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حتر�ص الدولة يف ظل القيادة احلكيمة ومتابعة وتوجيهات الفريق �صمو ال�صيخ �صيف 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية على اإيالء العن�صر الب�صري 

اأق�صى اأولوياتها اإميانًا باأن الراأ�صمال الب�صري هو حمرك التنمية ورافد النمو والتقدم. 

وتويل وزارة الداخلية املتقاعدين من منت�صبيها عناية خا�صة، حيث مت ا�صتحداث مكتب 

ل�صوؤون املتقاعدين �صمن اإدارة العالقات العامة واملرا�صم لتقدمي اخلدمات كرد اجلميل 

لهذه الفئة التي اأ�صهمت يف بناء منظومة الوزارة.

اأما اأهداف مكتب �صوؤون املتقاعدين فتعك�ص اال�صرتاتيجية لوزارة الداخلية 2017-

املقدمة،  باخلدمات  املتعاملني  اإ�صعاد  بتعزيز  املتمثل  اخلام�ص  الهدف  وخا�صة   2021

االإداري��ة كافة وفق معايري اجلودة  ب�صمان تقدمي اخلدمات  املتمثل  ال�صاد�ص  والهدف 

والكفاءة وال�صفافية.

ويعترب املكتب حلقة الو�صل بني املتقاعدين والوزارة من حيث امل�صاهمة يف اإجراءات 

ا�صتالم وت�صليم االأو�صمة وامليداليات وال�صهادات وامل�صتحقات املالية للمتقاعدين وبراءة 

الذمة، وتنظيم الزيارات امليدانية، باالإ�صافة اإىل تخ�صي�ص خط �صاخن للتوا�صل اليومي 

مع املتقاعدين واالإجابة على ا�صتف�صاراتهم وتقدمي العون والدعم لكل احتياجاتهم.

كما ي�صعى املكتب اإىل تنفيذ املزيد من املبادرات وامل�صاريع التي تخدم وت�صعد وترعى 

هو  ف�صعاره  متقاعد،  اأ�صعد  القادمة  االأع��وام  يف  ليكون  الداخلية  وزارة  يف  املتقاعد 

)اخلربات ال تتقاعد يف وزارة الداخلية(.

اإننا ندعو جميع املتقاعدين يف وزارة الداخلية اإىل اال�صتفادة من اخلدمات الكثرية 

التي يقدمها مكتب �صوؤون املتقاعدين واملبادرة اإىل امل�صاركة يف الفعاليات املختلفة التي 

ينظمها مثل متكني املتقاعدين من العمل التطوعي واخلريي وح�صور الفعاليات واملعار�ص 

الدولة  يف  الن�صائية  اخلريية  اجلمعيات  مع  والتن�صيق  ال��وزارة  تنظمها  التي  االأمنية 

لتفعيل دور املتقاعدات فيها، اإ�صافة اإىل تاأهيل وتدريب املتقاعدين يف خمتلف العلوم 

واملعارف ورعاية االأفكار وامل�صاريع التجارية واالبتكار. 

 

اإ�سعاد املتقاعدين
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الضوء  الشرطة«  »مجتمع  يلقي 
شؤون  مكتب  على  العدد  هــذا  في 
العامة  العالقات  إدارة  املتقاعدين في 
من  يقدمه  ومــا  الداخلية،  بـــوزارة 
جمهور  تخدم  ومــبــادرات  خدمات 
خبراتهم  من  وتستفيد  املتقاعدين 

الطويلة في العمل الشرطي.
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احلمريي: اإجراءات وقائية للحد من حوادث الإطارات

> بداية ما هي أبرز االسباب التي تؤدي إلى 
وقوع حوادث انفجار اإلطارات؟ 

وقوع  إلى  تؤدي  عدة  أسباب  هناك   -
حوادث انفجار اإلطارات، تشمل نقص أو زيادة 
كثرة  الزائدة،  الحمولة  اإلطارات،  هواء  ضغط 
الطويلة،  المسافات  قطع  خالل  من  االستخدام 
وإعادة  التخزين،  سوء  عليها،  تشققات  وجود 

تصنيع اإلطارات المستعملة.         
شراء  قبل  للسائقين  نصيحتكم  هي  ما   <

اإلطار؟
بمجموعة  السائقون  يلم  أن  األهمية  من   -
إطارات  شراء  قبل  الضرورية  المعلومات  من 
اإلطارات  صناعة  تاريخ  وتشمل  مركباتهم، 
ومدة صالحية اإلطار بعد تركيبه، والتأكد في 

حالة اإلطارات الجديدة عند شرائها عدم تأثرها 
بالرطوبة ودرجات الحرارة مما يزيد من خطورة 

وقوع الحوادث المرورية بسبب اإلطارات.  
وننبه أيضاً إلى ضرورة استخدام األصناف 
المطابقة للمواصفات وإتباع التعليمات الصحيحة 
بما يوفر سالمتهم، وتشمل اإلجراءات الوقائية 
مالءمة اإلطار المستخدم وقياس درجة الحرارة 

حو�ر: �أحمد عادل

اإهمال �صيانة االإطارات اأو تركيب اإطارات م�صتعملة اأو رديئة ال يقل خطرًا عن اإهمال تغيري زيت املحرك، اإذ ميثل 

ذلك خطرًا مبا�صرًا على �صالمتنا خ�صو�صًا خالل فرتة ال�صيف وارتفاع درجات احلرارة مل�صتويات عالية، مبا يوؤدي اإىل 

وقوع حوادث انفجار االإطارات التي يروح �صحيتها الكثري من م�صتخدمي الطريق.

وبع�صهم قد يوفر بع�ص املال، ب�صراء اإطار م�صتعمل، اأو جمهول امل�صدر، غري مدرك للعواقب املرتتبة على ذلك، والكثري 

منا قد ال يعرف متى عليه تبديل اإطار مركبته، وما هي اأهم االإر�صادات التي يجب اتباعها للمحافظة على �صالمة 

االإطار. ويف هذا احلوار مع »جمتمع ال�صرطة« يلقي العميد حممد �صاحي احلمريي مدير مديرية املرور والدوريات 

اإهمال �صيانة  اأهم املخاطر املرتتبة على  اأبوظبي، ال�صوء على  بقطاع العمليات املركزية يف القيادة العامة ل�صرطة 

املركبات واالإطارات.
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التي يتحملها والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، 
والتأكد من مالءمة إطارات مركباتهم للرحالت 

الطويلة في حاالت السائقين المسافرين براً. 
إجراءات  اتخاذ  أيضاً  السائقين  على  ويجب 
السالمة المرورية خالل الصيف وتبديل إطارات 
أنفسهم  لوقاية  الصالحية،  المنتهية  مركباتهم 
وأسرهم من الحوادث الجسيمة التي تقع لعدم 
صالحية اإلطارات خصوصاً مع ارتفاع درجات 

حرارة الطقس.           
عن  تعبر  والمخالفات  الحوادث  أرقام    <
حجم خطر اإلطارات التالفة على الطرق.. هل 

هناك إحصائية حولها؟
- أسفرت الجهود الميدانية المكثفة لدوريات 
المرور في أبوظبي خالل النصف األول من العام 
 5376 نحو  ومخالفة  ضبط  عن   2019 الجاري 
مركبة للسير بإطارات تالفة أو منتهية الصالحية 

على الطرق المختلفة في إمارة أبوظبي.
وتوفي شخصان وأصيب 8 آخرون بإصابات 
في  بسيطة  بإصابات  آخرون  و4  متوسطة 
إطارات  انفجار  عن  ناتجة  مرورية  حوادث   7
الحوادث  الفترة ذاتها، ووقعت  المركبات خالل 
نتيجة لعدم التزام بعض السائقين باشتراطات 
أو  تالفة  إطارات  المرورية، واستخدام  السالمة 

منتهية الصالحية.
حملة  خالل  من  المديرية  تركز  لماذا    <
و»صيف  أبوظبي،  لشرطة  بأمان«  »صيف 
مروري آمن« لوزارة الداخلية على اشتراطات 

سالمة اإلطارات؟     
وسالمة  حياة  على  الحفاظ  هو  هدفنا   -
مستخدمي الطريق، للحد من الحوادث المرورية 
تكثيف  يتطلب  مما  اإلطارات،  بسبب  تقع  التي 
وتطبيق  المخالفات  وتحرير  الضبط  إجراءات 
المادة )82( الستخدام إطارات تالفة أو منتهية 
أسبوع  لمدة  المركبة  وحجز  الصالحية، 

والمخالفة 500 درهم و4 نقاط مرورية.
جهود  على  الضوء  تلقوا  أن  لكم  هل    <

المديرية في التوعية بمخاطر اإلطارات ؟
في  والدوريات  المرور  مديرية  تحرص   -
بسالمة  الميدانية  التوعية  على  أبوظبي  شرطة 
إطارات المركبات على الطرق الداخلية والرئيسة 
بأمان«  »صيف  حملتي  ضمن  أبوظبي  بإمارة 
لشرطة أبوظبي، و»صيف مروري آمن« لوزارة 
الداخلية، خصوصاً خالل هذه الفترة من العام 
التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، والتي 
جسيمة  مرورية  حوادث  وقوع  إلى  تؤدي  قد 
نتيجة النفجارها وتتسبب في وفيات وإصابات 

بليغة.
اإلعالم  إدارة  خالل  من  المديرية  وتواصل 
األمني في شرطة أبوظبي في بث رسائل التوعية 
عبر وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي كافة 
لحث السائقين على الحرص على سالمة إطارات 

مركباتهم وتبديل التالفة منها.
»صيف  حملة  إطار  في  المديرية  وقامت 
الطرق،  على  المرورية  الرقابة  بتكثيف  بأمان« 

وتعزيز التفاعل مع الجمهور من خالل وسائل 
لتثقيف  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلعالم 
الدولة  الى  والقادمين  المغادرين  السائقين 
تزامناً مع العطلة، وحثهم على التفاعل اإليجابي، 
والسرعات  والمرور،  السير  بقانون  وااللتزام 

المقررة على الطرق الداخلية والرئيسة.
الجهود  مضاعفة  أهمية  المديرية  وأكدت 
الوعي،  وتعميق  اإلنساني،  العمل  نهج  لترسيخ 
وتنمية الثقافة األمنية لدى الجمهور، وتوعيتهم 

بمختلف المخاطر وسبل مواجهتها.
وتضمنت الحملة تنظيم معرض توعية مرورية 
بالمراكز التجارية التالية »مركز دلما التجاري، 
مسابقات  وشملت  الشرق«،  بوابة  المشرف، 
ومرسماً  عمل،  وورشات  ترفيهية  وفقرات 
من  التالية  االدارات  بمشاركة  وذلك  لألطفال، 
ومكافحة  الطبية،  »الخدمات  أبوظبي  شرطة 
والسائقين،  اآلليات  وترخيص  المخدرات، 

وطيران  األمني،  واإلعالم  األمني،  والتفتيش 
واألزمات  االجتماعي،  والدعم  أبوظبي،  شرطة 
والكوارث، ومدارس الشرطة، والمتابعة والرعاية 
الالحقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية 

والخاصة.
فحص  برنامج  تنفيذ  الحملة  شملت  كما 
خاصة  شركة  مع  بالشراكة  لإلطارات  مجاني 
في  الوقود  6 من محطات  لإلطارات من خالل 
أبوظبي وهي: »الكورنيش، والمشرف، وجزيرة 
وشملت  وخليفة«،  والسمحة،  ومحوي،  الريم، 
وحث  المركبات،  إطارات  سالمة  عن  الكشف 
السائقين على تبديل إطارات مركباتهم المنتهية 
الجديدة  الصالحية، والتأكد من حالة اإلطارات 
ودرجات  بالرطوبة  تأثرها  وعدم  شرائها  قبل 

الحرارة مما يؤدي الى عدم صالحيتها.
هي  ما  براً..  العائالت  من  كثير  تسافر   <

خطتكم لتأمين الطرق؟
قامت  بأمان«  »صيف  حملة  اطار  في   -
أبوظبي  في شرطة  والدوريات  المرور  مديرية 
وتعزيز  الطرق،  على  المرورية  الرقابة  بتكثيف 
التفاعل مع الجمهور من خالل وسائل اإلعالم 
السائقين  لتثقيف  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
مع  تزامناً  الدولة  إلى  والقادمين  المغادرين 
العطلة، وحثهم على التفاعل اإليجابي، وااللتزام 
بقانون السير والمرور، والسرعات المقررة على 

الطرق الداخلية والرئيسة.
فيها  ناشدت  توعية  كتيبات  ووزعت 
مالءمة  من  التأكد  بضرورة  براً  المسافرين 
إطارات مركباتهم للرحالت الطويلة، وعدم ترك 
اإلطارات التالفة على الطرق الرئيسة مما يتسبب 
إلى  تؤدي  قد  الطريق  على  عوائق  تشكيل  في 
قائدي  محاولة  بسبب  مرورية  حوادث  وقوع 
السريعة محاولة  الطرق  على  المركبات خاصة 

تفادي اإلطارات التي يتم تركها على الطريق.

العميد محمد ضاحي الحميري 
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يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف القطاعات يف وزارة الداخلية، وزار هذا العدد مكتب �صوؤون املتقاعدين يف 

اإدارة العالقات العامة للتعريف مبا يقدمه من خدمات للرعيل االأول من منت�صبي الداخلية.

متابعة: الر� �لظر��صي - ت�صوير: حممد علي 

مكتب �سوؤون املتقاعدين باإدارة العالقات العامة 

                    ال�سام�سي: ن�سعى اإىل رد اجلميل لفئة     

                    اأ�سهمت ببناء منظومة »الداخلية«  

مدير  الشامسي  بطي  أحمد  محمد  العقيد  أكد 
أن  الداخلية،  وزارة  في  العامة  العالقات  إدارة 
إدارة العالقات العامة تهدف لخدمة مجتمع وزارة 
السعادة  لتحقيق  الممكنة  اآلليات  بكل  الداخلية 
الوظيفية لهم، وتم منذ عام تقريباً إضافة محور 
المتقاعدين ضمن محاور اإلدارة لتقديم الخدمات 
بناء  في  أسهمت  التي  الفئة  لهذه  الجميل  كرد 

منظومة وزارة الداخلية.
مكتب  استحداث  تم  لقد  الشامسي:  وقال 
العامة  العالقات  إلدارة  تابع  المتقاعدين  لشؤون 
الشرطية،  اإلدارات  في  مكاتب  ستة  وتتبعه 

توصيل  هو  المكاتب  لهذه  الرئيس  والهدف 
لمنتسبي  تعطى  التي  كافة  الشرطية  الخدمات 
من  المتقاعدين  إلى  الحاليين  الداخلية  وزارة 

الوزارة.
وأشار مدير إدارة العالقات العامة في وزارة 
وتواكب  تتنوع  الخدمات  هذه  أن  إلى  الداخلية 
المناسبات السنوية، مثل الحج والعودة للمدارس 
والمجالس الرمضانية والعيد وغيرها، هذا بجانب 
سيارات  توفير  استطاعت  المكاتب  بعض  أن 
إلى تخليص  الذين يحتاجون  للمتقاعدين  خاصة 
بعض المعامالت في اإلدارات المختلفة، وإشراك 

المتقاعدين في المجالس، واستضافتهم كضيوف 
من  وغيرها  الشرطة  كلية  احتفاالت  في  شرف 
هذا  الداخلية،  وزارة  بها  تعنى  التي  المناسبات 
طلبات  لتلبية  مجاني  ساخن  خط  توفير  بجانب 

واحتياجات المتقاعدين.

إسعاد المتقاعدين 
القحطاني  ناجي  أحمد  وردة  النقيب  وقالت 
مدير مكتب شؤون المتقاعدين في إدارة العالقات 
العامة في اإلدارة العامة للعالقات والمراسم، إن 
مكتب شؤون المتقاعدين يهدف إلى خدمة ورعاية 
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خدمات  تقدم  أفرع  فهناك  المتقاعدين،  شؤون 
ورعاية نوعية للمتقاعدين في جميع اإلمارات عبر 

وزارة الداخلية والقيادات الشرطية.
قالت  المكتب،  يقدمها  التي  الخدمات  وعن 
النقيب وردة القحطاني: لدينا العديد من األهداف 
فهناك  المتقاعدين،  التي نحاول تحقيقها إلسعاد 
المتقاعدين  مع  اليومي  للتواصل  ساخن  خط 
واإلجابة على استفساراتهم وتقديم العون والدعم 

لكل احتياجاتهم.
بين  الوصل  حلقة  هو  المكتب  أن  وأوضحت 
المتقاعدين ووزارة الداخلية من حيث اإلسهام في 
والميداليات  األوسمة  وتسليم  استالم  إجراءات 
للمتقاعدين  المالية  والمستحقات  والشهادات 
الميدانية مشيرة  الزيارات  الذمة، وتنظيم  وبراءة 
إلى أن المكتب حقق نسبة 100 بالمئة في مؤشراته 

االستراتيجية ومستهدفاته لعام 2018. 
أن  المتقاعدين  شؤون  مكتب  مدير  وأضافت 
أربع وحدات بجانب وحدة  المكتب يحتوي على 
الشؤون اإلدارية تنظم العمل داخل المكتب، وهذه 

الوحدات هي:
والتي  واالتصال  اإلنسانية  العالقات  وحدة   •
التطوعي  العمل  من  المتقاعدين  بتمكين  تعنى 
العالقة،  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  والخيري 
الفعاليات  المتقاعدين لحضور  دعوة  بجانب  هذا 
الداخلية  وزارة  تنظمها  التي  األمنية  والمعارض 
وجهات  الشرطية  القيادات  مع  بالتنسيق 
مجلس  تنظيم  إلى  باإلضافة  االختصاص، 
اجتماعي تشاوري للمتقاعدين في كل إمارة في 
وجهات  الشرطية  القيادات  مع  بالتنسيق  الدولة 
بالتنسيق  المكتب  قيام  بجانب  هذا  االختصاص، 
مع الجمعيات الخيرية النسائية في الدولة لتفعيل 
ميدانية  زيارات  وتنظيم  فيها،  المتقاعدات  دور 

للمتقاعدين في المناسبات والحاالت المرضية. 
تختص  التي  المتقاعدين  إسعاد  وحدة   •
والخدمية  الحكومية  الجهات  مع  بالتواصل 
الالزمة  واالمتيازات  التسهيالت  لتأمين  واألمنية 
للمتقاعدين، هذا بجانب السعي إلسعاد المتقاعدين 

من خالل رعاية شؤونهم وشؤون ذويهم.
• وحدة شؤون المتقاعدين التي تختص بإعداد 
بالمتقاعدين  الخاصة  البيانات  قاعدة  وتحديث 
والعمل على تحديثها بشكل دوري، هذا باإلضافة 
إلى اإلسهام في متابعة إجراءات استالم وتسليم 
الممنوحة  والشهادات  والميداليات  األوسمة 
للمتقاعدين، والمساعدة على إنهاء إجراءات براءة 

الذمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
بالعديد  التي تقوم  التأهيل والتدريب  • وحدة 
وتدريب  بتأهيل  تقوم  فهي  االختصاصات،  من 
المتقاعدين في مختلف العلوم والمعارف ورعاية 
بالتعاون  واالبتكار  التجارية  والمشاريع  األفكار 
بجانب  هذا  االختصاص،  ذات  الجهات  مع 
من  المثقفة  النخب  مع  بالتواصل  الوحدة  دور 
وخبراتهم  قدراتهم  من  لالستفادة  المتقاعدين 
الشرطي  العمل  في  والفنية  والعملية  العلمية 
الجهات  مع  بالتعاون  والتدريب  العلمي  والبحث 

الحكومية ذات العالقة، وإعداد دراسات للحاالت 
عن  الرضا  واستبيانات  للمتقاعدين  االجتماعية 
التقارير  ورفع  وتحليلها  لهم  المقدمة  الخدمات 

والتوصيات.
التي  وهي  اإلدارية،  والشؤون  القلم  وحدة   •
تقوم بتنفيذ أنشطة الفرع بما ينسجم مع معايير 
قياس األداء المؤسسي مع رفع التقارير الدورية 
الجهات  إلى  وبالتالي  اإلدارة  مدير  إلى  بشأنها 

ذات االختصاص.

أهداف المكتب  
وعن أهداف المكتب، قالت النقيب وردة أحمد 
ناجي القحطاني مدير مكتب شؤون المتقاعدين: 
لوزارة  االستراتيجية  األهداف  تعكس  أهدافنا 
الخامس  الهدف  2021 وخاصة   -  2017 الداخلية 
بالخدمات  المتعاملين  إسعاد  بـ)تعزيز  المتمثل 
تقديم  )ضمان  السادس  والهدف  المقدمة( 

الجودة  معايير  وفق  كافة  اإلدارية  الخدمات 
والكفاءة والشفافية(.

مبادرات 
شؤون  مكتب  ومشاريع  مبادرات  وعن 
بتنفيذ  قمنا  القحطاني:  النقيب  قالت  المتقاعدين، 
مبادرات  منها   2018 عام  في  مبادرات  ثالث 
متميزة  عمره  وهي  السنوية،  عمرة(  )لبيك 
من  كريمة  برعاية  الداخلية  وزارة  لمتقاعدي 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  سيدي 
الداخلية بالشراكة والتعاون مع صندوق التكافل 

االجتماعي )فزعة(. 
وهي   ،)2018 الدراسي  )العام  مبادرة  وهناك 
المدرسية  المستلزمات  بجميع  خاصة  مبادرة 
بالتنسيق  أيضاً  والعاملين  المتقاعدين  ألبناء 
المبادرات  جانب  إلى  )فزعة(،  مع  والتعاون 
شؤون  مكتب  أفرع  بها  قامت  التي  والمشاريع 

المتقاعدين في القيادات العامة للشرطة.
جديدة  مستهدفات  إلى  العام  هذا  سعينا  كما 
للمبادرة إلى جانب تنفيذ مبادرات تخدم األجندة 
من  وهي  ووفيت(،  )كفيت  مبادرة  مثل  الوطنية 
ضمن مبادرات اللجنة العامة للتسامح في وزارة 

الداخلية 2019.
تنفيذ  إلى  نسعى  قائلة:  القحطاني  وأضافت 
تخدم  التي  والمشاريع  المبادرات  من  المزيد 
ليكون  الداخلية  وزارة  متقاعد  وترعى  وتسعد 
هو  فشعارنا  متقاعد،  اسعد  القادمة  األعوام  في 

)الخبرات ال تتقاعد في وزارة الداخلية(.
التي  الورش  جانب  إلى  هذا  قائلة:  واختتمت 
اآلمن  التقاعد  ورشة  مثل  للمتقاعدين،  قدمناها 
لمتقاعدي وزارة الداخلية والتي تهدف إلى تأمين 
للمتقاعد  والقانونية  واإلدارية  المالية  الجوانب 

خالل عام 2019.

العقيد محمد أحمد بطي الشامسي
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يعد منت�صبو اإدارة املهام اخلا�صة يف �صرطة ال�صارقة من اأ�صحاب العيون ال�صاهرة والقلوب الناب�صة، فهم حري�صون كل احلر�ص 

على حتقيق اأف�صل املمار�صات التي تعزز املحافظة على مكت�صبات اإمارة ال�صارقة خ�صو�صًا ودولة االإمارات العربية املتحدة 

عمومًا، وجت�صد االإدارة روؤية ور�صالة وا�صرتاتيجية وزارة الداخلية يف بناء جمتمع ينعم باالأمن واالأمان واال�صتقرار بناء 

على توجيهات الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية.

لقاء: عبد �لوهاب فرج �هلل
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اإدارة املهام اخلا�سة يف �سرطة ال�سارقة 

                    بن عا�سور: ن�سعى لتحقيق الأمن

                    والأمان للمواطنني واملقيمني 

أوضح العقيد عاشور بن سبت بن عاشور مدير 
إدارة المهام الخاصة في شرطة الشارقة خالل حوار 
من  مستمد  اإلدارة  إرث  أن  الشرطة«  »مجتمع  مع 
رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
لالتحاد  األعلى  المجلس  القاسمي عضو  محمد  بن 
واألمن  الشرطة  دوائر  دمج  من  الشارقة  حاكم 
العام وإلحاقها بوزارة الداخلية منذ عام 1975، حيث 
وكانت  الطوارئ«،  »سرية  بمسمى  اإلدارة  أسست 
آنذاك  وتمركزت  والحراسات،  المراكز  إدارة  تتبع 
في معسكر المحطة بمنطقة القاسمي كأول تشكيل 
إليها  الدولة، وأوكلت  الطوارئ على مستوى  لقوات 
مهمات تأمين المناسبات والحراسات العامة وفض 

أعمال الشغب.

وأضاف: أنه منذ تأسيس إدارة المهام الخاصة 
تميزت باألعمال الريادية على مستوى المنطقة، ومن 
ضمنها توحيد زي القوات االحتياطية على مستوى 
العرب  الشرطة  مؤتمر  عقد  حيث  العربي،  الوطن 
سيدي  من  كريمة  برعاية   1998 عام  الشارقة  في 
توقيع  وتم  الشارقة،  إمارة  حاكم  السمو  صاحب 
االحتياطية  للقوات  الرسمي  الزي  توحيد  اتفاقية 
على مستوى الوطن العربي إلى اللون المموه المائل 

لألزرق وال نزال نرتديه حتى اآلن.
وتابع كما كان لنا الشرف بتنفيذ مراسيم سموه 
كأول جهة شرطية على مستوى الوطن العربي تقوم 
اآلن،  وحتى   1987 عام  منذ  اإلفطار  مدفع  بإطالق 
منطقة   12 في  سنوياً  المدفع  بإطالق  نقوم  حيث 

تراثنا  على  ومحافظين  متمسكين  الشارقة،  بإمارة 
في إبالغ السكان بمواعيد اإلفطار.

مستويات عالية 
وأكد العقيد بن عاشور أن إدارة المهام الخاصة  
على  الحفاظ  مستويات  أعلى  إلى  للوصول  تعمل 
الشارقة  إمارة  بها  تتميز  التي  األمنية  المكتسبات 
المتحدة عموماً،  العربية  اإلمارات  ودولة  خصوصاً 
للقيام  الكافيتين  والعزيمة  القدرة  تمتلك  وهي 
بمهماتها من خالل مواكبة كل ما هو جديد تماشياً 
مع روح العصر، وهي تعزز جاهزية وكفاءة القوى 
خصوصاً  ممكنة  درجة  أقصى  إلى  فيها  العاملة 
بداية  منذ  وأحدثها  الممارسات  أفضل  تتبنى  وأنها 
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تأسيسها.
وأضاف: أن اإلدارة تتولى تأمين وحماية األرواح 
المنشآت  وتأمين  أساسية،  كعملية  والممتلكات 
الموقوفين  وحراسة  والمهمة،  والحيوية  النفطية 
ونزالء المؤسسة العقابية واإلصالحية الذين يتلقون 
المعادن  نقل  ومرافقة  المستشفيات،  في  عالجهم 
الثمينة واألسلحة والذخائر، وتأمين جميع الفعاليات 
وأعمال  االشتباكات  وفض  الشارقة،  في  المقامة 
الشغب، وتأمين المناسبات الرسمية، ومرافقة وفود 
والوفود  الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب  سيدي 
المداهمة  بعمليات  وتقوم  الشارقة،  إلى  القادمة 

واالقتحام وما يصاحبها من عمليات غلق وكمائن.
متخصص  فرع  اإلدارة  في  يوجد  أنه  وتابع 
بالتدريب القتالي والقناصة، يقوم بتجهيز الفصائل 
المقاتلة وتدريبها وفق أعلى مستوى على المهمات 
فرق  اختيار  في  مرونة  ولدينا  المختلفة.  القتالية 
رئيسة  مستويات  ثالثة  على  نعمل  حيث  العمل، 
بحسب المهمات المنجزة، وبحسب إحصائيات آخر 
يتراوح  المنجزة  المهمات  ثالث سنوات فإن معدل 
إنجاز  يمكن  وال  مهمة،   15000 إلى   13000 بين  ما 
هذه المهمات إال بتقسيم العمل وتنسيقه بين األقسام 

والفروع.
وأوضح أن المستوى األول يتم تشكيله بسلسلة 
قيادة مكونة من مدير اإلدارة ونائبه وأربعة ضباط 
يمثلون األقسام، ويتم العمل فيه في المهمات الكبيرة 
الثاني  على مستوى إمارة الشارقة. وأن المستوى 
في  وأنه  ارتباط.  وضباط  قسم  رئيس  من  يتكون 
المتوسطة،  بالمهمات  العمل  يتم  الثالث  المستوى 
والتي تكون بقيادة الضابط المعني وضباط االرتباط 

المعنيين باإلدارة الخارجية.

شروط االنضمام
وعن شروط االنضمام إلى اإلدارة، أجاب العقيد 
يتمتع  أن  يجب  لالنضمام  المرشح  أن  عاشور  بن 
تحمل  على  تساعده  التي  العالية  البدنية  باللياقة 
حيث  الطقس،  وأجواء  والمكانية  المناخية  الظروف 
والصبر  والتحمل  بالجلد  المتمتع  المرشح  نختار 
والقوة البدنية كون مهماتنا ذات طابع ميداني يتطلبه 
اليقظة وتحمل ساعات العمل الطويلة خصوصاً في 
العقبات والموانع  المناسبات، وذلك الجتياز  أوقات 
وتطويق  القوة  استعراض  عند  أو  المداهمة  أثناء 
أماكن االضطرابات. وننوه بأن عامل السن ضروري 
لمنتسبي اإلدارة إذ ال بد أن يحافظ المنتسب على 

لياقته البدنية طوال خدمته لدينا.
وأضاف: تتنوع البرامج لدينا من برامج تدريبية 
يومية مثل اللياقة البدنية واأللعاب القتالية، وبرامج 
وبرامج  التكتيكية،  الرماية  برامج  مثل  أسبوعية 
شهرية وسنوية مثل البرنامج التخصصي الميداني 

وتمارين مكافحة الشغب.

أقسام وفروع 
بن  العقيد  شرح  اإلدارة،  وفروع  أقسام  وعن 
يتولى حراسة  والحراسات  األمن  أن قسم  عاشور 
والمعامل،  اآلبار  من  المكونة  النفطية  المنشآت 

وحراسة المنشآت الحيوية والمهمة. وقد تم تطوير 
منهجية تصنيف المنشآت الحيوية المهمة لتساعدنا 
على اختيار مبادئ الحراسة ونوعها بحسب تصنيف 
الخطط  بتحديث  ونقوم  دوري.  وبشكل  المنشأة 
اتساع  بحسب  أو  استجد  كلما  بالحراسة  الخاصة 

البنية العمرانية في الشارقة.
حراسة  أيضاً  القسم  مهمات  من  أن  وأضاف: 
المؤسسة العقابية واإلصالحية في أوقات الطوارئ، 
التوقيف  من  الخطرين  المؤسسة  نزالء  ومرافقة 
الوفود  مقرات  وحراسة  وبالعكس،  المحاكم  إلى 
القادمة إلى اإلمارة أثناء الفعاليات، وتسيير دوريات 
الحيوية  األهداف  ونجدة  المسلحة،  االستجابة 
العبادة  دور  وتأمين  االستعداد،  حاالت  رفع  أثناء 

والفعاليات الدينية لجميع األديان والمعتقدات.
بعمليات  يقوم  الشغب  مكافحة  قسم  أن  وتابع 
الدور  من  بدءاً  المختلفة  بأدواره  الشغب  فض 
المنشآت  تفتيش  خالل  من  يكون  الذي  الوقائي 
وزارة  مع  بالتعاون  العمال  وثكنات  الرياضية 
التوطين والموارد البشرية وبلدية الشارقة وانتهاًء 
العمالية  االضطرابات  أثناء  الشغب  فض  بعمليات 
اإلمارة  في  تحدث  قد  التي  العرقية  والنزاعات 
ومساندة اإلمارات األخرى في حال الطلب. ونوجه 
ضباطنا بأخذ الدور القيادي أثناء المهمة من تخطيط 
عملية الفض إلى القبض على المشاغبين مع األخذ 
بعين االعتبار سالمة األرواح والممتلكات واستخدام 
القانونية الالزمة للموقف، باإلضافة للبرامج  القوة 
المجتمعية التي يقوم بها القسم من خالل الحمالت 
التوعوية المختلفة خالل العام بالتعاون مع الشركاء.

بعمليات  يقوم  الخاصة  المهام  قسم  أن  وذكر 
األماكن  ودراسة  المعلومات  وجمع  االستطالع 
الساخنة وعمليات المداهمة واالقتحام لتنفيذ القانون 
بالتعاون  الخطرين  المجرمين  على  القبض  وإلقاء 
ومكافحة  الجنائية  والمباحث  التحريات  إدارات  مع 
المخدرات واألمن الوقائي. كما يقوم القسم بتجهيز 
فرق التدخل السريع المسلح للتعامل مع األحداث، 
وتأمين ومرافقة وفود سيدي صاحب السمو عضو 
والوفود  الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس 
الرسمية القادمة لإلمارة، وتجهيز الفصائل القتالية، 

وتدريب منتسبي مكافحة الشغب، و التدريب المسلح 
لمنتسبي إدارات التحريات والمباحث الجنائية واألمن 
والدوريات،  والمرور  المخدرات  ومكافحة  الوقائي 
باإلضافة إلى عقد برامج تدريبية متخصصة إلعداد 
مدربين  لتأهيل  مستوى  أعلى  على  القيادة  مراتب 
مع  مشتركة  تدريبية  لبرامج  خضعوا  مواطنين 

القوات الفرنسية والقوات األلمانية.
يقوم  المساندة  الخدمات  فرع  أن  إلى  وأشار 
الخارجية من  اللوجستي والوظائف  الدعم  بمهمات 
وتجهيز  وذخيرة،  وسالح  وغذاء  وقود  إمدادات 
الحراسة  ونقاط  الالزمة  والمعدات  المواقع 
االتصاالت  استدامة  عاتقه  على  ويقع  المتحركة، 
العمل  وتنظيم  القوات  بين  والالسلكية  السلكية 
التي  المتخصصة  الفرق  على  الواجبات  وتوزيع 

تؤدي المهمات.

إنجازات وخطط
وأكد العقيد بن عاشور أن اإلدارة حققت العديد 
والخارجي،  المحلي  الصعيدين  على  اإلنجازات  من 
ومنها قدرتها على استيعاب ضيوف إمارة الشارقة 
وتعاقبها  الفعاليات  جدول  ازدحام  من  الرغم  على 
 4 عن  يقل  ال  ما  استقبلنا  الماضية  الفترة  فخالل 
الدولي  الشارقة  على معرض  توزعوا  زائر  ماليين 
األلعاب  ودورة  القدم  لكرة  آسيا  وكأس  للكتاب 

لألندية العربية للسيدات.
وأعظم إنجازاتنا عندما ننجح بإدارة هذه الفعاليات 
واستمتاع  الحوادث،  أنواع  أدنى  تسجيل  دون  من 
على  بالفعاليات  والمقيمين  والمواطنين  ضيوفنا 

أرض اإلمارة.
وأضاف: أننا نهتم بتطوير النظم الذكية لتساعدنا 
على تأدية مهماتنا بكل يسر وسهولة مثل نظام إدارة 
المركبات وصيانتها كونها من الممتلكات األساسية 
التي تؤدي لنجاح المهمات. كما نهتم برفع القدرة 
النظم  أحدث  نواكب  بحيث  منتسبينا،  لدى  القتالية 
على مستوى العالم من حيث التجهيزات واألسلحة 
للطائرات،  التصدي  فرقة  إدخال  مثل  والمعدات 
األرواح  وحفظ  اإلنسان  حقوق  مبادئ  وتعزيز 
والممتلكات من خالل تجهيز فرق المداهمة بمعدات 
التصوير الحي وإدخال نظام التأكد من الخصم لمنع 

التعسف في استخدام القوة.
نسعى  »دائماً  قائالً:  عاشور  بن  العقيد  وختم 
للمواطنين  واألمان  األمن  لتحقيق  السبل  ألفضل 
المستقبلية  الخطط  من  العديد  ولدينا  والمقيمين. 
في شتى المجاالت التي تهم عملنا، ونتطلع لتوسيع 
هيكلنا اإلداري بما يتناسب مع توسع إمارة الشارقة 
في  ونضع  المستقبلية،  مصالحها  يخدم  وبما 
التكنولوجيا من  الهائل في عصر  التطور  الحسبان 
الجيل الخامس والذكاء االصطناعي والطابعات ثالثية 
لقوة  وتأهيل  تدريب  ولدينا  والروبوتات،  األبعاد 
نسائية متخصصة في مرافقة الشخصيات النسائية 
المهمة وفي عمليات المداهمة واالقتحام، باإلضافة 
لتأمين  والحراسات  األمن  قسم  تتبع  نسائية  لقوة 
والتدخل  الزائرات  النساء  على  والتفتيش  الفعاليات 

لحل النزاعات وإلقاء القبض على المخالفات«.

العقيد عاشور بن عاشور
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الداخلية تطلق برنامج دبلوم الت�سامح �سمن مبادراتها

اإطالق الدفعة اخلام�سة من دبلوم »اإ�سعاد املتعاملني« يف الداخلية

رئيس  الخييلي،  حارب  خليفة  الركن  اللواء  أعلن 
رئيس  الداخلية،  بوزارة  المؤسسي  التطوير  مجلس 
عن  بالوزارة،  التسامح  لمبادرات  العليا  اللجنة 
اإلدارة  تنفذه  الذي  التسامح  دبلوم  برنامج  إطالق 
العامة لالستراتيجية وتطوير األداء بالوزارة، ضمن 
وبالتعاون  التسامح،  لعام  الداخلية  وزارة  مبادرات 
هيلتون  فندق  في  وذلك  دبي،  جامعة  مع  والتنسيق 

كبيتال بابوظبي.
محمد  عيسى  الدكتور  الدبلوم  إطالق  حضر 
البستكي رئيس جامعة دبي، والعقيد الدكتور راشد 
الذخري نائب مدير عام االستراتيجية وتطوير األداء، 
الحوكمة  إدارة  مدير  الخوري  والمقدم خالد حسين 

وعدد من الضباط بوزارة الداخلية. 
وزارة  من  منتسباً   45 نحو  الدبلوم  في  يشارك 
االتحادية  والهيئة  والتعليم  التربية  ووزارة  الداخلية 

للموارد البشرية، والقيادة العامة لشرطة دبي. 
هذا  إطالق  إن  له  كلمة  في  الخييلي  اللواء  وقال 
الدبلوم يأتي في إطار إعالن عام 2019 عاماً للتسامح 
تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة 
القيم اإلنسانية النبيلة التي تعتبر ركيزة أساسية من 
ركائز الحضارة، وتسعى وزارة الداخلية بتوجيهات 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  من 
لتحويل  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
قيمة التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام من خالل 

حزمة من المبادرات والبرامج التي تجسد أهمية قيم 
تلعبه  الذي  العالمي  الدور  تعزيز  بهدف  التسامح 

الدولة كعاصمة للتعايش والتالقي الحضاري. 
وطنياً  نهجاً  اليوم  أصبح  التسامح  أن  وأضاف: 
والتزاماً إنسانياً منذ تأسيس الدولة على يد المغفور 
الله ثراه«، واستمرت قيادتنا  الشيخ زايد، »طيب  له 
الرشيدة على ترسيخ هذا النهج في التعايش السلمي 
واإليجابية واالحترام والمسؤولية والمساواة وتقدير 
جميع من يعيش على أرض اإلمارات الطيبة باختالف 
جنسياتهم وأديانهم، لتكون اإلمارات النموذج الرائد 

واألول في التسامح.
البستكي  محمد  عيسى  الدكتور  قال  جانبه  ومن 

رئيس الجامعة، إن إطالق البرنامج جاء نتاج جهود 
مشتركة لتجسيد مبادئ دولة اإلمارات في التسامح، 
ونتاج األهمية التي يمثلها التسامح المتأصل والمتجذر 
في عادات وتقاليد مجتمع اإلمارات، وترسيخ مفهوم 

التسامح في نفوس أبناء الوطن كافة.
ويعد برنامج دبلوم التسامح األول من نوعه في 
ممتدة  رئيسة  محاور  ويغطي ستة  الداخلية،  وزارة 
على 6 أسابيع، يقدمها عدد من الخبراء واألساتذة في 
الجامعة إضافة إلى مختصين في التسامح واختيرت 
اإلماراتي  الوطني  البرنامج  إلى  استناداً  المواد 
للتسامح، وبناء على مجموعة من المبادرات التي تم 

إطالقها على مستوى الدولة.

العامة  اإلدارة  في  ممثلة  الداخلية  وزارة  عقدت 
الوزارات  لممثلي  تنويرياً  اجتماعاً  مؤخراً  للسعادة، 
على  الخاص  والقطاع  المحلية  والهيئات  االتحادية 
الخامسة  الدفعة  في  المشاركين  الدولة  مستوى 
إطالقه في  الذي سيتم  المتعاملين«  »إسعاد  لدبلوم 
شهر سبتمبر الحالي وتنظمه الوزارة ضمن مبادرات 
الحياة،  وجودة  للسعادة  الداخلية  وزارة  برنامج 
مقر  في  وذلك  اتصاالت،  أكاديمية  مع  بالتعاون 

األكاديمية بدبي. 
وقال العقيد ناصر خادم الكعبي مدير عام اإلدارة 
العامة للسعادة، إن وزارة الداخلية تنفذ هذا البرنامج 
بالتعاون مع أكاديمية اتصاالت وباعتماد دولي من 
الخامس  للعام  األعمال،  لتدريب  الدولية  الجمعية 
على التوالي، ويستهدف مشرفي وموظفي الواجهة 
واالستقبال،  االتصال  مراكز  وموظفي  األمامية 
ومهاراتهم  خبراتهم  لصقل  المتعاملين  وإسعاد 
ومعارفهم في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين، وفقاً 
ألحدث الممارسات والمعايير الدولية ومعايير نظام 

النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.
دبلوم  من  الخامسة  الدفعة  إطالق  إن  وأضاف 
توجهات  مع  تماشياً  يأتي  المتعاملين  إسعاد 
وتحقيق  المتعاملين  إلسعاد  الرشيدة  حكومتنا 

رفاهية المجتمع، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة 
الداخلية  وزارة  برنامج  مبادرات  وضمن  الحياة، 
هذه  مثل  تنفيذ  أن  مؤكداً  وااليجابية،  للسعادة 
الداخلية على  إطار حرص وزارة  يأتي في  البرامج 
تحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم خدمات 
متميزة لمتعامليها من شرائح المجتمع كافة، وتعزيز 
عالقات التعاون والتنسيق مع شركائها في القطاعين 

الحكومي والخاص.
يستغرق  المتعاملين  إسعاد  دبلوم  أن  وأوضح 
مدة أربعة شهور، يتلقى المنتسبون على مدى ثالثة 
فصول بواقع 95 ساعة تدريبية معتمدة، محاضرات 

نظرية وتدريبات عملية وورش عمل وزيارات ميدانية، 
المتقدمة في  العالمية  المعايير  أفضل  لالطالع على 
مجال خدمة المتعاملين، وفي ثالث مناطق جغرافية، 
شرحاً  وقدم  الخيمة.  ورأس  ودبي  أبوظبي  هي 
مفصالً عن الدبلوم منذ إطالقه قبل أربعة أعوام، وعدد 
الدفعات التي تم تخريجها، واألشخاص المستهدفين 
باعتباره دبلوماً مهنياً احترافياً في إسعاد المتعاملين 
والمشرفين  األمامية  الواجهة  موظفي  إلى  موجه 
بالجهات الحكومية وشبة الحكومية والقطاع الخاص 
وصقل خبراتهم ومعارفهم لالرتقاء بأسلوب تقديم 

الخدمات للمتعاملين في الدولة.

 طريقة غير جراحية، غير مؤلمة، و فّعالة
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البرنامج  فعاليات  أبوظبي  شرطة  اختتمت 
الصيفي التطوعي العسكري ألبطال شرطة الغد، 
نادي ضباط  الجاهلي في  بقاعة  أقيم  في حفل 
القوات المسلحة. وأكد معالي اللواء فارس خلف 
المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي الحرص على 
بكل  العسكرية  التجربة  لخوض  األبناء  رعاية 
فخر واعتزاز لما فيها من أهداف سامية تعود 
قوية  شخصية  بناء  في  وتسهم  عليهم  بالنفع 
في  تسهم  هادفة  أنشطة  عبر  وتوعيتهم  فعالة 
ترسيخ القيم الوطنية واستثمار أوقات اإلجازة 

الصيفية ألجيال المستقبل.

اختتام الربنامج ال�سيفي التطوعي الع�سكري »اأبطال �سرطة الغد«

وأوضح معاليه ان البرنامج استمر 4 أسابيع 
في ميادين العلم والمعرفة والشرف والرجولة 
لشرطة  العامة  القيادة  في  األخالقية  والتربية 
السابقة واستجابة  الدورات  بعد نجاح  أبوظبي 
لرغبة أولياء األمور وأبنائهم الذين أبدوا انتماءهم 
ووالءهم للوطن وقيادته الحكيمة مشيراً إلى ان 
الفئة  من  وطالبة  طالباً   230 استهدف  البرنامج 
الحفل  تخريج  .وشهد  عاماً   15  -  12 العمرية 
اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد 
البشرية وعدد من الضباط وأولياء االمور وطلبة 

وطالبات أبطال شرطة الغد.

أن  النعيمي  شاهين  سالم  اللواء  وأوضح 
البرنامج اسهم بدور رائد في شغل فراغ األبناء 
اإليجابية  القيم  وتعزيز  الصيفية  العطلة  خالل 
الوطن،  وحب  واالنتماء  كالوالء  نفوسهم  في 
بيئة  في  ودمجهم  القيادية  المهارات  وغرس 
العمل الشرطي، وتعريفهم على خدمات شرطة 
أبو ظبي للجمهور، وقيمة الشعور بالمسؤولية، 

وتنمية قدراتهم، وإكسابهم مهارات جديدة.
االستراتيجيين  الشركاء  الحفل  راعي  وكرم 
تقديراً لتعاونهم المستمر مع شرطة أبوظبي كما 

كرم الطلبة المتميزين في البرنامج .

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة 
توعوية إعالمية مجتمعية بمناسبة عيد األضحى 

المبارك تحت شعار »سعادتنا... سالمتكم«.
وأوضح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام 
شرطة أبوظبي أنه تم إعداد خطة متكاملة لتعزيز 
تشارك  العيد«  »عطلة  خالل  للجميع،  السالمة 
وتركز  كافة  واألمنية  الشرطية  الجهات  فيها 
حول  واألمنية  الشرطية  الدوريات  تكثيف  على 
واألسواق  التجارية  والمراكز  العيد  مصليات 
أنواع  لتقديم  العامة  والمتنزهات  والحدائق 
الوسائل  أحدث  باتباع  واالستجابة  كافة  الدعم 
الشرطية  األجهزة  حرص  مؤكداً  وأسرعها 
على تقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز األمن 

�سرطة اأبوظبي تطلق مبادرة »�سعادتنا.. �سالمتكم« مبنا�سبة العيد

واألمان وتوثيق روابطها مع الجمهور.
في  التعاون  إلى  المجتمع  أفراد  جميع  ودعا 
تعزيز اشتراطات الوقاية والسالمة في مختلف 
والمراكز  والمتنزهات  كالحدائق  المواقع، 
التجارية، وغيرها من األماكن التي من المتوقع 
أن تشهد كثافة عالية من مرتاديها، خالل عيد 

األضحى المبارك.
على  األمور  أولياء  الشريفي  اللواء  وحث 
االهتمام باألطفال، وعدم االنشغال عنهم، حتى 
ال يكونوا عرضة ألي مخاطر ودعا إلى تضافر 
الوقائية  المشتركة، باتباع االشتراطات  الجهود 
سواء خالل عطلة عيد األضحى المبارك أو في 

مختلف المناسبات وعلى مدار العام.



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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2021

 

YEAR OF TOLERANCE

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

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

مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.

999 ads.indd   3 6/16/19   4:25 PM
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اللواء املري يرتاأ�س اجتماع التميز املوؤ�س�سي يف �سرطة دبي 

ترأس سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد 
العام لشرطة دبي، االجتماع الدوري لمجلس التميز 
المؤسسي في شرطة دبي، بحضور اللواء األستاذ 
العام  القائد  الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد 
اإلدارات  ومديري  والتدريب،  األكاديمية  لشؤون 
العامة، والعميد الدكتور محمد المر مساعد القائد 
والعميد  بالنيابة،  والريادة  التميز  لشؤون  العام 
القائد  مساعد  المزروعي،  ديالن  بن  أحمد  محمد 
اإلدارات  ومديري  بالنيابة،  المنافذ  لشؤون  العام 

العامة وعدد من الضباط.

خليفة  الله  عبد  اللواء  سعادة  من  بتوجيهات 
ترأس سعادة  دبي،  لشرطة  العام  القائد  المري 
مساعد  المنصوري،  إبراهيم  خليل  خبير  اللواء 
وسعادة  الجنائي،  البحث  لشؤون  العام  القائد 
هويدي  بن  سعيد  السالل  الدكتور  اللواء 
اإلدارة،  لشؤون  العام  القائد  مساعد  الفالسي، 
لقطاعي  المشترك  العمل  تعزيز  لبحث  اجتماعاً 
اإلدارية  الجوانب  في  واإلدارة،  الجنائي  البحث 
التميز  إلى  الوصول  بهدف  كافة،  والجنائية 
والريادة العالمية في المجاالت الشرطية، بحضور 
مديري اإلدارات العامة ونوابهم، ومديري مكاتب 
التطوير المؤسسي للقطاعين، ومديري اإلدارات 

الفرعية ومديري مراكز الشرطة. 
المنصوري  إبراهيم  خليل  خبير  اللواء  وأكد 
القطاعات  بين  التكاملية  االجتماعات  دور  على 
في  األداء  مستوى  رفع  في  كافة  الشرطية 
الُصعد كافة، وأن هذه اللقاءات الدورية لها أثر 
العوائق  لمعرفة  العامة  اإلدارات  دعم  في  بالغ 
واالحتياجات وتقديم المشورة واآلراء واألفكار 
األهداف  تحقيق  شأنها  من  التي  اإلبداعية، 
االستراتيجية لشرطة دبي، وصوالً إلى مستوى 

عالمي من التميز والريادة في العمل الشرطي.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري خالل االجتماع 
تحقيق  على  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  حرص 
العالمية،  الجودة  معايير  بأعلى  والتميز  الريادة 
ألجل  تقدمها  التي  الخدمات  بمستوى  واالرتقاء 
ما  وهو  والمقيمين،  المواطنين  ورفاهية  إسعاد 
خدمات  على  بالحصول  المجتمع  توقعات  يلبي 
حكومية بمستوى 7 نجوم وبأعلى درجات الكفاءة 

والفعالية.
السابق  االجتماع  قرارات  المجتمعون  وناقش 
وما تم تنفيذه منها والبرامج والخطط المطروحة 

للتنفيذ وآخر المستجدات، باإلضافة الى عدد من 
المواضع المدرجة في جدول األعمال.

رئيس  أهلي،  إبراهيم  النقيب  واستعرض 
المجلس،  سر  أمين  التميز  مشاريع  متابعة  قسم 
للمشاركة  العامة لشرطة دبي  القيادة  استعدادات 
في جوائز التميز المحلية والعالمية، باإلضافة إلى 

الخدمات المشتركة مع الجهات الحكومية.
كما تم عرض تقييم مراكز الخدمة في اإلدارات 
العالمية  المعايير  حسب  الشرطة  ومراكز  العامة 

المتبعة في ذلك.

بحث التكامل بني قطاعي »البحث اجلنائي« و»الإدارة« يف �سرطة دبي

بدوره، قال اللواء الدكتور السالل سعيد بن 
القطاعات  من  قطاع  كل  إن  الفالسي،  هويدي 
الشرطية يدعم اآلخر، وإن كانت هناك اختالفات 
والممارسات  التجارب  أن  إال  تخصصية 
اإلدارات  تطوير  في  كبير  دور  لها  المشتركة 
العامة كافة، وأن مثل هذه األنشطة التي تجمع 
عدة إدارات عامة في مكان واحد، تسهم بشكل 
من  وذلك  لألداء،  نوعية  نقلة  عمل  في  كبير 
والعمل  التواصل  وزيادة  الجهود  توحيد  خالل 

المشترك.

البرامج  استعراض  االجتماع  تضمن 
من  المقدمة  واالقتراحات  والنتائج  والمبادرات 
الجنائية،  والمباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة 
الجريمة،  وعلم  الجنائية  لألدلة  العامة  واإلدارة 
واإلدارة  المخدرات،  لمكافحة  العامة  واإلدارة 
واإلصالحية،  العقابية  للمؤسسات  العامة 
وكذلك اإلدارة العامة للموارد البشرية، واإلدارة 
العامة للشؤون اإلدارية، واإلدارة العامة للذكاء 
ومراكز  للمالية،  العامة  واإلدارة  االصطناعي، 

الشرطة.
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التحول الذكي بتقديم الخدمات.
< شهد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف 
تخريج  حفل  اإللكترونية  الحكومة  مدير  الشرقي 
الشرطة  أجيال  المدارس  لطلبة  الصيفية  الدورة 
السابعة عشرة للطالب والثالثة للطالبات 2019، والذي 
أقيم في مبنى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالفجيرة 
بحضور اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام 
شرطة الفجيرة ومديري الدوائر الحكومية االتحادية 
والمحلية باإلمارة . وأكد اللواء الكعبي أن دورة أجيال 
برعاية  تحظى   2003 عام  في  انطلقت  التي  الشرطة 
محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  ودعم 
الشرقي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الفجيرة 
حفظة الله ورعاه، وتقوم القيادة كل عام باستقطاب 
شغل  بهدف  الصيفية  اإلجازة  في  المدارس  طلبة 
أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ويعتبر 
تنظمها  التي  المجتمعية  المبادرات  إحدى  البرنامج 
التي  الثقافة الشرطية  الداعمة لنشر  الفجيرة  شرطة 
شخصيتهم  وبناء  مهاراتهم  وصقل  بالنشء  تعنى 
العميد  ودورهم في خدمة الوطن . ومن جانبه قال 

 ن�ساطات �سرطية يف »ال�سارقة« و»ال�سمالية«

الشامسي  الزري  سيف  اللواء  أصدر   >
 »241« بترقية  قراراً  الشارقة  شرطة  عام  قائد 
التي  الرتب  إلى  واألفراد  الصف  ضباط  من 
المحلي  للقانون  الحالية، وذلك وفقاً  تلي رتبهم 

بشرطة الشارقة وتعديالته.
وشمل القرار ترقية اثنين من الحاصلين على 
البكالوريوس إلى رتبة رقيب أول، و»5«  درجة 
رتبة  إلى  العامة  الثانوية  على  الحاصلين  من 

شرطي أول.
وبهذه المناسبة رفع اللواء الشامسي أسمى 
صاحب  إلى  والعرفان  والتقدير  الشكر  آيات 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
القاسمي عضو المجلس األعلى - حاكم الشارقة، 
وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 
على  الشارقة  حاكم  ونائب  عهد  ولي  القاسمي 
واهتمامهما  الشارقة  لشرطة  المستمر  دعمهما 
بها،  المنتسبين  أبنائهما  شؤون  بمتابعة  الكبير 
وتقدمهم  استقرارهم  تحقيق  على  وحرصهما 
الجهود  أقصى  بذل  من  وتمكينهم  الوظيفي، 
بواجباتهم  والقيام  وطنهم  خدمة  في  والطاقات 
لتطلعات وطموحات  يستجيب  الذي  النحو  على 

قيادتهم الرشيدة.
بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  صرح   >
أن  عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد 
خدمة  في  استقبالها  تم  التي  البالغات  عدد 
األول  النصف  هاتفك خالل  في  الشرطة  مركز 
من عام 2019 بلغت 983 بالغاً تعامل معها مركز 
شرطة المدينة الشامل، وعمد إلى حلها وتحويلها 
رضا  يحقق  بما  االختصاص  جهات  إلى 
سعي  إطار  ضمن  وذلك  المتعاملين،  وسعادة 
الداخلية  وزارة  هدف  لتحقيق  عجمان  شرطة 
الجمهور  رضا  بتعزيز  المتمثل  االستراتيجي 

بالخدمات المقدمة. 
إلى  عجمان  عام شرطة  قائد  وأشار سعادة 
أن خدمة مركز الشرطة في هاتفك على تطبيق 
وزارة الداخلية MOI مكنت الجمهور من إنجاز 
إلى  الحاجة  دون  من  التطبيق  عبر  خدماتهم 
إنجاز  وقت  واختصرت  المركز،  إلى  الحضور 
الخدمة من نصف ساعة إلى دقائق معدودة، مثل 
خدمة بالغات الفقدان، وخدمة الشيكات، وخدمة 
اإلبالغ عن جريمة. واطلع سعادته خالل جولته 
على  الشامل  المدينة  التفقدية في مركز شرطة 
مجريات سير العمل، وأثنى على جهود الموظفين 
من مقدمي الخدمة للمتعاملين في المركز لتحقيق 
تقديم  في  والسالسة  السرعة  مستويات  أعلى 
الخدمات، وأشاد بتعاون الجمهور وتحولهم إلى 
استخدام التطبيق الذكي في إنجاز خدماتهم بدالً 
من الحضور شخصياً، مؤكداً أن شرطة عجمان 
في  الحكومة  توجه  لدعم  الجهود  كافة  تبذل 

دكتور علي راشد بن نايع الطنيجي رئيس فريق 
عمل دورة أجيال الشرطة إن البرنامج استقطب 
4500 طالب وطالبة من مختلف مدن اإلمارة منذ 
انطالقته والذي اكتسب دعماً كبيراً من صاحب 

السمو حاكم الفجيرة .
الحديدي  خميس  الله  عبد  العميد  حضر   >
ورشة  باإلنابة  الخيمة  رأس  شرطة  عام  قائد 
زمن  لمؤشر  الدائم  الفريق  عقدها  التي  العمل 
العامة  بالقيادة  الطوارئ  لحاالت  االستجابة 
ثقافة سرعة  لنشر  الخيمة، وذلك  لشرطة رأس 
االستجابة للمعنيين على مستوى القيادة، انطالقاً 
بأن   2021 اإلمارات  لرؤية  الوطنية  األجندة  من 
على  أماناً  األكثر  المكان  اإلمارات  دولة  تكون 
شعور  تعزيز  خالل  من  العالمي  المستوى 
بالدولة  والوصول  باألمان  كافة  المجتمع  أفراد 
الخدمات  على  االعتماد  في  متقدمة  مراتب  إلى 
مع  الطوارئ  لحاالت  والجاهزية  الشرطية 
الحفاظ على سالمة الطرق حرصاً على األرواح 

والممتلكات.

النعيمي خالل تفقده مركز شرطة المدينة

الحديدي خالل حضوره الورشة
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اأخطاء الأُ�سر الطريق املمهدة

 لعامل النحراف واجلرمية

�لعقيد �لدكتور حمود �صعيد �لعفاري 

مدير �إد�رة �ل�صرطة �ملجتمعية - �صرطة �أبوظبي

إن التربية علم وأصول وليست فطرة مكتسبة 
فقط كما هو الحال بالنسبة لعملية الرعاية، وبما 
تزويد   هو  النفسية  للتربية  األعلى  الهدف  أن 
الطفل بالمهارات الالزمة لتمكينه من التكيف مع 
معرفة  مرٍب  كل  على  فيجب  بيئته  ومع  نفسه 
المهمة  لهذه  واالجتماعية  النفسية  األُسس 
نية  الكثير منا وبحسن  الصعبة، ألن  اإلنسانية 
يقوم بارتكاب أخطاء تربوية عديدة تنقل عملية 
التربية من وظيفة إيجابية تؤهل الطفل للتوافق 
مع مجتمعه إلى وسيلة سلبية تخلق من الطفل 

شخصاً معادياً لنفسه ولآلخرين.
تشكل األخطاء التربوية حقالً واسعاً للدراسة 
لما لها من تأثير بالغ السوء على البناء النفسي 
تبعات  من  األمر  هذا  عن  ينجم  وما  للطفل 
اجتماعية سلبية على المجتمع بشكل عام نتيجة 
عدم توازن عدد كبير من أفراده، ويمكن إجمال 
ما  تشمل  رئيسة  نقاط  أربع  في  األخطاء  هذه 
يتعلق بها من فروع أخرى، وهي القسوة الزائدة، 
التذبذب في المعاملة واإلهمال  التدليل المفرط، 

وعدم التوجيه.

وتعمل هذه األخطاء على خلق فجوة نفسية 
تكون  ثم  ومن  للطفل،  النفسي  البناء  داخل 
من  العديد  وراء  الرئيس  الدافع  الفجوة  هذه 
التي تدفع بالفرد في نهاية  السلوكيات الشاذة 
المطاف إلى عالم االنحراف والجريمة، فالقسوة 
تعمل  أحدهما  قبل  من  أو  الوالدين  من  الزائدة 
الخوف  أو  والدونية  بالذنب  شعور  خلق  على 
من  شكل  سلوكياً  يصاحبها  قد  والتي  أحياناً، 
وعصيان  التمرد  أو  والعدوانية  العنف  أشكال 

السلطة.
إلى  بالمقابل  المفرط  التدليل  يؤدي  قد  كما 
الشعور  وعدم  باألنانية،  عام  إحساس  خلق 
بالمسؤولية، وقد يولد أحياناً نوعاً من العدوانية 
التي تبرز كنوع من الدفاع عن الذات المركزية  
التي ال تحترم اآلخرين وال تقدر وجودهم، وال 
يقل اإلهمال أو التذبذب في المعاملة خطورة عن 
األخطاء السابقة من حيث الدور الذي يلعبه في 
عدم  نتيجة  خانعة  أو  عدوانية  شخصية  خلق 
يشكلها  التي  االجتماعي  الضبط  مبادئ  ترسخ 
فشيئاً  شيئاً  قتستقر  نفسه  الطفل  في  الوالدان 

مكونة الضمير اإلنساني للفرد المتوازن.
االنحراف  عالم  إلى  الدخول  إن  وحيث 
والجريمة هو النهاية القصوى للطريق الممهدة 
باألخطاء التربوية فإن منهجية اآلباء في التعامل 
في  والممهد  الرئيس  العامل  هي  أبنائهم  مع 
فسلوك  اإلجرامية،  الهاوية  حافة  إلى  الوصول 
العنف والعدوانية الناجم عن القسوة أو التدليل 
الجرائم  في  الرئيس  المحرك  هو  المفرط 
عام  القوانين بشكل  انتهاك  أو جرائم  الجنسية 
ال سيما قانون المرور أو جرائم االعتداء اللفظي 
والجسدي على اآلخرين كما يشكل سبباً رئيساً 
لألفراد  السلطة  استخدام  في  التعسف  لجرائم 
العاملين مؤسسات إنفاذ القانون، وفي المقابل 
قد تفتح صفات الخوف والخنوع وعدم الشعور 
جرائم  أمام  مصراعيه  على  الباب  بالمسؤولية 
الكحول والمخدرات التي يبحث فيها المروجون 
عن تلك الشخصيات المهزوزة لترويج منتجاتهم 
تلك  من  ليتخذوا  اآلخرين  األفراد  تغري  قد  أو 
االعتداء  جرائم  في  لهم  ضحية  الشخصيات 

الجنسي والتهديد واالبتزاز بشكل عام.
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عيادة »الإقالع عن التدخني«

عبداحلميد: التبغ يوؤدي اإىل اأمرا�س ووفيات

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

العامة ل�صرطة اأبوظبي. 

الطب  اخت�صا�صي  احلميد  عبد  زكي  خالد  الدكتور  التقى  حيث  التدخني«،  عن  »االإقالع  عيادة  العدد  هذا  يف  وزار 

الباطني، والذي حتدث عن خطر التبغ على �صحة منت�صبي ال�صرطة واأ�صرهم خ�صو�صًا واأفراد املجتمع عمومًا، والذي 

يوؤدي اإىل اأمرا�ص ووفيات.

 لقاء :خالد �لظنحاين- ت�صوير: حممد علي

أشار الدكتور خالد زكي عبد الحميد إلى أن تقرير 
 2018 مارس  في  الصادر  العالمية  الصحة  منظمة 
أكبر األخطار الصحية  التبغ هو من  ذكر أن تعاطي 
فهو  التاريخ،  مر  على  العالم  شهدها  التي  العمومية 
تقريباً،  شخص  ماليين  ستة  بحياة  عام  كل  يودي 
منهم أكثر من 5 ماليين مّمن يتعاطون التبغ أو سبق 
غير  من  شخص  ألف   600 من  وأكثر  تعاطيه،  لهم 
المدخنين المعّرضين للدخان غير المباشر، ويقضي 
من جّراء  تقريباً  ثوان  نحبه كل ست  واحد  شخص 
البالغين، ونحو نصف  التبغ، مّما يمثّل ُعشر وفيات 
من يتعاطون التبغ حالياً سيهلكون في آخر المطاف 

بسبب مرض له عالقة بالتبغ.
وأوضح د. عبدالحميد أنه نظراً للسنوات العديدة 
وبدء  التبغ  تعاطي  في  الناس  بدء  بين  تفصل  التي 

زيادة  يشهد  بدأ  العالم  فإّن  منه،  الصحية  معاناتهم 
الذي  بالتبغ  الصلة  ذات  والوفيات  األمراض  في 
تسبب في 100 مليون وفاة في القرن العشرين، وإذا 
في  فسيتسبب  حالياً،  السائدة  االتجاهات  استمرت 
وإذا  الحادي والعشرين،  القرن  مليار وفاة في  نحو 
لم تتم مكافحة الوفيات ذات الصلة بالتبغ، ستزيد إلى 
أكثر من 8 ماليين وفاة بحلول عام 2030، وستحدث 
أكثر من 80% من تلك الوفيات في البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل.

إحصاءات محلية 
وعن التدخين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
شرح د. عبدالحميد أنه جاء في تقرير »أطلس التبغ 
للسرطان  األميركية  الجمعية  تعده  الذي   »2018

كل  وتصدره  العالمية،  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون 
عامين، أن أكثر من 2900 شخص في دولة اإلمارات 
األمراض  مضاعفات  بسبب   2016 عام  خالل  ماتوا 
التي يسببها التدخين بواقع 52 حالة وفاة بين الرجال 
حاالت  إجمالي  من   %12.84 يعادل  ما  أي  أسبوعياً 
الوفاة بين الرجال في الدولة، ووفاة 5 نساء أسبوعياً 
بنسبة 6.05% من وفيات النساء في الدولة، وأن 903 
البالغين في اإلمارات والذين تبلغ  آالف من الرجال 
يومياً  التبغ  يستخدمون  فأكثر  عاماً   15 أعمارهم 
الفئة  هذه  .من   %14.35 بنسبة  السجائر  وتحديداً 
العمرية، وأن 35.500 امرأة تدخن السجائر يومياً في 
الدولة أي بنسبة 1.89% من النساء اللواتي أعمارهن 
تتراوح  الدولة  في  طفل   2300 وأن  عاماً،   15 فوق 
أعمارهم بين 10 و15 عاماً يدخنون أي نسبة %1.31 
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الفئة  من  فتاة   1000 وأن  األطفال،  عدد  إجمالي  من 
العمرية نفسها لألطفال الذكور يدخن، وتمثلن %0.61 

من عدد الفتيات في هذه الفئة العمرية بالدولة. 
وأضاف: أن هذا التقرير ذكر أن العبء االقتصادي 
على دولة اإلمارات بسبب استخدام التبغ يصل إلى 
مباشرة،  تكاليف  درهم سنوياً، ويضم  مليار   1.044
النفقات على الرعاية الصحية، وتكاليف  وهي زيادة 
بسبب  اإلنتاجية  انخفاض  في  تتمثل  مباشرة  غير 

معدالت الوفاة المبكرة وانتشار األمراض.

مواد مسرطنة 
وشرح د. عبد الحميد أن التبغ هو عبارة عن نبات 
عشبي أوراقه غنية بالنيكوتين، وعرف منذ العصور 
القديمة كسم للحشرات ومسكن لأللم من قبائل المايا 
واكتشفه كريستوفر كولومبس، وهو يزرع للحصول 
على أوراقه التي يصنع منها التبغ بواسطة معالجات 
مثل  الدخان  تبغ  نوعان،  والتبغ  عديدة،  كيميائية 
السيجارة والسيجار والدوخة والنرجيلة )الشيشة(، 
والنسوار  المضغ  تبغ  مثل  الدخان  عديم  وتبغ 

)السعوط( والسيجارة اإللكترونية.
من  أكثر  على  يحتوي  التبغ  دخان  أن  وأضاف: 
7000 مادة كيميائية، منها 70 مادة تسبب السرطان. 
وأهم هذه المواد: النيكوتين القابض لألوعية الدموية 
حشرية،  ومبيدات  والبنزين،  لألعصاب،  والسام 
وزرنيخ، وسيانيد سام الذي يستخدم عادة في غرف 
اإلعدام بالغاز، وفرمالدهايد المستخدم لحفظ الجثث، 
وغازات  واألسيتون،  )النشادر(،  األمونيا  وبروميد 
وكلها  والبروبين  والبيوتان  الكربون  أكسيد  أول 

غازات سامة.
وتابع أنه لتصنيع السيجارة من ورقة التبغ الكبيرة 
مكونات  فيها  كبيرة  كميائية  بعمليات  تمر  أن  بد  ال 
تستخدم  سوداء  لزجة  مادة  وهو  كالقطران  خطرة 
النيكوتين  األصابع،  تلون  التي  وهي  الطرق  لتمهيد 
الكربون،  أكسيد  وأول  الحشرات،  كسم  المستخدم 
واألسيتون  السيارات،  عوادم  من  المنبعث  مثل 
واألمونيا  األظافر،  طالء  مزيل  في  المستخدمة 
والكادميوم  المرحاض،  منظف  في  المستخدمة 
الموجود في  واإليثانول  البطاريات،  المستخدمة في 
الكحول، والزرنيخ وهو سم للفئران، والبوتان وهو 

غاز الوالعات.
الممزق  التبغ  من  مزيج  هي  الدوخة  أن  وذكر 
من  وغيرها  واألعشاب  واللحاء  األوراق  مع  بنعومة 
المنتجات مجهولة االسم والمصدر، و هي تدخن عن 
نسبة  ويحمل  المدواخ،  يسمى  أنبوب صغير  طريق 
أضعاف  خمسة  إلى  يصل  ما  النيكوتين  من  عالية 
ليست  الشيشة  أو  النرجيلة  وأن  العادية،  السيجارة 
حجر  فتدخين  العادي،  التبغ  دخان  من  أماناً  أكثر 
نرجيلة واحد لمدة ساعة يعادل171 سيجارة بحسب 
عدد األنفاس المسجلة بواسطة جهاز يسمى »اسموك 
تبوغرافي«، وهي ترفع من خطر اإلصابة بسرطان 
الشفة، ونشر العدوى مثل السل، وتتكون من نسبة 
السامة  والمواد  الكربون  أكسيد  أول  من  جداً  عالية 
ويبتلع  السيجارة،  في  ما  أضعاف  وفيها  األخرى 
مستخدمو الشيشة مادة الرصاص حوالي 100 مرة 

أكثر من السجائر. ولفت إلى أن السيجارة اإللكترونية 
هي جهاز يعمل بالبطارية بإخراج بخار يعطي شعوراً 
أمينية  التبغ، وتحتوي على عطريات  لتدخين  مماثالً 
ولم  التبغ،  على  تحتوي  وال  السرطان،  تسبب  قد 
تثبت علمياً فعالية استخدامها للمساعدة في اإلقالع 
المستهلك  بشدة  األطباء  ينصح  حيث  التدخين،  عن 
يثبت  حتى  اإللكترونية  السجائر  استخدام  بعدم 
وفعالة  آمنة  بانها  بها  موثوق  لهيئات صحية  علمياً 
خصوصاً وأن معظم الموجود منها هو من صناعة 
الحرص  يجب  لذلك  الكبرى،  العالمية  التبغ  شركات 

واستشارة المختصيين.

أسباب وأخطار
د.  أجاب  التدخين،  إلى  المؤدية  األسباب  وعن 
عاماً   15 إلى   10 المراهقين من عمر  أن  الحميد  عبد 
والفضول  البلوغ  بسبب  التدخين  في  ينغمسون 
والمغامرة والتمرد وتقليد اآلباء واألهل واألصدقاء، 
واعتقادهم بأنها فعل رجولي وذكوري يؤدي بهم إلى 
الجنسي،  والنجاح  والقوة  البدنية  واللياقة  السعادة 

باإلضافة إلى اإلعالنات الجذابة المغرية للمراهقين.
أن  عبدالحميد  د.  شرح  التدخين،  أخطار  وعن 
حوالي 50 مرضاً يحدث أو يتفاقم من جراء التدخين، 

مثل:
بسبب  الوفيات  من   %90  -  80 الرئة:  سرطان   •
غير  من  أكثر  مرات   10 اإلصابة  ومعدل  التدخين، 

المدخنين.
• 13 نوعاً آخر من السرطان سببها استعمال التبغ.

• التهاب الشعب الهوائية المزمن.
• انتفاخ الرئة)األنفسيما( : 80 - 95% من الحاالت.

• أمراض القلب: 20 - 30% من الوفيات. 
• أمراض األوعية الدموية الطرفية االنسدادي..

• ارتباط بين التدخين ومرض السكري.
• تأثير ضار على النساء )نزيف أكثر، وعدم انتظام 
وتشوهات  واالجهاض،  والعقم،  الشهرية،  للدورة 

الجنين وغيرها...(.
• موت الرضع المفاجئ.

• الضائقة التنفسية.
• التهاب األذن الوسطى.

• االنزعاج وضيق التنفس لمرضى الربو.
من  والبول  الدم  في  النيكوتين  عن  الكشف  تم   •

المدخنين السلبيين.
إلى  يؤدي  قد  الكبار  قبل  من  السلبي  التدخين   •
سرطان عنق الرحم والرئتين وأمراض القلب التاجية.
• دخان التبغ يبقى في األنسجة والسجاد واألثاث 

والمالبس.
• يبقى آثاره على األسطح غير المغسولة ألشهر 

عدة، وتتكون سموم كيميائية جديدة خطيرة.
الجلد  طريق  عن  السموم  امتصاص  يتم   •

واالستنشاق.
• خطورة خاصة على األطفال فقد تسبب األمراض 

والموت المفاجئ.

خطة لإلقالع 
في  المستخدمة  التدخين  عن  اإلقالع  خطة  وعن 
لمساعدة  أبوظبي  بشرطة  الطبية  الخدمات  مديرية 
أجاب  المدخنين،  أسرهم  وأفراد  الشرطة  منتسبي 
يوم  تحديد   : التالي  تتضمن  أنها  عبدالحميد  د. 
التدخين، شرب  عن  اإلقالع  عيادة  وزيارة  لإلقالع، 
الكثير من الماء، تغيير نظام الحياة، والحد من التوتر، 
الرياضية  التمارين  وممارسة  العميق،  والتنفس 
بانتظام، واالهتمام بالنفس وفعل شيء ممتع كل يوم، 
في  والدعم  والجهد  واإلصرار،  وااللتزام،  والتحفيز، 
واستشارة  التدخين،  عن  اإلقالع  أجل  من  الصراع 

الطبيب، وااللتزام بالعالج الموصوف منه.

د.  خالد عبد الحميد
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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 �الأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

خالل الدورة األخيرة الجتماعات المجلس الدولي 
التي  الرئيسة  المحاور  أحد  كان  اإلنسان،  لحقوق 
دور  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المفوضية  بها  اهتمت 
مجتمعاتها  دعم  في  العام  النفع  جمعيات  ومهمات 
عملها  وأن  خصوصاً  التنمية،  إلى  الوصول  في 
يرتبط بالحقوق والواجبات ورؤية الرأي العام ونقل 
صوته وقضاياه إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن 
تعاظم  إلى  الذي يشير  األمر  المجتمع، وهو  مسيرة 
المهمات التي أصبح على جمعيات النفع العام القيام 
إلى  الوصول  الحكومات في  مع  بها لتصبح شريكاً 
التنمية المستدامة، وذلك من خالل التوعية المجتمعية، 
تهدف  التي  والثقافية  الفكرية  المبادرات  وإطالق 
لإلسهام في مسيرة تطور المجتمع، بما يجعله مواكباً 

لمالمح المستقبل.
والمجتمعات ال تتطور اقتصادياً أو ثقافياً فقط من 
دون أن تكون هناك قوى مجتمعية فاعلة تسهم في 

هذه التطورات، وتتمثل بجمعيات النفع العام.

واقع جديد
ومهمات  جديد  واقع  مالمح  حالياً  العالم  وفي 
اإلشراف  تضمن  العام  النفع  لجمعيات  متطورة 
والرقابة على المجتمع ذاته، بمعنى القيام بدراسات 
منها  يعاني  التي  السلبية  الظواهر  لبيان  مجتمعية 
اإليجابية والسلبية،  الظواهر والقيم  المجتمع، وبيان 
ثم  للدولة،  العامة  المجتمعية  السياسات  ودراسة 
الحكومية  السلطات  بتوصيات تعرض على  الخروج 
المسؤولة، والتي تقوم بتفعيلها بالتعاون مع جمعيات 
النفع العام نفسها، أي أن دور الدولة مجتمعياً أصبح 
منحصراً في الدعم والرعاية، بينما أصبحت جمعيات 
رعاية  عن  مجتمعي  مسؤول  بمثابة  العام  النفع 
اإليجابية،  القيم  وتعظيم  ونشر  وتوعيته،  المجتمع 
ووضع الحلول لمواجهه السلوكيات السلبية. وبهذا 
في  مؤثر  دور  العام  النفع  لجمعيات  يصبح  الشكل 
تضمن  التي  والقيم  المفاهيم  وترسيخ  تشكيل 
سلبية  ظواهر  أي  على  والقضاء  المجتمع،  تماسك 
في بدايتها، وتفعيل دور المجتمع في مساندة ودعم 
خطط الحكومية وصوالً إلى الرخاء، والمحافظة على 
استمرارية التنمية في ظل مناخ عام يتصف بالوحدة 

والتآخي. 

مستقبل
العام  النفع  جمعيات  قيام  يتطلب  والمستقبل 
بممارسة نشاط متزايد يسهم في نشر قيم المبادرة 
فرصاً  يوفر  مما  النفس،  على  واالعتماد  والجماعية 
أفضل لتجاوز أي مجتمع مرحلة االعتماد على الدولة 
في كل شيء إلى مجتمع قادر على تجاوز قضاياه 
المجتمعية ذاتياً. وقامت العديد من دول العالم بدعم 
هذا التطور المستقبلي من خالل ما يعرف بالمشاركة 
المجتمعية، سواء في حفظ األمن أو نشر قيم التطوع 
أو حماية البيئة من التلوث، أو نشر مفهوم المسؤولية 
الدولة  عاتق  على  تعد  لم  والمسؤولية  المجتمعية. 
أن  ذاته  المجتمع  عاتق  على  أصبحت  بل  وحدها، 
يسهم بأدواته ومكتسباته في تجاوز أي أمر يتعلق 

بمسيرته التنموية.

أنموذج اإلمارات
قادة  أدرك  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وفي 
البالد الحكيمة والحكومة االتحادية الرشيدة مالمح 

ما  وهو  مبكراً،  العام  النفع  جمعيات  ومسؤوليات 
عام  نفع  جمعية   200 من  أكثر  الدولة  في  جعل 
متعددة الرؤى والمهمات والتخصصات، وكل واحدة 
على  والعمل  المجتمع،  توعية  مسؤولية  تتولى  منها 
تجاوز أي عقبات مجتمعية تشكل حائالً أمام مواكبة 
مسيرة النهضة في الدولة.  ومسيرة جمعيات النفع 
في  أسهمت  فقد  التطور،  دائمة  اإلمارات  في  العام 
المجتمعية  والمجاالت  القضايا  من  بالعديد  التوعية 
سواء المتعلقة بالمرأة أو الطفل أو أصحاب الهمم أو 
الشباب، باإلضافة إلى اإلسهام في استمرارية العمل 
التي ترسخت على  اإلماراتي  المجتمع  بقيم وتقاليد 
أيدي األجداد واآلباء، وهو ما جعل مجتمع اإلمارات 
المستقبل  إلى  يتطلع  مجتمع  فهو  فريداً،  أنموذجاً 
في  راسخة  له جذور  نفسه  الوقت  له، وفي  ويعمل 
عمق األرض، مما جعله مجتمعاً قوياً متماسكاً، وهو 
ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 

المسلحة عندما أكد أن »البيت متوحد«.

دور جمعيات النفع العام يف 

»ثقافة التطوع« )1 - 3(
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فاطمة �ملزروعي- �أديبة �إمار�تية 

عن  التوقف  أو  المشاريع،  وإلغاء  التعثرات 
دورة  إلى  الذهاب  عدم  أو  الرياضة،  ممارسة 
تدريبية، أو أي نهاية غير متوقعة أو غير مخطط 
هذه  مثل  وراء  سبب  هناك  يكون  دائماً  لها، 

القرارات غير المتوقعة. 
ندرك أن كل واحد منا يملك رغبات وتطلعات 
وطموحات، وهي بكلمة واحدة الدافع نحو الكثير 
ولنأخذ  بها.  نقوم  التي  واألعمال  المهمات  من 
الناس؟  يتعلم  لماذا  التعليم..  المثال  على سبيل 
هل يجد أحد أنه من االعتيادي أن ُيطرح مثل هذا 
السؤال؟ بالطبع ال، ألن الجميع يعتبرها بديهيات، 
وال يوجد من يختلف على أن العلم هو من أسمى 
المكاسب التي قد يحصل عليه اإلنسان ويمتلكها، 
الذي  السالح  بالغة وحيوية، فهو مثل  وأهميته 
وتقلباتها  الحياة  ظروف  لمواجهة  نستخدمه 
وعقباتها، فالعلم هو الجسر الذي نعبر من خالله 
التحديات، ونتجاوز بواسطته الصعوبات. وعلى 

الرغم من هذا ـ فإنها قد تعتبر إجابة نموذجية.
يدفع  الذي  السبب  عن  أخرى  مرة  ولنسأل 
الصادقة  اإلجابة  أن  سنجد  للتعليم؟..  اإلنسان 
هي للحصول على مقعد في الجامعة، بهدف نيل 
مرموقة  وظيفة  إيجاد  من  تمكنه  عليا،  شهادة 

وذات دخل مرتفع، وليس حباً في العلم بذاته.
امرأة في  أو  وهناك نماذج أخرى مثل رجل 

دوافع ل متوت

معين،  لهدف  الرياضة  يمارس  العمر  منتصف 
وهو أن يفقد خمسة كيلوجرامات من وزنه.

عن  سيتوقف  الهدف،  لهذا  وصوله  وفور 
ممارسة الرياضة، هذا أمر جيد فقد وصل لهدفه، 
ولكن هل وصوله لهدفه يجعل قرار التوقف عن 
الحال نفسه  الرياضة قراراً صحيحاً؟  ممارسة 
في من اتجه نحو العلم لنيل الشهادة الجامعية 
حقق  أن  وبعد  وظيفة،  على  الحصول  بهدف 
هدفه يتوقف عن التطور المعرفي والتعليم، هل 

سيكون مثل هذا القرار إيجابياً في حياته؟ 
الذي يمارس الرياضة، وخسر بعض الوزن، 
ثم توقف مكتفياً بالنتيجة التي رغب بالوصول 
إليها، والتي تعكس لآلخرين المظهر المثالي عنه، 
فإن الدافع الذي جعله يستمر بممارسة الرياضة 
انتهى، فهو لم يتدرب من أجل أن يعيش حياة 
صحية، أو ليتخلص من الطاقة السلبية ويشعر 
دوافعه،  إحدى  هذه  كانت  ولو  قلبه.  بنبضات 
منتظم  بشكل  الرياضة  بممارسة  استمر  لكان 
مجمل  على  الرياضة  والنعكست  ومستمر 
حياته.  والحال نفسه في الذي اكتفى بما قدم له 
من علم في الجهات التعليمية سواء المدرسة أو 
الجامعة، والنتيجة إنسان اعتيادي آخر لم يتعلم 
فاعالً  ليكون  أو  بمجتمعه،  يسمو  أن  أجل  من 
ويصنع الفرق في العالم. ولو كانت هذه دوافعه 

لجعلت منه محباً للعلم، ومستمراً في النهل منه 
على الرغم من صعوبة الطريق، ومحققاً ألحالمه 

مهما كانت بعيدة.
وينجح،  يتفوق  من  خلف  السر  هي  الدوافع 
دوافعك  كانت  فإن  ويخسر،  يخفق  من  وخلف 
محدودة وقصيرة النفس وال تستمر سوى لوقت 
محدد ثم تنتهي، مثل التعلم بهدف الحصول على 
الشهادة فقط، ومثل ممارسة الرياضة من أجل 
منجزاتك  ستكون  فقط،  الوزن  بعض  إنقاص 
وتواضع  أنفاسك  قصر  مع  تماماً  متطابقة 

دوافعك.
دوافعنا دفينة وقابعة في عمق عقولنا الباطنة، 
ولكنها تقود ممارساتنا، وتوجه نظرتنا، وتحدد 
مسارنا، وهذه أول نقطة يجب التنبه لها، وهي 
واضح  بشكل  نريده  الذي  ما  ومعرفة  فهم 
ودقيق، وتبقى مجرد أفكار نستطيع التحكم بها 
نحو  فنتوجه  ومفيد،  إيجابي  بشكل  وتطويرها 
الحياة  من  محطة  وكل  مرحلة  كل  ألن  التعليم 
نحو  ونتوجه  ومعرفة،  وعلماً  خبرة  تتطلب 
ممارسة الرياضة باستمرار ألن الحياة الحديثة 
الوزن  من  والتخلص  والمرونة  الحركة  تتطلب 

الزائد.
في  دوافعه  في  النظر  إلعادة  الجميع  أدعو 

الحياة لجعلها مستمرة ومتحركة وال تموت.
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�لدكتورة مرمي �صن�صول -جر�حة �أ�صنان، �أدلة جنائية، تكنولوجيا حيوية

تعد السيارة من إحدى وسائل النقل األكثر 
بعد  من  المنظمة  الجرائم  الرتكاب  استخداماً 
الخبير  على  يتوجب  وعليه  النارية،  الدراجات 
الجنائي تحديد هوية السيارة من آثار طبعات 
إطاراتها المتخلفة في مسرح الجريمة، ولفعل 
ذلك يجب أن يكون الخبير الجنائي ملماً بالفعل 
يستعين  أن  عليه  أو  العمل،  من  الجانب  بهذا 

بخبير آخر في مجال اإلطارات.
من  اإلطارات  طبعات  ونقل  تحليل  وقبل 
مسرح الجريمة إلى المختبر الجنائي، يتوجب 
على الخبير الجنائي فهم بعض األمور الرئيسة 
رموز  من  تحتويه  وما  باإلطارات،  المتعلقة 

حتديد هوية ال�سيارة من اآثار 

اإطاراتها يف م�سرح اجلرمية )1 - 2(

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقاالت املتعلقة باالأدلة اجلنائية، والتي ت�صتخدم حلل غمو�ص اجلرائم، 

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

بين  التمييز  على  قادراً  ليكون  وقياسات،  وأرقام 
ونوع  تجارية  عالمة  لكل  وفقاً  واألحجام  األنواع 

وتصنيع وموسم.
إثبات  على  قادراً  الجنائي  الخبير  يكون  ولكي 
هوية إطارات السيارات من مسرح الجريمة، يجب 
أن يكون قادراً على تمييز اإلطارات، وفهم محتواها 
السيارة  وطراز  ونوع  هوية  إلى  ليتوصل  الدقيق 

التي كانت في مسرح الجريمة.

رموز
وقبل التوسع في تفاصيل تحديد هوية السيارة 
الحلقة  في  الجريمة،  مسرح  في  إطاراتها  آثار  من 

المتعلقة  األمور  بعض  نشرح  المقال،  من  الثانية 
عبد  منها  جانباً  لنا  أوضحها  والتي  باإلطارات، 
الناصر األنصاري آل نصور )خبير إطارات(، فذكر 
التي  الرئيسة  العوامل  أهم  من  هي  »اإلطارات  أن 
تؤثر في سالمة المركبة أثناء حركتها في الطرقات، 
وهي بمثابة القواعد األساسية واألعمدة التي يرتكز 
عليها كل مبنى، فإذا فسدت فسد المبنى بأكمله مهما 
كان جميالً، لذا عند شرائك إلطار سيارتك الجديد، 
يجب أن تكون لديك بعض المعلومات الرئيسة التي 
عناية  بكل  المناسب  اإلطار  اختيار  من  ستمكنك 
لمركبتك، وحتى ال تسمح لبائع جشع بأن يستغل 
قلة معرفتك في هذا المجال، ويبيعك إطاراً ظاهره 
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د. مريم شنشول

جديد وجميل، ومن باطنه إما غير مناسب أو قديم 
أو تالف أو غير صالح لالستخدام«.

بالتأكيد نسعى جميعنا للحصول على إطار من 
نوعية ممتازة أو عالمة تجارية معروفة، ولكن األهم 
من ذلك هي المواصفات الفنية لإلطار التي تتناسب 
مع وزن المركبة وسرعتها والمناخ الذي سيستعمل 

فيه هذا اإلطار.
)الكود(،  التعريفي  الرمز  على  سنتعرف  لذلك 

والذي يشابه الموجود في كل إطارات العالم:
 P 275 / 50 R 19 98 H

المعلومات  من  التأكد  يجب  اإلطار،  وعند شراء 
التالية، وهي معلومات تفيد الخبير الجنائي في عمله 

بمجال آثار اإلطارات في مسرح الجريمة :
اإلطارات،  من  أنواع  ثالثة  هناك  اإلطار:  نوع 

وهي: 
الخفيفة ويرمز  - اإلطارات الخاصة بالمركبات 

.P لها بالرمز
- اإلطارات الخاصة بالشاحنات الخفيفة ويرمز 

.LT لها بالرمز
- اإلطارات الخاصة بالشاحنات التجارية الكبيرة 

.C ويرمز لها بالرمز

 قياسات اإلطارات
كما هو موضح في الرمز السابق 275 تعني قياس 
بالميليمتر،  لألرض  المالمسة  اإلطار  نقشة  عرض 
و50 تعني قياس ارتفاع اإلطار من األرض إلى بداية 

حافة »الرنج«.

R   

يقصد به أن اإلطار مكون من طبقات من الحزم 
أنها مكونة من طبقات من  فيعني   B أما  الفوالذية 
للسرعات  األفضل  هي   R أن  أي  النسيجية  الحزم 

العالية. 
و19 تعني قياس طول قطر »الرنج« باإلنش.

وهو رمز تعريفي »كود« تعرف من خالله   ،98
للمركبة من خالل جدول معين  القصوى  الحمولة 
حيث تعني 98 أن أقصى حمولة للمركبة هي 750 
kg، وH وهو رمز تعريفي )كود( يرمز إلى السرعة 
القصوى لإلطار من خالل جدول معين، حيث يرمز 

H إلى السرعة القصوى وهي 210 كلم/ساعة.
TREADWEAR 350 مؤشر التآكل، ويسمى

للتآكل،  اإلطار  مقاومة  زادت  الرقم  زاد  وكلما 
ويكون األفضل لالستخدام.

TRACTION AA مستوى االحتكاك، ويسمى
على  والثبات  الوقوف  على  اإلطار  قدرة  أي 

األسطح الرطبة.
AA وتعني أفضل مقاومة

A وB وC وتعني أقل مقاومة.
- مقاومة الحرارة:

TEMPERATURE A. للمناخ الحار
TEMPERATURE B للمناخ المعتدل

البارد، وC خطر  للمناخ   TEMPERATURE C  

درجات  تحمله  لعدم  الحار  المناخ  في  االستخدام 
الحرارة المرتفعة.

الحد األقصى لضغط الهواء 
أن  بالرمز MAX PRESS 50 psi، أي  له  ويرمز 

.psi 50 الحد األقصى لضغط الهواء هو

تاريخ التصنيع 
ويرمز له بالرمز DOT 4018، وتعني أن اإلطار 

صنع في األسبوع ال 40 لسنة 2018.
وينصح بعدم شراء إطار قد مضى على تاريخ 
البائعين  أحد  يستغل  وقد  من سنة،  أكثر  تصنيعه 
و  اإلطار  صنع  بتاريخ  المستهلك  جهل  الجشعين 

يبيعه إطاراً قديماً بسعر الجديد.
شرائك  من  الزمن  من  فترة  مضي  وبعد 
لها،  دورية  بصيانة  القيام  عليك  يجب  لإلطارات، 
ألطول  اإلطارات  عمر  إطالة  في  ستساعد  والتي 
فترة ممكنة حتى يأتي وقت استبدالها، ما لم تسبقه 
ظهور عالمات قرب انتهاء صالحية اإلطارات والتي 
تسببها الظروف التي قد تتعرض لها هذه اإلطارات.

ميزانيات 
عمل  البدهي  من  الجديدة  اإلطارات  تركيب  عند 

ميزانيات عدة رئيسة وضرورية ومعروفة، وهي: 
وكالهما  األرضي  أو  العادي  اإلطار  ميزانية   -
قوة  اإلطار ألن  دوران  توازن  في ضبط  يسهمان 
الطرد المركزية التي تنتج من دوران اإلطار تعمل 
غرامات  يتجاوز  ال  الذي  الزائد  الوزن  زيادة  على 
من  التصنيع  بسبب  اإلطار  أجزاء  أحد  في  عدة 
خالل تثبيت قطع معدنية في »الرنج« في االتجاه 
المعاكس للوزن الزائد الذي يعمل على توازن اإلطار 

أثناء دورانه بسرعات عالية.
عيارات  ضبط  فيها  يتم  و  الطريق  ميزانية   -
استقامة اإلطارات مع اتجاه حركة المركبة بواسطة 

بالحاسوب  موصولة  ليزيرية  مجسات  وضع 
عن  اإلطار  انحراف  نسبة  متناهية  بدقة  تقيس 
الطريق، ويتم ضبط عياراتها، بحيث تكون جميع 
المركبة  ثبات  من  يزيد  ما  متوازية،  اإلطارات 

أثناء حركتها ويقلل من تآكل اإلطارات.
مع  اإلطار  تعامد  أي  »الكامبر«،  ميزانية   -
اإلطار،  ميل  من  التقليل  يتم  بحيث  اإلسفلت، 
الزاوية ما بين اإلطار واإلسفلت قرابة  ويجعل 
الـ 90 درجة كما لو كانت المركبة خارجة للتو 
تآكل  عند  الميزانية  هذه  وتجرى  المصنع،  من 
اإلطار من جهة أكثر من األخرى، أو عند تغيير 
مقاس اإلطار من العادي إلى األكبر أو بالعكس.

صيانة 
جداً  ضرورية  لإلطارات  الدورية  الصيانة 
على  طويلة  لمسافة  سيارته  يقود  لمن  خاصة 
عالية،  حرارة  درجة  تحت  الخارجية  الخطوط 
ويتم  أسبوع،  كل  األقل  على  دقائق   10 ولمدة 
جميع  في  الهواء  ضغط  تساوي  من  التأكد 
اإلطارات وبشكل كافٍ، والتأكد من إغالق غطاء 

صمام اإلطار )ولف أو بلف( بشكل جيد. 
وعند قرب انتهاء صالحية اإلطار تظهر بعض 

العالمات التي يجب االنتباه لها، وهي:
حفر  خالل  من  صغيرة  تشققات  ظهور   -
النقشة، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وهذا 

دليل على بدء فقدان اإلطار لطراوته.
- عند حدوث اهتزاز في اإلطار وعدم اختفائه 
حتى بعد الميزانية، يتم تغيير اإلطار على الفور 

بشرط أن يكون »الرنج« سليماً من أي حادث.
حركة  أثناء  اإلطارات  في  صوت  سماع   -
زادت  كلما  الصوت  ويزداد  فقط،  المركبة 

السرعة.
- ازياد تآكل النقش من االستعمال، ويمكن 
إلى  النقش  عمق  وصول  خالل  من  مالحظته 
القياس  بضعة مللي مترات، وتعامد النقش مع 

الموجود داخل النقش. 
أكثر من  الداخلية  الجهة  اإلطار من  تآكل   -
الجهة الخارجية بشكل كبير أو بالعكس بسبب 
من  طويلة  لفترة  الميزانية  من  التأكد  عدم 

االستهالك.
الداخلية  الجهة  من  عميقة  شقوق  -ظهور 
عند  المجردة  بالعين  مشاهدتها  يمكن  لإلطار، 
الجهة  من  اإلطار  ومشاهدة  المركبة،  رفع 

الداخلية. 
وفي هذه الحاالت غالباً ما تظهر األسالك أو 
الخيوط الداخلية في اإلطار، وهذه من األسباب 
الرئيسة لالنفجار المفاجئ لإلطار أثناء القيادة. 
-عند مرور أكثر من ثالث سنوات على تاريخ 
المركبة  يقود  لمن  خصوصأ  اإلطار  تصنيع 
يقود  لمن  سنوات  خمس  أو  طويلة،  لمسافات 
اإلطار  يكون  أن  بشرط  المدينة  داخل  المركبة 

سليماً وعدم ظهور أي من العالمات السابقة. 
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تعزيز الثقة بالنف�س

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

لذا  اإلنسانية،  من  أساسي  جزء  بالنفس  الثقة 
المهمة،  الصفة  هذه  على  والتركيز  االنتباه  توجب 
كونها المفتاح السحري للمضي لتحقيق حياة أكثر 
الثقة  إلى  يفتقر  الذي  فالشخص  وفّعالية،  نجاحاً 
احتماالت  تكون  لذاته،  سلبية  نظرة  ولديه  بالنفس 
قدرته على تحقيق أهدافه ضعيفة جداً، غير أن الخبر 
السار في الموضوع هو أن الثقة بالنفس شيء يمكن 
تحسينه من خالل بناء مواقف إيجابية تجاه النفس 
والتفاعل االجتماعي، وممارسة قدر أكبر من الرعاية 
الذاتية، وتعلم تحديد األهداف وتحمل نتائجها سلبية 
كانت أم إيجابية ألن مواجهة التحديات يمكن أن تزيد 

من تحسين ثقتك بنفسك.

عمود فقري 
الثقة  البشرية  النفس  بعلم  المختصون  يعّرف 
اإلنسان،  لشخصية  الفقري  العمود  بأنها  بالنفس 
عرضة  ويصبح  لذاته،  احترامه  يفقد  دونها  ومن 

لالنتقاد واباستغالل ممن هم حوله.
بنفسه،  بالثقة  يتمتع  الذي  الشخص  عكس  على 
ستجده محط احترام وتقدير الجميع، ومتمتعاً بنظرة 
متفائلة للحياة، ومعتمداً على نفسه وقدراته بحسب 
الظروف التي تواجهه، بعيداً عن اإلفراط بالتعجب أو 
التكبر أو العناد، الثقة بالنفس حاجة ماسة لإلنسان 

لمواجهة معترك الحياة وتحدياتها. وقد تبدو األفكار 
ذلك«،  فعل  أستطيع  »ال  التالي:  نحو  على  السلبية 
»بالتأكيد سأفشل«، »ال أحد يريد أن يسمع ما يجب 

أن أقوله«. 
المفيد  وغير  المتشائم  الداخلي  الصوت  هذا 
بالنفس،  والثقة  الذات  تقدير  تحقيق  عن  سيعيقك 
فالمهمة الملقاة على عاتقك هي تحويل تلك األفكار 
السلبية إلى إيجابية، قد تتخذ شكل تأكيدات إيجابية، 
مثل »سأحاول ذلك«، أو »يمكنني أن أكون ناجحاً إذا 

 .» كنت أعمل ذلك"، أو "سيستمع الناس إليَّ
أكبر من  اإليجابية مساحة  أفكارك  إعطاء  بمعنى 
في  السلبي  التفكير  واجهت  فكلما  السلبية،  أفكارك 

النفس بإيجابية، كلما أصبح ذلك طبيعياً.

أساليب 
الثقة  تعزز  التي  األساليب  بعض  إلى  وسنتطرق 
بالنفس ومنها: حصر األشياء التي تشعرك بالسوء 
من نفسك، قد تكون مواقف سلبية من الماضي، أو 
مع  تتناسب  ال  أماكن  أو  مناسبة،  تعد  لم  مالبس 
ال  قد  الثقة.  اكتساب  في  المتمثلة  الجديدة  أهدافك 
يمكنك التخلص من كل المصادر السلبية في حياتك، 
التقليل من  التفكير في كيفية  بالتأكيد  ولكن يمكنك 
خسائرك، وبذلك ستقطع شوطاً طويالً في بناء ثقتك 

بنفسك، مثالً حاول قضاء وقت أكبر مع األشخاص 
عن  وابتعد  معنوياتك،  من  والرافعين  الداعمين 
وعن  للمعنويات  والمحبطين  السلبيين  األشخاص 
يستغلون  الذي  والطفيليين  والمستغلين  المتكبرين 
تتميز  التي  ومهاراتك  مواهبك  على  وركز  اآلخرين، 
إضافة  وحاول  صغرت،  مهما  بها  وافتخر  بها 
وتفكيرك،  قدراتك  مع  تتناسب  جديدة  مجموعة 
فرص  من  ويزيد  بنفسك،  ثقة  أكثر  سيجعلك  فهذا 
التعّرف على أصدقاء متوافقين مع شغفك. وال بد من 
تحدي الخوف، فاألشخاص الذين يثقون بأنفسهم ال 
يخشون اآلتي. وببساطة عدم اإلقدام والخوف من 
التحدي، يضعفان الثقة بالنفس، بينما التحدي يعني 
أنك في طور النمو والتطور، كمثل الطفل الذي يتعلم 
المشي يخشى السقوط وهو يتخذ الخطوات األولى، 
واالبتسامة  المشي  ويبدأ  الخوف  يتحدى  ولكنه 
تستطيع  أيضاً  وأنت  الجميل،  وجهه  على  العريضة 
تجاوز مخاوفك، وال بد أن تكون صبوراً مع نفسك، 
إلى  للذهاب  الوراء  إلى  تذهب  األحيان  بعض  ففي 
بين  بالنفس ال يحدث  الثقة  األمام، والحصول على 
مرة  أول  في  هدفك  تحقيق  وعدم  عشية وضحاها، 
يعني أنك اكتسبت فرصة جديدة لمعرفة المزيد عن 
والنمو  الرعاية  إلى  تحتاج  بالنفس  فالثقة  نفسك، 

الدائمين.

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

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

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

 النا�سئة من التطرف

أمل حميد بالهول 
             مستشارة الشؤون االجتماعية

             في مؤسسة وطني اإلمارات
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أصدرت مؤسسة »وطني اإلمارات« ورقة بحثية 
تسلط الضوء على أربعة محاور مرتبطة بالتسامح 
المحلية  الدالالت  وهي:  اإلمارات،  مجتمع  في 
العربية  اإلمارات  دولة  دور  توضح  التي  والعالمية 
منطقة  في  التسامح  صياغة  إعادة  في  المتحدة 
لتربية األجيال على  تعاني من الصراعات، وتصور 
السلم  تعزيز  في  اإلماراتية  والتجربة  التسامح، 
فكر  لحماية  المتطلبة  والجهود  الكراهية،  ومحاربة 

الشباب والناشئة.
استراتيجية  رصد  إلى   الورقة  هذه  وتهدف 
وابراز  السلمي،  والتعايش  التسامح  في  اإلمارات 
أهمية قيمة التسامح والتعايش السلمي بين األفراد 
في المجتمع، وهي الركيزة الرئيسة التي يعتمد عليها 
والقادر  هويته،  على  المحافظ  المتالحم  المجتمع 
على صناعة سعادته، وأهمية اتخاذ قرارات حازمة 
من  أفكارهم  لتحصين  الشباب  أوضاع  ودراسة 

المتطرفين.
وبحسب اإلحصائيات العالمية لعامي 2016 و2017 
عربياً  األول  المركز  بتحقيق  اإلمارات  دولة  نجحت 
والذي  العالمي،  السعادة  مؤشر  في  عالمياً   21 والـ 
يقيس الدعم االجتماعي وحرية تقرير خيارات الفرد، 
وذلك بحسب شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة 

لمنظمة األمم المتحدة.
وقد  المجتمع،  بأمن  التسامح  قيمة  ترتبط  كما 
سجلت اإلمارات نجاحاً عالمياً بنيلها المركز السابع 
األمني  العمل  على  االعتماد  مؤشر  في  عالمياً 
إمكانية  مدى  حول  األفراد  رأي  لقياس  والشرطي 
االعتماد على خدمات الشرطة في الدولة، وحصلت 
في  عالمياً  والثالث  إقليمياً  األول  المركز  على  أيضاً 

السنوي  الكتاب  تقرير  وبحسب  التسامح  مؤشر 
تقرير  وبحسب   ،2016 لعام  العالمية  للتنافسية 
)إنسياد لعام 2016( تعد اإلمارات األولى عالمياً في 
مؤشر التسامح تجاه المقيمين، والـثالثة في مؤشر 
وتقبل  التسامح  بدرجة  المرتبطة  الوطنية  الثقافة 

اآلخر. 

تربية األجيال على التسامح
وتشرح الورقة الهدف المرجو من تربية األجيال 
على السالم لتحسين الفهم واالحترام بين الثقافات 
المجموعات  بين  العالقات  وتحسين  المتنوعة، 
أشكال  جميع  وإزالة  المختلفة،  األمم  وبين  العرقية 
التمييز الثقافي والعرقي والعنصري، وتعليم القواعد 
األمم،  بين  والسليمة  المنسجمة  للعالقة  الضرورية 
وتشجيع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان وحرياته 
على  والحصول  والتنمية  التطور  في  حقه  واحترام 
والتعاون  التسامح  بمادئ  والتمسك  المعلومات 

والحوار.
الهوية  بين  تعارض  وجود  لعدم  التنبه  ويجب 
مقومات  الطالب  فيكتسب  واإلنسانية،  الوطنية 
االنتماء للوطن متمثالً في الوالء لألسرة والمجتمع 
بمنظماته  الوطني  والمجتمع  ومؤسساته  المحلي 
وتنمية  العالمي  باالنتماء  ذلك  ويكمل  وهيئاته، 
مسؤولية الطالب وتربيتهم بما يحقق البعد االنساني 

الذي يقوم عليه المجتمع الدولي.
لتعليم  عالمية  نماذج  الورقة خمسة  تعرض  كما 

مفاهيم السالم:
طريق  عن  السالم  تعليم  وهو  األول:  األنموذج 
تأكيد القوة، ويقوم هذا المبدأ على أساس أن الحفاظ 
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على السالم يتم عن طرق اإلبقاء على تعزيز القوة 
العسكرية.

طريق  عن  السالم  تعليم  وهو  الثاني:  األنموذج 
والمجتمعات  األفراد  بين  الصراعات  في  التوسط 

وحلها بالطرق السلمية.
طريق  عن  السالم  تعليم  وهو  الثالث:  األنموذج 
أهمية  النوع  هذا  ويؤكد  الشخصي،  السالم  تحقيق 

الحاجة الشخصية للتسامح والتعاون.
األنموذج الرابع، وهو تعليم السالم باعتباره جزءاً 
اعتباره  في  النوع  هذا  ويأخذ  العالمي،  النظام  من 
الحاجة إلى االعتراف بأن »العنف هو العقبة الرئيسة 

في سبيل السالم«.
األنموذج الخامس: وهو تعليم السالم عن طريق 

القيم اإلنسانية ومساندة األفراد المضطهدين. 

تعزيز السلم ونبذ الكراهية
يواجه واقع التسامح في المنطقة العربية تحديات 
والتي  الدائرة،  الصراعات  في جو  كبيرة خصوصاً 
أضعفت من قيمة التعايش السلمي في المجتمعات. 
وبالنظر إلى اإلمارات، نجد أنموذجاً ناجحاً استطاع 
إعادة صياغة التسامح في ظروف مضطربة تعاني 
الكراهية  الطائفية والكراهية، والتي نشأت فيها  من 
الكراهية حساسية  أنماط  التي تعد من أشد  الدينية 
وخطورة خصوصاً إذا كانت في إطار المذهب الديني 
الواحد والذي يتحدد في صورتين، األولى تحدث بين 
الدينية  التي تشترك في المرجعية  بعض الجماعات 
الدينية  الفئات  بعض  بين  تحدث  الثانية  الواحدة، 
بسبب اختالفات فكرية واجتماعية مرتبطة بالدين أو 

المجال االجتماعي الديني.
وتحدياً  خطراً  الدينية  الكراهية  اعتبرت  لذلك 

تجربة  ولإلمارات  عليه.  والقضاء  إيقافه  يتوجب 
فريدة في مواجهته بإصدار قانون مكافحة التمييز 
والكراهية عام 2015 من قبل صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
مركز  الستضافة  اإلمارات  حكومة  بادرت  كما 
التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف )هداية( عام 
2012، والذي يركز على مكافحة التطرف عبر المناهج 
التربوية ودعم ضحايا اإلرهاب، ودعم جهود التحالف 
الدولي في حربة ضد اإلرهاب، وكذلك أطلقت دولة 
األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  بالتعاون  اإلمارات 
مركز »صواب« للتصدي للتفسيرات الدينية الخاطئة. 
وأسست اإلمارات مجلس حكماء المسلمين عام 2014 
القدرات  الحوار وبناء  العاصمة أبوظبي لتعزيز  في 
ونشر الوعي، ودعمت ضحايا العمليات اإلرهابية في 

اليمن والصومال وباكستان وغيرها من الدول.
 

حماية فكر الناشئة 
وأصحاب  الفكري  االنغالق  بين  عالقة  توجد 
الشخصيات المتصلبة واإلرهاب، إذ تبدأ الشخصية 
المنغلقة بعدم القدرة على تغيير اتجاهها، والتمسك 
التغيير  بصعوبة  تتصف  محددة  سلوكية  بأنماط 
وعدم القدرة على حل المشكالت، وبعد ذلك يبدأ هذا 
الفكر باالنعكاس على الفرد والوجدان خصوصاً ما 
يرتبط بمجال التطور الحضاري السريع وما يتطلبه 

من محاولة الفرد التوافق معه.
ويكون التطرف في االعتداد بالرأي، واالستجابة 
والميل إلى الحلول القاطعة التي تختار كل شيء على 
إلى طرفين  األمور  تقسيم  أو  واحد فقط،  أنه خيار 
المتصلبة  الشخصية  خطورة  وتكمن  متعارضين. 
مؤشرات  وهناك  والتعصب،  للتطرف  تحوليها  في 

مالحظتها  يمكن  الشاب  على  تظهر  قد  صفات  أو 
والحركات  لألحزاب  لالنضمام  الميل  وأبرزها 
وللتمعن  والعدوان.  العنف  واستخدام  المتطرفة، 
بيولوجية  أكانت  سواء  التطرف  أسباب  في  أكثر 
ثقافية  اجتماعية  أسباب  فهناك  دينية،  أم  نفسية  أم 
انخفاض  ومنها  ودراستها،  عندها  التوقف  يتوجب 
والتغيرات  واالقتصادي،  االجتماعي  المستوى 
بتداخل  التي تسببت  السريعة  والتكنولجية  الثقافية 

القيم والمفاهيم. 

استغالل الفراغ الفكري
يعتبر الفراغ الفكري المدخل الرئيس للمتطرفين 
أفكار  في  للتحكم  يسلكونه  الذي  السهل  والطريق 
بالنفس  الثقة  ضعف  يستغلون  حيث  الشباب، 
وانخفاض المستوى الثقافي واالجتماعي خصوصاً 
ويمكن  الفكر  على سطحية  تدل  هناك عالمات  وأن 
مالحظتها على الشباب الذي يمكن أن يكونوا ضحية 
اكتفاء  العالمات  هذه  وأهم  المحظورة،  للجماعات 
الفرد بما لديه من أفكار منحرفة فيعتقد أنها حقائق 
يجب تثبيتها ونشرها بين أقرانه والدفاع العنصري 

عنها، وأن فكره ال يحتاج إلى نقاش.
»وطني  لمؤسسة  كانت  اإلشكالية  هذه  ولحل 
الجانب  في  الشباب  تثقيف  في  تجربة  اإلمارات« 
وجلسات  ميداني  نشاط  عن  عبارة  وهي  الوطني، 
الوطنية  الهوية  عن  توعوية  ومحاضرات  حوارية 
حيث  و2015،   2007 عامي  بين  الصالحة  والمواطنة 
بلغ عدد الطالب المستفيدين في المرحلة األساسية 
1048 طالباً، وفي المرحلة اإلعدادية 1360 طالباً، وفي 
المرحلة الثانوية 1829 طالباً، وفي المرحلة الجامعية 

488 طالباً.
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فعاليات ريا�سية �سرطية
إعداد: موزة الحمادي 

الخاصة  األمن  شركات  تنظيم  إدارة  عقدت 
التابعة لإلدارة العامة لإلسناد األمني في وزارة 
الداخلية دورة العمليات األمنية »المستوى الثالث- 
أمن الفعاليات«، حيث تم تدريب وتأهيل 55 من 
الفعاليات  ومنها  الفعاليات  لتأمين  األمن  حراس 
محاضرات  المتدربون  تلقى  حيث  الرياضية، 
ومنها:  المحاور،  من  العديد  في  وعملية  نظرية 
الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  األولية  اإلسعافات 
ووقاية المجتمع، والسالمة من الحريق بالتنسيق 
والصحة  المدني،  للدفاع  العامة  القيادة  مع 
والسالمة في بيئة العمل، واألدوار والمسؤوليات 
األمنية لحارس األمن، ومقدمة عن غرف التحكم 
األمن  حارس  لدى  األمنية  والدوريات  األمني، 

وتفتيش المباني، وغيرها.. 
وقاموا  عملية،  تدريبات  المتدربون  تلقى  كما 
الفعاليات  أمن  على  للتعرف  ميدانية  بزيارات 
لشرطة  العامة  القيادة  مع  بالتنسيق  الخاصة 

الشارقة »أمن المالعب«.
العامة  القيادة  من  وفد  زار  ثانية،  جهة  من 
سعيد  الله  عبد  العقيد  برئاسة  عجمان  لشرطة 
الشرطة في شرطة  تدريب  النعيمي مدير معهد 
المقدم  يرافقه  للرياضة،  العامة  الهيئة  عجمان، 
التدريب  قسم  رئيس  علي  آل  الله  عبد  ناصر 
الضباط  وصف  الضباط  من  وعدد  المعهد،  في 
واألفراد في شرطة عجمان، بهدف مناقشة سبل 
القيادة  في  والرياضية  الصحية  المبادرات  دعم 
لهدف  تحقيقاً  وذلك  عجمان،  لشرطة  العامة 

بضمان  والمتمثل  االستراتيجي  الداخلية  وزارة 
تقديم الخدمات اإلدارية كافة وفق معايير الجودة 

والكفاءة والشفافية.
عبد  سعيد  سعادة  الوفد  استقبال  في  وكان 
الغفار حسين األمين العام للهيئة العامة للرياضة، 

بحضور 
عبد الرحمن آل علي مدير إدارة الرياضة وعدد 

من المسؤولين في الهيئة.
ورحب سعادة األمين العام للهيئة بزيارة وفد 
شرطة عجمان، مؤكداً على دور الهيئة في دعم 
الرياضة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وفد  زيارة  أن  إلى  النعيمي  العقيد  وأشار 
جاءت  للرياضة  العامة  الهيئة  عجمان  شرطة 
األنشطة  دعم  في  التعاون  تعزيز  ألهمية  تأكيداً 
من  انطالقاً  والصحية،  الرياضية  والمبادرات 
دعم  على  لشرطة عجمان  العامة  القيادة  حرص 
شرطة  لمبادرة  ودعماً  منتسبيها،  وصحة  لياقة 

المستقبل في دورتها العشرين.
ومدربات  مدربين  توفير  الطرفان  وبحث 
عمل  ورش  وعقد  الصحة«،  »منصة  لمبادرة 
وإعداد برامج رياضية للمنتسبين، باإلضافة إلى 
لهذه  الالزمة  واألجهزة  المعدات  جميع  توفير 
البرامج بوجود استشاريين رياضيين مختصين، 

واالهتمام بجانب التغذية الصحية. 
كما تمت مناقشة إعداد برامج رياضية لطلبة 
أصحاب  وتبني  عجمان،  إمارة  في  المدارس 
أندية  المواهب إلشراكهم في برامج خاصة في 

متخصصة في الدولة، بهدف إعداد أجيال تتخذ 
الرياضة واالهتمام باللياقة والصحة البدنية نهجاً 

يدعم تحقيق مستقبل أفضل.
وعبر العقيد النعيمي عن سعادته وجزيل شكره 
للهيئة العامة للرياضة على حسن استقبالها لوفد 
في  والبناء  اإليجابي  وتعاونها  عجمان،  شرطة 
أهمية  على  مشدداً  الرياضية،  المبادرات  دعم 
نجاح  لتحقيق  الطرفين  بين  التنسيق  استمرار 

أكبر لهذه المبادرات. 
لشرطة  العامة  القيادة  نفذت  ذلك،  إلى 
عام  في  المستحيل«  »فلتصنع  مبادرة  أبوظبي 
الوعي  نشر  بهدف  جاءت  والتي  التسامح2019، 
السلوكيات  وتعزيز  الوزن،  وتخفيف  الصحي، 
اإليجابية لدى المشاركين في البرنامج، وااللتزام 

بالتغذية الصحية.
فرع  مدير  العامري  عبدالله  الرائد  وأوضح 
العامة  القيادة  في  العين  شرطة  ضباط  نادي 
لشرطة أبوظبي أن مبادرة »فلتصنع المستحيل« 
مديرية  مع  بالتعاون  النادي،  في  عقدت  التي 
الطبية  الخدمات  وإدارة  العين  منطقة  شرطة 
في  الرياضية  التربية  ومركز  العين  منطقة  في 
شرطة أبوظبي، في رفع مستوى الوعي وتشجيع 
ممارسة  على  البرنامج  في  المشاركين  الطالب 

الرياضة، واتباع نمط غذائي صحي.
تكريم  البرنامج  فعاليات  ختام  في  وجرى 
التشجيعية  الجوائز  وتوزيع  الفائزين،  الطلبة 

عليهم.

نظمت وزارة الداخلية وعدد من القيادات العامة لل�صرطة يف دولة االإمارات العربية املتحدة فعاليات تتعلق بال�صاأن 

الريا�صي خالل ال�صهر املا�صي.
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كرم سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة 
دبي رونالدو مشحور نائب رئيس شركة »أمازون«، بحضور 

عدد من مديري اإلدارات العامة واإلدارات ومراكز الشرطة.

كرَّم معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان اإلعالمي 
والكاتب جاسم عبيد الزعابي خالل ملتقى اإلبداع الخامس 
الذي أقيم في دبي تحت رعاية معاليه، ونظمه معهد سمارت 

كي للتدريب 
وكانت مناسبة إلهداء معاليه كتاب الزعابي  الجديد »في 

حب الوطن«.

عام شرطة  قائد  نائب  الطنيجي  نايع  بن  راشد  محمد  العميد  حضر 
مدرسة  مدير  الزعابي  البكر  محمد  جاسم  الدكتور  والعميد  الفجيرة، 
الشرطة االتحادية في الشارقة باإلنابة، وعدد من الضباط، احتفال تخريج 

دورة »تنمية مهارات العازفين«. 

لطالب  زيارات  عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  نظمت 
وطالبات شرطة المستقبل، إلى مختلف اإلدارات الشرطية. 

احتفل فهد الزعابي بنجاح ابنيه في الثانوية العامة جاسم من 
السمحة  مدرسة  )من  ونوره  المهني(  والتطوير  التعليم  )مركز 

للتعليم الثانوي(. مبارك، وإلى مزيد من النجاح والتقدم.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

في يوليو الفائت، أصدر المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، قراراً بإنشاء هيئة أبوظبي للغة العربية 
التي تتبع دائرة الثقافة والسياحة، وتدار من قبل مجلس إدارة برئاسة سعادة الدكتور علي بن تميم. 
وتختص الهيئة بوضع الخطط االستراتيجية للنهوض بواقع اللغة العربية، وإصدار الدراسات العلمية 
التي تضمن مواكبة اللغة العربية لمتطلبات العصر، بما يسهم في إثراء المحتوى، وتعزيز حضورها 
كلغة للعلم والمعرفة، كما ستكون الهيئة مركزاً بحثياً لدعم متحدثي اللغة العربية، بهدف تحفيز الحراك 
الثقافي الذي تشهده أبوظبي، وترسيخ دورها في المشهد الثقافي اإلقليمي والدولي، باإلضافة إلى دعم 
حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، وإصدار ونشر الكتب المترجمة من اللغات األجنبية إلى اللغة العربية. 
خطوة مباركة نهنئ بها أنفسنا واألمتين العربية واإلسالمية، وهي بشرى خير للناطقين بلغة الضاد 
كونها وعاء الثقافة وهوية األمة، منها ينطلق الفكر والعلم واإلبداع، وبها يتخلّق المجد والتاريخ والحضارة.. 
هي لغة القرآن الكريم تحظى بمكانة عظيمة بين حضارات دول العالم.. إنها لغة ثرية وغنية بالمفردات، فمنذ 
القدم وال يزال مجدها وتاريخها العريق في تألق دائم ، ويحق لإلنسان العربي أن يفخر بها ألنها تمثل تراثه 

وثقافته وحاضنة للعلوم منذ مئات السنين.
اللغة العربية موسوعة لغوية متفردة، فهي وسيلة إليصال المشاعر اإلنسانية لآلخرين، كما أنها أساس الثقافة 
والتراث، وقد أضحت األبرز واألميز على مستوى لغات العالم. وبما أننا أبناء هذه اللغة، البد لنا أن نحرص عليها 
ونطورها فهي هويتنا ووعاء تاريخنا ومجدنا ومن منطلق حماية أنفسنا ومجتمعنا وأمتنا، يجب أن نوّرث أهمية 

اللغة العربية بكل قواعدها وأصولها ومفرداتها القديمة والحديثة إلى أجيالنا القادمة.
ونحمد الله أن اللغة العربية تخطو خطواتها بثقة نحو استعادة مجدها وازدهارها وعصرها الذهبي، وإن دولة 
اإلمارات حريصة كل الحرص على الحفاظ عليها عبر إقامة العديد من المبادرات والمؤتمرات والندوات الشعرية 
واألدبية سواًء داخل الدولة أو خارجها، وجاءت خطوة إنشاء هيئة أبوظبي للغة العربية لتتوج جهود اإلمارات العظيمة 

في حماية لغتنا الجميلة.
من منبرنا هذا، ندعو المسؤولين في هذه الهيئة المباركة إلى ضرورة وضع برنامج مستمر ودائم لدعم اللغة العربية 

وأن ال يقتصر على المناسبات فقط.

هيئة اأبوظبي للغة العربية
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