في  التسامح  رائد  ثراه«  الله  »طيب 

العربية المتحدة، بل وال نبالغ إن قلنا في العالم كله.
هذا الرجل الذي أعطى للعالم كله دروساً عظيمة 
النبيلة والجلية  التسامح من خالل مواقفه  في قيمة 
التي أثبتت للعالم أن دولة اإلمارات تهتم بقيم ومعاني 
أقصى  إلى  بالروحانيات  تسمو  التي  اإلنسانية 
مداركها، والتي يأتي على رأس تلك الروحانيات قيمة 

التسامح والصفح.
وتناول أبناء الشيخ زايد »طيب الله ثراه« نهايات 
تلمس  خالل  من  بالماضي  الحاضر  ليصلوا  طريقه 
التي  المبادرات  خالل  ومن  عليها،  والسير  خطاه 
قيمة  ترسيخ  سبيل  في  التسامح  وزارة  تتبناها 
التسامح في المجتمع اإلماراتي، والتي كانت آخرها 
»مبادرات زايد للتسامح« التي أطلقتها الوزارة تحت 
رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 
التسامح  قيم  تعزيز  على  تركز  والتي  التسامح، 
كل  تضم  بحيث  اإلمارات،  دولة  ربوع  في  ونشره 
إمارة منارة واحدة أو أكثر، وتكون بمثابة مصابيح 
منيرة في المجتمع المحيط، تقدم البرامج واألنشطة 
التراث  وعظمة  الحنيف  اإلسالم  تعاليم  تجسد  التي 
العربي واإلسالمي في التسامح والتعايش والسالم، 
مسيرة  به  تتسم  ما  على  التركيز  إلى  باإلضافة 
اإلمارات من تعارف وتواصل إيجابي بين الجميع من 

أجل تحقيق الخير والرخاء واالستقرار للجميع.
تسمو  التي  القيم  من  هي  التسامح  قيمة  إن 
بروحانيات النفس البشرية لتأخذ بها إلى آفاق رحبة 
من اإلنسانيات والقيم الروحية التي تعلي من شأن 
البيئي  الوسط  مع  عالقاته  وتدعم  وتعزز  اإلنسان، 

المحيط وعالقات المجتمع بعضه مع بعض.
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عمر محمد علي النقبي
محاضر في وزارة الداخلية

بناة الأجيال   

أعلمت أشرف أو أجّل من الذي
       يبني وينشئ أنفساً وعقوالً

دائماً ما نستشهد بالبيت األّول من القصيدة 
للشاعر أحمد شوقي، ونغفل البيت الثاني الذي 
يأتي معبّراً عن جهود المعلّم التي يبذلها في بناء 

شخصيّة األجيال.
فالمعلّم أداة فّعالة ومثمرة لبناء العقول، حيث 
بل  المعرفة،  إيصال  على  فقط  عمله  يقتصر  ال 
يغرس  الذي  فهو  المرّبي،  ليكون  ذلك  يتعدى 

القيم الحميدة في نفوس األبناء. 
الصيني  والفيلسوف  المعلّم  قال  وكما 
كونفوشيوس: )إذا كانت خّطتك لمّدة عام فازرع 
أعوام  عشرة  لمّدة  خّطتك  كانت  وإذا  ارّزاً...، 
فازرع أشجاراً...، أّما إذا كانت خّطتك لمّدة مائة 

عام فعليك بتعليم األطفال(. 
وخلق  وشخصيّة  وفكر  عقول  واستثمار 
أبنائنا الطاّلب يأتي عن طريق المعلّم، لذا يجب 
مستقبل  لضمان  هيبته  وإرجاع  احترامه  علينا 

أفضل. 
تجعل  ال  بالمعلّم،  عليك  التعليم  تهدم  ولكي 
حتى  مكانته  من  وقلّل  المجتمع  في  أهميّة   له 

يحتقره طاّلبه.
اطعن  بالعلماء،  عليك  القدوات،  تسقط  ولكي 
فيهم، قلّل من شأنهم، شّكك بهم حتى ال ُيسمع 

لهم وال يقتدي بهم أحد. 
فإذا سقط المعلّم المخلص، فمن يرّبي األجيال 

على األخالق والقيم؟ 
بالطريقة  التعليم  على  الطالب  حصل  وإذا 
تتبوأ  ألن  المرّشحة  األمم  من  سنكون  المثلى 

القّمة. 
وهي  المهن،  أشرف  من  هي  التعليم  ومهنة 
من األعمال التي تؤجر عليها، فالرسول الكريم 
سلك  لمن  الجنة  ضمن  وسلّم  عليه  الله  صلّى 
طريقاً يلتمس فيه علماً فما بالك بمن أخذ بيدك 

وأرشدك في هذا الطريق؟ 
ال  التي  الوحيدة  تكون  تكاد  المعلم  ومهنة 

ليحصل  يقضيها  محّددة  دوام  بساعات  تنتهي 
الشهر، بل تتعّدى  الماّدي في نهاية  على أجره 
ذلك ليكون التزامه بتحضير الدروس في منزله 

لعدم وجود وقت فراغ في عمله. 
الساعة  إنها  نعم  عمله،  يبدأ  متى  يعلم  كلنّا 
7:15 قبل أن يبدأ أي موّظف بعمله، وتبدأ رحلته 
الطاّلب  أبنائه  سالمة  على  باإلشراف  اليوميّة 
الدرس وفي  العلوم، وبعد  لتلّقي  أثناء دخولهم 
أو  الممرات  على  باإلشراف  يقوم  االستراحة 
كما   . استراحتهم  في  طاّلبه  ورعاية  المقصف 
رعاهم في كّدهم لتحصيل العلم. فهو يقوم بدور 
البنّاء الذي ال يترك مرحلة من مراحل البناء قبل 

أن يكملها. 
أبنائه  درب  لتنير  تحترق  التي  الشمعة  وهو 

الطاّلب بما ينهلون من علومه.
الحياة  الحقيقيون لهذه  البناة  فالمعلّمون هم 
الدنيا، لماذا؟.. الّنهم يبنون اإلنسان، واإلنسان 

هو غاية الحياة وهو منطلق الحياة... 
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فعاليات ريا�سية �سرطية

شارك منتخب شرطة اإلمارات للرماية رجال 
للشرطة  الثالثة  الدولية  البطولة  في  وسيدات، 
جمهورية  في  أقيمت  التي  بالمسدس  للرماية 
المجر )هنغاريا ( في سبتمبر بمشاركة فرق من 

مختلف دول العالم.
وحقق منتخب الشرطة للسيدات فرق المركز 
شريفة  المساعد  وحصلت  البطولة،  في  الثاني 
فردي  الرماية  مسابقة  في  الثالث  المركز  علي 
اإلمارات  شرطة  منتخب  وحصل  للسيدات، 
الرماية  الرابع في مسابقة  المركز  للرجال على 

فرق للرجال.
الذي  المتميز  المستوى  النتائج  هذه  وتعكس 
اتحاد  دور  ويعزز  اإلمارات  أبناء  إليه  وصل 
وتدريب  وإعداد  صقل  في  الرياضي  الشرطة 
للمشاركة  الداخلية  وزارة  منتسبي  وتأهيل 
واإلقليمية  المحلية  المسابقات  في  والفوز 

والدولية.
للسباحة  الشرطة  بطولة  فعاليات  أقيمت  كما 
الثامنة على مسبح جامعة نيويورك في أبوظبي 
وحضر كل من اللواء سالم شاهين مدير قطاع 
والعميد  أبوظبي,  شرطة  في  البشرية  الموارد 
العام  المدير  مساعد  العنتلي  جاسم  الدكتور 
الشرطة،  كلية  في  والتدريب  الطالبية  للشؤون 
والعقيد خلفان علي الجالف مدير إدارة الشؤون 
عبدالله  والعقيد  دبي،  شرطة  في  الرياضية 
التدريب الرياضي بالكلية  الحميدي مدير مركز 
والرائد أحمد عبدالله الفردان عضو مجلس إدارة 

اتحاد الشرطة الرياضي، وعدد من الضباط في 
وزارة الداخلية وضباط شرطة أبوظبي ورؤساء 

الفرق المشاركة في البطولة.
وشارك في البطولة فرق من القيادات العامة 
للشرطة في الدولة والقيادة العامة للدفاع المدني 
الشرطة،  وكلية  الخاصة  األمن  قوات  وقيادة 
ومدرسة الشرطة االتحادية، وجهاز أمن الدولة/ 
الحرة  السباحة  مسابقات،  وتضمنت  دبي، 
لمسافة 50 و 100 متر، وسباحة الصدر لمسافة 
50 و100 متر، وسباحة الظهر لمسافة 50 و100 
متر، وسباحة الفراشة لمسافة 50 متراً، و4×100 
تم  التي  اإلنقاذ  مسابقة  إلى  إضافة  حر،  تتابع 

استحداثها في هذه البطولة.
اللواء سالم شاهين  البطولة كرم  وفي ختام 
مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، 
الفرق الفائزة في كأس بطولة الشرطة للسباحة 
الثامنة وجاء فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
وحل  نقاط،   »105« برصيد  األول  المركز  في 
دبي  الدولة  أمن  فريق جهاز  الثاني  المركز  في 
برصيد 61 نقطة في أول مشاركة له في البطولة، 
وحصل فريق القيادة العامة للدفاع المدني على 

المركز الثالث برصيد 51 نقطة. 
البطولة،  الفائزة في  الفرق  اللواء سالم  وهنأ 
البطولة  في  أوفر  حظاً  األخرى  للفرق  متمنياً 
الذي  المتميز  األداء  بمستوى  مشيداً  القادمة، 
حرص  مؤكداً  أبوظبي،  شرطة  فريق  حققه 
لشرطة  العامة  القيادة  في  المسؤولين  واهتمام 

أبوظبي وعلى رأسهم القائد العام بدعم األنشطة 
الرياضية كافة، والمنتخبات والمشاركة في جميع 
البنية  لتعزيز  الدولة  وخارج  داخل  البطوالت 
الجسدية واللياقة البدنية لمنتسبي الشرطة، وبث 
المشاركين.  جميع  بين  الشريف  التنافس  روح 
لكرة  اإلمارات  اتحاد  كرم  أخرى,  جهه  ومن 
خالل  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  القدم 
حفل قرعة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس 
الدولة »حفظه الله« ومسابقات االتحاد للموسم 
انتركونتيننتال  2020/2019 في فندق  الرياضي 
فيستيفال سيتي في دبي، بمشاركة واسعة من 
وممثلين  الضباط  وكبار  الرياضي  الكرة  اتحاد 
عن قيادات الشرطة ، والمنتسبين والمؤسسات 

والدوائر الحكومية في الدولة.
غليطة  بن  مروان  المهندس  سعادة  وسلم 
التكريم  القدم درع  لكرة  اإلمارات  اتحاد  رئيس 
لسعادة العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب 
قائد عام شرطة عجمان، تقديراً للتعاون اإليجابي 
الرياضية  االتحاد  برامج  إنجاح  في  والمثمر 
طوال  المبذولة  والجهود  المختلفة،  وأنشطته 

الموسم والتي تكللت بنجاح جميع مبارياته.
من جانبه أثنى سعادة مدير مكتب القائد العام 
على التكريم، مؤكداً ان ما تقوم به شرطة عجمان 
واجب  هو  الرياضية  والبرامج  األنشطة  بدعم 
وينمي  الرياضية،  المنتسبين  لياقة  يعزز  مهني 
الالعبين من جميع  بين  الشريفة  التنافس  روح 

الجهات المشاركة.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهدت دولة االإمارات العربية املتحدة يف قطاع الريا�صة ال�صرطية عددًا من الفعاليات الريا�صية خالل ال�صهر املا�صي.
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كرم سعادة اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد 
عبيد  جاسم  واإلعالمي  الكاتب  أبوظبي  شرطة  في  البشرية 
بـ»يوم  إنجاح فعاليات االحتفال  لمشاركته في  الزعابي تقديراً 

السعادة العالمي 2019«.

استهل مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي بالتعاون مع إدارة 
العام  المجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة  في  المجتمعية  العالقات 
الدراسي بفعاليات ألطفال مركز راشد ألصحاب الهمم بمفاجآت 

ترفيهية ملؤها السعادة واإليجابية.

وزارة  وكيل  الشامسي  مبارك  علي  سالم  اللواء  كرَّم 
المساعد  المساندة  والخدمات  للموارد  المساعد  الداخلية 
والمشاغل  النقل  إدارة  من  الزعابي  راشد  يوسف  أول 
بالوزارة بجائزة وزير الداخلية للتميز »مرحلة القائد« في 

دورتها الخامسة.

قام وفد من اإلدارة العامة للعالقات والمراسم بوزارة الداخلية بتوزيع 
مدرسة  طالبات  إلى  قرطاسية  أدوات  من  بمحتوياتها  مدرسية  حقائب 
الجديد  الدراسي  العام  بمناسبة  وهنأهن  بأبوظبي  الخاصة  الظبيانية 

والعودة إلى المدارس.

نفذ قسم التوعية واإلعالم المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة 
العامة لشرطة عجمان محاضرات توعوية لطالبات من مدرسة خديجة 
للتعليم األساسي بعجمان ضمن فعاليات حملة التوعية المرورية الرابعة 

»السالمة المرورية لطلبة المدارس«.



خالد الظنحاني
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في يوم األغذية العالمي الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر الجاري، نعود إلى الحديث عما يحدث 
والمناسبات  المدارس  عودة  وقت  في  ماركت«، خصوصاً  »الهايبر  وأسواق  التعاونية«  »الجمعيات  في 
الوطنية والدينية وإلخ.. فعندما تدلف إلى أحد هذه المتاجر في أيٍّ من مناطـق الدولـة، لغـرض التسـوق 
على سبيل المثال؛ تجد عـربات التسوق الخاصة ببعض المتسوقين محّملة بكميات مبالغ فيـها مـن المـواد 
الغذائية واالستهالكية، وقد تصادف بعض النساء يقمَن بجر ثالث عربات أو أكثر، فيبدو المشهد وكأنهن 

يردن إطعام جميع قاطني الحي الذي يعشن فيه.
نسـتغرب هـذا النهـم االستهالكي، والـذي أصـبح عـادة متأصلة عند كـثيٍر مـن النـاس لألسف، األمر الذي 
يدعونا للتساؤل: لماذا ال نتحكم فـي أنفسنا أثناء عملية الشراء؟ لماذا ال يكون لدينا نظام استهالكي تعمل به 
األسر كلٍّ حسب إمكاناتها واحتياجاتها؟ مع أن أكثر هذه المشتريات يكون مصيره إلى حاوية النفايات، حسب ما 
أكدته دراسة على مستوى دول الخليج العربية مفادها: أن نسبة األطعمة المتخلّفة من نفايات هذه الدول تساوي 
40% من مجموع هذه النفايات. وبحسب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة »الفاو« فإن هدر الغذاء موجود 
في الكثير من البلدان المتقدمة، وإن ثلث األغذية المنتجة عالمياً تفسد أو تضيع بشكل أو بآخر وال يتم استخدامها.

هذا السلوك االستهالكي السيئ، يؤكد أننا نعيش في فوضى استهالكية، فنسأل أنفسنا: إلى متى سيمكث هؤالء 
في هذه »الفوضى« من دون تفكير؟ متى سيدركون سوء تصرفاتهم وضررها على صحة اإلنسان والمجتمع والبيئة 
على حٍد سواء؟.. رغم ما تقوم به الجهات المعنية بحماية المستهلك، من حمالت إرشادية ورسائل توعوية تبثها عبر 
وسائل اإلعالم المختلفة بشكل يومي تقريباً، تذّكر أفراد المجتمع باآلثار السلبية الناتجة عن هذه التصرفات، وتحثهم 

على التعقل في الشراء ومراعاة حرمة رمي بعضها في النفايات.. ولكن ال حياة لمن تنادي.
ومن المفارقات العجيبة أن الناس يشتكون عبثاً ليل نهار من غالء األسعار وجشع التجار، ونسوا بل وتناسوا أنه من 
البدهي أن لعاب التجار يسيل للربح السريع والفاحش، لذلك يرفعون أسعار بضاعتهم حين يرون هذا النهم الشرائي، 
فنحن من يشّجع هذا التاجر أو ذاك على هذا الفعل، وبعض التجار بطبيعة الحال من أصحاب النفوس الضعيفة، جاهزون 

ويتربصون بنا الدوائر كلما سنحت لهم الفرصة.
لقد آن لنا أن نخطط لحياتنا على كل المستويات، خصوصاً في عملية شراء مستلزمات المنزل واألسرة من طعام وشراب 
وغيرهما، لذا يتوجب على رب األسرة أن يخصص شهرياً مبلغاً محدداً من المال ينفقه على تأمين احتياجات البيت، من 
دون إفراط وال تفريط، مع مراعاة مدة صالحية المواد الغذائية سريعة التلف، ونقيس على ذلك توفير بقية مستلزمات الحياة 

الضرورية، وهو األمر الذي سيمنحنا وفرة في المال وبحبوحة في العيْش.
االحتفال بيوم األغذية العالمي »فرصة إلظهار التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوصول إلى مستوى صفر من 

الجوع في العالم بحلول 2030«، وهي الخطة المعروفة باسم »SDG 2« في منظمة »الفاو«.. فهل من مجيب؟! 
دمتم بترشيد ووفرة وسعادة.

نه�م اال�صتهالك
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