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�الحتادية  �حلكومة  وتوجهات  �حلكيمة،  �لبالد  قيادة  لتوجيهات  تنفيذً� 

�لر�صيدة، وبتوجيهات ومتابعة من �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، تويل وز�رة �لد�خلية �أهمية كبرية 

حلماية �الأطفال يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من مو�طنني ومقيمني، من 

�أي �أخطار �أو حو�دث �أو جر�ئم.

ويف �صبيل حتقيق هذ� �لهدف �ل�صامي، تاأ�ص�س مركز وز�رة �لد�خلية حلماية 

و�صيا�صات  ��صرت�تيجيات  و�صع  يف  مهماته  كبري  وبنجاح  يو��صل  �لذي  �لطفل 

و�لبحوث،  �ال�صرت�تيجي،  �لتخطيط  خللالل  من  �لطفل  حماية  وممار�صات 

�الإح�صائية،  �لبيانات  وحتليل  ومقارنة  و�خلللارجللي،  �لد�خلي  و�لللتللدريللب 

و�الإجللر�ء�ت  بال�صيا�صات  �لتقّيد  مدى  وتقييم  و�لتقنني،  باملعايري،  و�اللتز�م 

�ل�صكاوى وموؤ�صر�ت �الأد�ء  و�ملمار�صات �خلا�صة بالتحقيق و�حلماية، ومعاجلة 

�لرئي�صة، و�لتدقيق، و�لتو��صل مع �أفر�د �ملجتمع،  وتلقي �لبالغات عن �حلاالت، 

ورفع م�صتوى �لوعي، وتطوير �ل�صر�كات، و�لتعاون مع و�صائل �الإعالم، و�لتنظيم 

و�مل�صاركة يف �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات �ملحلية و�لعاملية، وخدمات �لدعم و�مل�صاندة 

كتوفري �لدعم �الإد�ري و�لقانوين وتقنية �ملعلومات وحفظ �ل�صجالت.

�لد�خلية  وز�رة  مركز  يقوم  �ملجاالت،  هذه  يف  �لعاملية  للتطور�ت  ومو�كبة 

وت�صمل  �لطفل«،  حلماية  �لذكية  »�ملنظومة  م�صروع  بتنفيذ  �لطفل  حلماية 

�خلط �ل�صاخن وتطبيق »حمايتي« �لذكي و�لبالغ �الإلكرتوين.

و�لدعوة متجددة جلميع �الآباء و�الأمهات و جلميع �ملعنيني باأمور �الأطفال يف 

دولة �الإمار�ت للتو��صل عند �حلاجة مع مركز وز�رة �لد�خلية حلماية �لطفل 

عند حدوث �أو معرفتهم بحدوث �أي خطر �أو حادث �أو جرمية بحق �أي طفل.

و�لدعوة متجددة لهم �أي�صًا، يف ظل �نت�صار وباء »كورونا«، �إىل �لتقيد بتعليمات 

و�ر�صاد�ت �جلهات �ل�صحية و�لتعليمية و�الأمنية و�لر�صمية يف �لدولة حلماية 

�ملجتمع  و�أعناق  �أعناقهم  يف  �أمانة  فاالأطفال  �لعاملي،  �لوباء  هذ�  من  �أطفالهم 

ككل، وهم فرحة �حلا�صر و�أمل �مل�صتقبل.

�أطفالنا �أمانة
•الوسائل المطبوعة       •التصميم االحترافي

•تجهيز المعارض             •االأفالم الوثائقية
•الحمالت اإلعالنية

خدماتنا
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يتناول »مجتمع الشرطة« في هذا 
العدد جهود مركز وزارة الداخلية 
للمعايير  واملواكبة  الطفل  حلماية 
األنظمة  تطبيق  وأحدثها  العاملية، 

الذكية في حماية األطفال.
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نن�شر ثقافة احرتام القانون يف املجتمعنن�شر ثقافة احرتام القانون يف املجتمع

ال�شام�شي: حب�ص وغرامة لباعة الأطعمة من دون ترخي�صال�شام�شي: حب�ص وغرامة لباعة الأطعمة من دون ترخي�ص

> لماذا بيع األطعمة من دون ترخيص هو غير 
قانوني في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟

- أي عمل تجاري يمارسه أي مواطن أو مقيم 
أو سائح في اإلمارات يحتاج إلى ترخيص مسبق 
من الجهات الحكومية االتحادية أو المحلية المعنية. 
وبالتالي، فإن بيع األطعمة من دون ترخيص سواء 
المنازل  إلى  أو عبر توصيلها  الشارع،  للمارة في 
أو  االجتماعي.  التواصل  مواقع  عبر  طلبها  بعد 
عبر برامج التواصل الهاتفي، هو مخالف للقانون 
االتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سالمة الغذاء 
السمو  صاحب  أقّره  والذي  التنفيذية،  والئحته 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الغذاء  لضمان سالمة   2016 الله« في عام  »حفظه 
المتداول، ومراقبته خالل مراحل السلسلة الغذائية، 
اآلدمي،  لالستهالك  المادة  من صالحية  وللتحقق 
بالغذاء،  المرتبطة  األخطار  الحد من كل  أو  وإزالة 
أو  بالصحة  الضار  الغذاء  من  المستهلك  وحماية 
المغشوش، وتيسير حركة تجارة الغذاء. ونص هذا 
القانون على الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر، 
وال  درهم  ألف   100 عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة 
تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة 
أو فاسدة، وعلى غرامة ال  بأغذية ضارة  الغذائية 
تقل عن 10 آالف درهم وال تتجاوز 100 ألف درهم 
نشر وصف  أو  أسهم  أو  روج  أو  تداول  من  كل 

كاذب ألي غذاء بهدف تضليل المستهلك.
بشكل  األطعمة  لبيع  السلبية  التأثيرات  ما   <
غير قانوني على سالمة األطعمة وصحة السكان؟
قانوني  ترخيص  دون  من  المباعة  األطعمة   -

حوار: با�سل ثريا

مسبق ال تخضع لرقابة الجهات المختصة كما هو 
الحال في الفنادق والمطاعم والمقاهي، وهي تكون 
عرضة أكثر للتلوث والجراثيم، ويمكن أن يتعرض 
ألضرار  اإلمارات  في  السكان  من  يشتريها  من 
وأمراض  الغذائي،  التسمم  مثل  خطيرة  صحية 
الجلدي.  التحسس  وأمراض  الهضمي،  الجهاز 
وعلمياً، تتأثر األطعمة من عدم النظافة الشخصية 
الصحة  إرشادات  اتباعه  وعدم  البائع،  أو  للطباخ 
واألسطح  األدوات  نظافة  وعدم  العامة،  والسالمة 
التي يستخدمها في صنع الطعام أو حفظه أو نقله 

أو توصيله.
> ما الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية 

في هذا المجال؟
ثقافة  بمكتب  ممثلة  الداخلية  وزارة  تقوم   -
المماثلة  الشرطية  واإلدارات  القانون،  احترام 
بالتوعية  الدولة،  في  للشرطة  العامة  القيادات  في 

احترام  ثقافة  لنشر  المجتمع  ألفراد  المستمرة 
ارتكاب  عدم  على  وحثهم  بينهم،  القانون 
المخالفات القانونية، ومنها مخالفة بيع األطعمة 
الشرطة  دوريات  تقوم  كما  ترخيص.  دون  من 
االقتصادية  والدوائر  البلديات  مع  بالتعاون 
وبحمالت  ميدانية،  بحمالت  الغذائية  والرقابة 
التواصل  ومواقع  اإلنترنت  مواقع  على  رصد 
االجتماعي لضبط باعة األطعمة غير المرخصين 
كتاجر إلكتروني. والتاجر اإللكتروني المرخص 
في اإلمارات يجب أن يكون متدرباً على أساسيات 
سالمة األطعمة، ولديه بطاقة صحية تثبت خلوه 
من األمراض المنقولة بواسطة األطعمة، ويرتدي 
عمله  ويزاول  العمل،  أثناء  ومناسباً  نظيفاً  زّياً 
للشروط  ومستوف  ومعروف  محدد  مكان  في 
الهندسية والبيئية والصحية، ويتم مسبقاً تحديد 
ويسمح  وبيعها،  بإعدادها  يرغب  التي  األطعمة 
مكان  إلى  بالدخول  الغذاء  إدارة سالمة  لمفتش 
الالزمة،  التفتيش  عمليات  إلجراء  الطعام  إعداد 
وذلك بهدف الحفاظ على سالمة األطعمة وصحة 

المستهلكين. 
لباعة  توجهونها  التي  التحذيرات  ما   <

األطعمة المخالفين للقانون؟
بمزاولة  القانوني  خطئهم  من  نحذرهم   -
وندعوهم  ترخيص،  دون  من  تجاري  نشاط 
لوقف بيع األطعمة فوراً، والسعي للحصول على 
قانونياً،  عملهم  ليكون  إلكتروني  تاجر  رخصة 
ال  حتى  والمهنية،  الصحية  الشروط  ومراعاة 
يتسببوا بضرر صحي ألحد زبائنهم، ويتعرضوا 

للمالحقة القانونية.

�لعربية  �الإملللار�ت  دولللة  يف  ت�صجل 

على  �لقب�س  �إلقاء  حللاالت  �ملتحدة 

بلللاإعلللد�د وبيع  يللقللومللون  �أ�للصللخللا�للس 

م�صبق،  ترخي�س  دون  من  �الأطعمة 

�صحية  بلللاأ�لللصلللر�ر  يت�صبب  قلللد  ملللا 

�لباعة  على  وبعقوبات  للم�صتهلكني، 

�لتوعية من  غري �ملرخ�صني. وبهدف 

�لتقينا  �لقانونية،  �لتجارة غري  هذه 

ر��للصللد  عللبللد�هلل  �لللدكللتللور  �لعميد 

�ل�صام�صي مدير مكتب ثقافة �حرت�م 

�لقانون يف وز�رة �لد�خلية.

العميد د. عبدالله الشامسي
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ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �لب�صرية  �ملللو�رد  لقطاع  �لتابع  �ل�صرطية  �لريا�صية  �لرتبية  مركز  �ل�صرطة«  »جمتمع  ق�صد 

�أبوظبي، وذلك بهدف �إلقاء �ل�صوء على �جلهود و�الإجناز�ت �لتي ي�صجلها �ملركز يف �إطار �لتوعية �لريا�صية ملنت�صبي �ل�صرطة 

و�ملتعاملني معهم من �أفر�د �ملجتمع.

حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي 

المعرفة والوقاية خير من العالج، هذا هو الهدف 
الرياضية  التربية  مركز  لتحقيقه  يسعى  الذي 
فرع  خالل  من  أبوظبي  شرطة  في  الشرطية 
في  التي تسهم  العوامل  كأحد  الرياضية  التوعية 
نبذ اآلفات السيئة التي تضر بمجتمعنا خصوصاً 
فئة الشباب الذين هم الحاضر والمستقبل والدرع 
فكثير  آمن،  لبناء مجتمع صحي  الحقيقي  الواقي 
والنفسية  والجسدية  الصحية  المشكالت  من 
يمكن تجنبها عن طريق ممارسة الرياضة بطريقة 
صحيحة والوعي بأهميتها ودورها اإليجابي على 
الثقافة  أفراده  يمتلك  الذي  فالمجتمع  الصحة، 
بالحياة  ينعم  مجتمع  هو  والصحية  الرياضية 

اإليجابية.

أهمية 
وأوضح العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز 
الشرطة«  »مجتمع  لـ  الشرطية  الرياضية  التربية 
أن مقولة: »العقل السليم في الجسم السليم« هي 
الواقع في المركز، فباإلضافة إلى احتواء المركز 
على أقسام وفروع عدة ومتخصصة مثل: التدريب، 
واالختبارات، والمرافق، والمسابقات والمنتخبات، 
الرياضية  للتوعية  خاص  فرع  المركز  في  يوجد 
بنشر  الخاصة  التوعوية  الخطط  بوضع  يختص 

ثقافة اللياقة والصحة البدنية.

ت
ءا

ضا
�

اإ
منتسبي  من  الشباب  من  كثيراً  أن  وأضاف: 
عن  يعلمون  ال  المجتمع  أفراد  من  أو  الشرطة 
بعض الموضوعات الصحية الرياضية، مثل :أهمية 
ممارسة الرياضة وانعكاسها اإليجابي على الجانب 
الصحي، وكيفية ممارسة الرياضية بأسلوب علمي 
تضر  التي  والمنبهات  الغذائية  والمكمالت  وآمن، 
لألسف  والتي  الرياضة،  ممارسة  أثناء  بالجسم 
الخاصة  الرياضية  الصاالت  إدارات  بعض  تقوم 
بالترويج لها تحت شعار األداء الرياضي األمثل، 
الصحة،  على  جسيمة  أضرارها  أن  حين  في 
الربح  هو  ولألسف  الترويج  هذا  في  وهدفها 
المالي من دون مراعاة للجانب الصحي، وغيرها 

»التوعية« يف مركز الرتبية الريا�شية ال�شرطية 

اآل علي: اللياقة البدنية من اأ�ش�ص العمل ال�شرطي
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من الموضوعات.
وتابع أنه يوجد الكثير من الموضوعات األخرى 
والتي  والرياضي،  الصحي  بالجانب  المتعلقة 
التوعية مركز  التوعية بها من خالل فرع  تتطلب 
التربية الرياضية الشرطية، حيث يتم تقديم هذه 
من  العديدة  الفوائد  لتحقيق  وغيرها  المعلومات 
ممارسة الرياضة، ونطمح إلى أن تصبح الرياضة 
المجتمع،  الشرطة وأفراد  لمنتسبي  أسلوب حياة 
التي تمكنهم  المعلومات والمعارف  عبر إكسابهم 
من االستمرار وبكفاءة في ممارسة أنشطة الحياة 
يخفى  وال  صحية،  مشكالت  دون  من  المختلفة 
وأبرزها  عديدة،  هناك مشكالت صحية  أن  علينا 
مشكلة السمنة التي يرتبط بها العديد من األمراض 
مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر والقلب والمفاصل 
وغيرها، لذا تظهر أهمية التوعية إلكساب منتسبي 
الشرطة وأفراد المجتمع المعارف والمعلومات عن 
أهمية اللياقة البدنية والصحية، مثل: القوام الجيد، 
وكيفية تحسين عناصر اللياقة البدنية التي تعتبر 
العمل  في  األداء  وحسن  النجاح  مقومات  إحدى 

الشرطي ومن أسس العمل الشرطي.
ورأى أنه ال بد أن يكون منتسب الشرطة الئقاً 
البدنية  اللياقة  اكتساب  وذهنياً، ومن خالل  بدنياً 
االستجابة  على  قادراً  الشرطة  منتسب  يصبح 
بشكل أسرع، وبذل المزيد من الجهد مع أقل تعب، 
ويصبح أقل عرضة لإلصابة أثناء أدائه لألنشطة 
الشرطي،  عمله  طبيعة  تتطلبها  التي  الجسدية 
ليكون  الجاهزية  لحالة  عودته  لسرعة  باإلضافة 
جديد،  بدني  مجهود  لبدء  االستعداد  على  دائماً 
وهذا كله يعمل على زيادة اإلنتاجية والجودة في 

العمل الشرطي والذي نطمح إليه.
التوعية  أهمية  تظهر  هنا  من  أنه  وأضاف: 
وتكوين  الحركية،  اللياقة  الكتساب  الرياضية 
بأهمية  والتوعية  السليمة،  الصحية  العادات 
الرياضي،  الوعي  لزيادة  مهم  جانب  الرياضة 
زيادة  مثل:  العقلية  القدرات  تحسن  فالرياضة 
نتيجة  والقلق  التوتر  وخفض  الذاكرة،  نشاط 
ضغوط العمل، باإلضافة إلى فوائدها االجتماعيـة 
العديدة، مثل: تنمية العالقات والتعاون في مجال 

العمل أو في المجتمع، وغيرها..
العامة لشرطة  القيادة  أن  آل علي  العقيد  وأكد 
المرافق  من  عدد  توفير  على  تحرص  أبوظبي 
الرياضية المجهزة ليمارس من يرغب من منتسبي 
والتمارين  األنشطة  عائالتهم  وأفراد  الشرطة 
مدربين  إشراف  تحت  وذلك  المختلفة،  الرياضية 
متخصصين، ويتم تقديم التوعية الرياضية لهم من 
خالل تنفيذ البرامج الرياضية المختلفة، وأنه يجب 
على الجميع من منتسبي الشرطة وأفراد المجتمع 
ممارسة الرياضة، والتزود بالمعلومات الصحيحة، 

مع مراعاة التأكد من مصادر المعلومات.

فعاليات 
وتحدث الدكتور محمد عبد القوي أحد العاملين 
الرياضية في مركز  التوعية  بفرع  المتخصصين 
التربية الرياضية الشرطية لـ»مجتمع الشرطة« عن 

أهمية مالمسة الجوانب المهمة المرتبطة بصحتنا 
وتوصيل المعلومة الصحية والرياضية الصحيحة 
ألنها ترتبط بأغلى ما نملك وهي صحتنا، والتي 

ترتبط بها جوانب الحياة كافة.
التوعية  فرع  ينفذها  التي  الفعاليات  وعن 
إلى  تهدف  أنها  عبدالقوي  د.  أجاب  الرياضية، 
لدى  والرياضية  الصحية  المعرفة  مستوى  رفع 
أفراد  من  معهم  والمتعاملين  الشرطة  لمنتسبي 
المجتمع، واتخاذ أفضل السبل التي تكفل الوصول 
إلى النتائج المرجوة، ودور الفرع هو دور حيوي 
وجوهري، فخالل عام 2019 مثالً تم تنفيذ العديد 
من األنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة باللياقة 
البدنية والصحة بلغت أكثر من 25 فعالية، وتنوعت 
وورش  والتثقيفية  التوعوية  المحاضرات  بين  ما 
وغيرها،  التوعوية  والحمالت  والملتقيات  العمل 
واستفاد منها ما يقارب 3000 من منتسبي الشرطة 

وأفراد المجتمع.
كانت   2019 لعام  المبادرات  أبرز  أن  وأضاف: 
مبادرة تحدي الوزن، والتي نظمت بالتعاون بين 
إمبريال  ومركز  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة 
تحت شعار:  أبوظبي  في  للسكري  لندن  كوليدج 
»صحتي في وزني«، والتي استمرت لمدة 6 أشهر، 
وشارك فيها 860 من موظفي 20 مؤسسة حكومية 

في أبوظبي، وفقد نسبة 36% من المشاركين في 
هذه المبادرة من وزنهم الزائد، ووصل مؤشر كتلة 
الجسم لديهم إلى المنطقة اآلمنة، وتم تكريم أفضل 
المشاركين في المبادرة، وتعتبر هذه المبادرة من 
بين أكبر وأطول المبادرات للصحة العامة في دولة 
تشجيع  إلى  وهدفت  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
لمختلف  المهارات  واكتساب  السلوكي  التغيير 
في  العاملين  الموظفين  المجتمع خصوصاً  فئات 
الثقافة  وتبني  بأبوظبي،  الحكومية  المؤسسات 
التي تدعم صحة الموظفين، وذلك تماشياً مع رؤية 
القيادة الحكيمة في دولة اإلمارات، لضمان حياة 

أطول وأكثر سعادة.
ملتقى  نظم  الرياضية  التوعية  فرع  أن  وتابع 
عدد  بمشاركة   2019 عام  رمضان«  في  »صحتك 
من المتخصصين، والذي قدم معلومات مهمة عن 
التغذية الصحية، وكيفية ممارسة الرياضة بطريقة 
علمية آمنة خالل شهر رمضان المبارك، وتوضيح 
الغذائي  والبرنامج  الجيد  الرياضي  البرنامج  أن 

الجيد يكمالن بعضهما بعضاً لفقد الوزن.
التوعية  فرع  سعي  إلى  القوي  عبد  د.  ولفت 
والرياضية  الصحية  المعلومات  لنشر  الرياضية 
المجتمع،  وأفراد  الشرطة  لمنتسبي  الصحيحة 
الفرع  يضم  لذلك  علمية،  أسس  على  والمبنية 
كما  وكفاءة،  خبرة  ذوي  مؤهلين  متخصصين 
ذوي  األشخاص  بعض  الستقطاب  الفرع  يسعى 
الشهرة خصوصاً في المجال الرياضي وإعطائهم 
المعلومة العلمية الصحية والرياضية لتقديمها إلى 
الجمهور من خالل الفعاليات المجتمعية المختلفة 
على  المشاهير  لهؤالء  المباشر  للتأثير  نظراً 
ممكنة،  استفادة  أقصى  ولتحقيق  المجتمع  أفراد 
الخاطئة،  الصحية والرياضية  التصرفات  وتجنب 
منتسبي  صحة  على  إيجابياً  ذلك  كل  لينعكس 
الشرطة وأفراد المجتمع، فيتعزز التفكير اإليجابي 
السلبية، وينعم  الطاقة  العقلية، وتخرج  والقدرات 
والحيوية،  بالصحة  مليئة  أفضل  بحياة  الجميع 
ومبدأ الوقاية خير من العالج والمجتمع الصحي 
هي رسالة سامية يسعى لتحقيقها الفرع ومركز 

التربية الرياضية الشرطية ككل.

العقيد عصام آل علي
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توجه »جمتمع �ل�صرطة« �إىل مركز وز�رة �لد�خلية حلماية �لطفل للتعريف بالدور �ملهم �لذي يقوم به حلماية �لطفولة 

�حلكيمة  �لبالد  قيادة  بتوجهات  �لتز�مًا  وذلك  جر�ئم،  �أو  حو�دث  �أو  �أخطار  �أي  من  �ملتحدة  �لعربية  �الإمللار�ت  دولة  يف 

و�حلكومة �الحتادية �لر�صيدة، وبتوجيهات ومتابعة �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

وزير �لد�خلية.

لقاء: اأماين اليافعي- ت�سوير: حممد علي

الطفل  لحماية  الداخلية  وزارة  مركز  يسعى 
واألسر  »األطفال  األطراف  جميع  أن  من  للتأكد 
بحماية  يتصل  موضوع  أي  في  والمجتمعات« 
ال  نحو  وعلى  منصفة  معاملة  ُيعاملون  الطفل 
يتأثر بأّي أحكام شخصية أو أخالقية مسبقة، كما 
يعمل المركز بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة 
لمجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة، من خالل 
تقديم خدمات األمن والمرور واإلصالح واإلقامة 

وضمان سالمة األرواح والممتلكات. 

مهمات 
»مجتمع الشرطة« التقى النقيب إبراهيم حسن 
البلوشي نائب مدير مركز وزارة الداخلية لحماية 
الطفل، والذي أكد أن المركز في مهمات لتطوير 
وتنفيذ وتقنين المبادرات واإلجراءات التي تهدف 
لجميع  والحماية  واألمن  السالمة  توفير  إلى 

ت
ءا

ضا
�

اإ

األطفال الذين يعيشون في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة أو يأتون إليها زائرين.

مهمات  له  حددت  المركز  أن  وأضاف: 
التالي:  النحو  على  الطفل  لحماية  وتخصصات 
وممارسات  وسياسات  استراتيجيات  وضع 
االستراتيجي،  التخطيط  خالل  من  الطفل  حماية 
التدريب  وتوفير  البحوث  بإجراء  والتكليف 
البيانات  وتحليل  ومقارنة  والخارجي،  الداخلي 

          مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل 

       البلو�شي: منظومة ذكية ت�شمل اخلط ال�شاخن

       وتطبيق »حمايتي« والبالغ الإلكرتوين
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اإلحصائية، وااللتزام بالمعايير، والتقنين، وتقييم 
مدى التقيّد بالسياسات واإلجراءات والممارسات 
الشكاوى  ومعالجة  والحماية،  بالتحقيق  الخاصة 
والتواصل  والتدقيق،  الرئيسة،  األداء  ومؤشرات 
المجتمع، وتشغيل خط اتصال ساخن  أفراد  مع 
وتسجيلها  الحاالت  إحالة  يشمل  للجمهور 
وقبولها، ورفع مستوى الوعي، وتطوير الشراكات 
والتعاون مع وسائل اإلعالم، والتنظيم والمشاركة 
والعالمية،  المحلية  والفعاليات  المؤتمرات  في 
وخدمات الدعم والمساندة كتوفير الدعم اإلداري 

والقانوني وتقنية المعلومات وحفظ السجالت.

خط ساخن 
وأوضح النقيب البلوشي أن في مركز وزارة 
الداخلية لحماية الطفل مختصين ممارسون لديهم 
المعرفة والخبرة في مجال حماية الطفل، وتخضع 
التخصصات  ومن  المستمر،  للتقييم  ممارساتهم 
والدعم  التحقيق،  المركز:  في  الموجودة 
االجتماعي، والخدمات المساندة، واالستراتيجية.

يخضعون  المركز  في  العاملين  أن  وأضاف: 
بمحاالت  تتعلق  دوري  وبشكل  عدة  لدورات 
الجنائي،  التحقيق  أهمها:  ومن  الطفل،  حماية 
واالتصاالت،  الطفل،  مع  التعامل  وأساليب 
وتطوير  واالستراتيجية  واالستبيان،  والتحليل 

األداء، والتعامل مع أصحاب الهمم.
وذكر أن في كل مدرسة حكومية أو خاصة في 
الدولة يوجد اختصاصي اجتماعي يتم التواصل 
معه عن طريق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل 
حال وجود أي مشكلة تتعلق باألطفال من طالب 
المدرسة التي يعمل فيها، كما يوجد خط ساخن 
مدار  على  به  االتصال  المجتمع  ألفراد  يمكن 
الرقم  وهو  والشكاوى،  البالغات  لتلقي  الساعة 

المجاني: 116111.

مبادرات
يقوم  المركز  أن  إلى  البلوشي  النقيب  وأشار 
من  الطفل  لحماية  توعوية  ومبادرات  بمشاريع 
دورية  وفعاليات  عمل  ينظم ورش  العنف، حيث 
ويعد  للعنف،  والتصدي  الطفل  مجال حماية  في 
الحكومية  المدارس  على  توزع  توعوية  نشرات 
األماكن  مثل  األطفال  وجود  وأماكن  والخاصة 
ويضع  الرياضية،  والمراكز  واأللعاب  الترفيهية 
بشكل  األماكن  هذه  في  توعوية  لوحات  المركز 
الحماية  مثل  متنوعة  موضوعات  تتناول  دوري 
من التنمر والعنف الجسدي واإلساءة والسقوط 

والغرق وغيرها. 
والمبادرات  المشاريع  من  أن  وأضاف: 
الشركاء  مع  نحمي  »نحن  مبادرة  المركز  في 
الخارجيين«، ومشروع »المنظومة الذكية لحماية 
الطفل«، وتشمل الخط الساخن وتطبيق »حمايتي« 

الذكي والبالغ اإللكتروني.
وتابع أن المركز يسهم في تحقيق استراتيجيته 
القطاعين  من  الخارجيين  الشركاء  مع  بالتعاون 
الحكومي والخاص، انطالقاً من أن دولة اإلمارات 
األطفال  حماية  لضمان  تسعى  تزال  وال  سعت 
في  المنتشرة  واألخطار  المخاوف  من  واألسر 
المجتمع، وقد وضع المركز استراتيجية تهدف إلى 
ممارسة وظائفه في إطار 14 بعداً في مجال حماية 
الطفل، وتتمثل هذه األبعاد في: مشاركة المركز 
مع الشركاء الخارجيين في وضع االستراتيجيات 
والوقاية،  الحماية  مستوى  رفع  في  تسهم  التي 
والحد من اإلساءة والعنف واإلهمال ضد األطفال.
الداخلية  وزارة  تتبعها  التي  الجهود  أن  وأكد 
بتعزيز  الكفيلة  اإلجراءات  وتنفيذ  متابعة  في 
اهتماماً  تتلقى  األطفال،  وقضايا  الطفل  حماية 
الجهود  تدعم  التي  الداخلية  وزارة  من  بالغاً 
المحلية والدولية لضمان حمايتهم من محاوالت 
الفريق  من حرص  انطالقاً  وذلك  إليهم،  اإلساءة 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
أن  على  المستمر  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس 
حضارياً،  إشعاع  مركز  اإلمارات  دولة  تكون 
ومثاالً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز 
حماية وأمن الطفل، ومن خالل القيام باإلجراءات 
كافة والكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا، وأن 
نعمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع 
اإلمارات من خالل تقديم خدمات األمن والمرور 
األرواح  سالمة  وضمان  واإلقامة  واإلصالح 

والممتلكات.
اإلمارات  دولة  أن  إلى  البلوشي  النقيب  ولفت 
الطفل،  حماية  مجاالت  في  كبيراً  شوطاً  قطعت 
وهناك إجراءات عدة يتبعها مركز وزارة الداخلية 
مع  وشركائه  تعاونه  خالل  من  الطفل  لحماية 

مختلف المؤسسات المعنية في الدولة.

خطط 
وزارة  مركز  أن  البلوشي  النقيب  وأوضح 
خطط  وضع  إلى  يسعى  الطفل  لحماية  الداخلية 
لألطفال  أمناً  أكثر  بيئة  وتوفير  مستقبلية 
بتقييس  ويقوم  والزائرين،  والمقيمين  المواطنين 
الدولية،  المعايير  بأعلى  ومقارنتها  ممارساته 
مع مراعاة الدقة والصدقية في سعيه المتواصل 
للحصول على النتائج، والقدرة على التكيّف لحل 
لتحقيق  والعمل  التقدمي،  والتفكير  المشكالت، 
مفهوم  وتعزيز  تاماً،  دعماً  الطفل  ودعم  رؤيته 
يتعلق  بما  للمؤسسات  المجتمعية  المسؤولية 

بالتأثير على البيئة والموظفين والمجتمع.
ولفت إلى أنه في هذا الصدد سيسعى لتطوير 
مشاريع مبتكرة تقوم على الشراكات مع الجهات 
باإلضافة  االجتماعية،  مسؤولياته  لتلبية  المعنية 
المركز  يقوم  كما  األساسية.  مسؤولياته  إلى 
بتنسيق الجهود المحلية واإلقليمية والعالمية في 
مجال حماية الطفل من خالل التعاون مع الهيئات 
غير  والمؤسسات  الحكومية  والدوائر  الدولية 

الحكومية والمهنيين العاملين في هذا المجال.

النقيب إبراهيم البلوشي 
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عن  الناتجة  اإلصابات  من  األطفال  وقاية 
الحرائق

بعيدان  باللعب  لألطفال  السماح  عدم   -
الكبريت أو الوالعات أو األلعاب النارية.

- وضع مقابض أواني الطهي بعيداً عن مقدمة 
الغاز.

- عدم ترك إبريق الشاي أو أي شيء مشابه 
على حافة طاولة الطعام.

متناول  عن  لالشتعال  القابلة  المواد  إبعاد   -
األطفال.

البارد قبل  الماء  - عند استحمام الطفل فتح 
الساخن، وإغالق الماء الساخن قبل الماء البارد، 

مع االنتباه لدرجة حرارة السخان.
- إبعاد المكواة عن متناول أيدي األطفال.

محكم  مكان  في  الكيميائية  المواد  حفظ   -
اإلغالق وبعيداً عن متناول أيدي األطفال.

- عدم وضع المواد الكيميائية ومواد التنظيف 
في قوارير المياه.

- وضع طفاية حريق على األقل في المنزل.
- تدريب األطفال على الخروج لمكان تجمع 
المبنى  أو سكان  األسرة  أفراد  لجميع  معروف 

في حال وجود دخان أو تسرب غاز أو حريق.
في  المساعدة  طلب  كيفية  األطفال  تعليم   -

الحاالت الطارئة.

التعامل مع اإلصابات الناتجة عن الحرائق
- حروق الدرجة األولى: يكون مكان الحرق 
أحمر ومتورماً قليالً ومؤلماً باللمس. ويتم وضع 
الجزء المحروق تحت الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة 

لتخفيف األلم.
- حروق الدرجة الثانية: تظهر فقاعات مليئة 
الفقاعات وتغطية  بالسوائل. لذا يجب عدم فتح 
لحين  قليالً  مبلل  بقماش  المحروق  العضو 

وصول مركبات اإلسعاف.

- حروق الدرجة الثالثة: تكون جميع طبقات 
الجلد قد تأذت نتيجة الحرق ويكون لون الجلد 
أسود متفحماً أو أبيض، وقد يوجد ألم شديد أو 
قد ال يوجد ألم شديد. والتعامل يكون من خالل 
تغطية الجزء المحروق بقماش مبلل وطلب مركبة 

اإلسعاف. 
وفي جميع الحاالت يجب عدم إضافة أي مادة 

على مكان الحرق.

التسمم  عن  الناتجة  اإلصابات  أسباب 
والحساسية لدى األطفال

قبل  من  الفعالة  المراقبة  وقلة  الوعي  قلة   -
أولياء األمور ومشرفي المدارس.

- محدودية المعرفة بقواعد الصحة والسالمة 
العامة.

- قلة المعرفة بأخطار التسمم والتعامل معها.
- عدم التخزين السليم واآلمن للمواد الغذائية، 

وعدم إبعادها عن األخطار المحتملة.
- وضع مواد التنظيف المنزلية من قبل األم 

أو بعض العمالة المساعدة في قوارير ماء.
مخازن  في  الغذائية  المواد  بعض  تخزين   -
إلى  وتحولها  اتالفها  إلى  يؤدي  ما  مكيفة،  غير 

مادة مسممة.
أولياء  لدى  الحساسية  الوعي بأخطار  قلة   -

األمور ومشرفي المدارس.

التسمم  عن  الناتجة  اإلصابات  من  الوقاية 
والحساسية

- التوعية المستمرة لربات المنازل وسائقي 
والمشرفات  والمشرفين  المدرسية  الحافالت 
المساعدة  العمالة  وكذلك  المدرسية،  للحافالت 

في المنازل.
- التوعية بقواعد الصحة والسالمة العامة في 

جميع المؤسسات التعليمية.

السمية  ذات  الحشرية  المبيدات  بيع  منع   -
أو  ماركت  السوبر  أو  البقاالت  في  العالية 

التعاونيات أو غيرها من المتاجر الكبيرة.
- حفظ المواد الكيميائية في المنازل بصناديق 
وخزائن محكمة اإلغالق وبعيدة عن متناول أيدي 

األطفال.
الحشرية  المبيدات  - حصر عمليات مكافحة 
قبل  من  المرخصة  بالشركات  المنازل  داخل 

الجهات المعنية.
المبيدات  رش  حال  في  البلدية  إعالم   -
واألبراج  البنايات  في  الشقق  في  الحشرية 
السكنية ذات التكييف المركزي وإعالم مسؤولي 

البناية أو البرج.
عن  بعيداً  أنواعها  بجميع  األدوية  حفظ   -

متناول أيدي األطفال.
المنازل  في  مخصصة  أماكن  تحديد   -

للحيوانات األليفة.

التسمم  عن  الناتجة  اإلصابات  مع  التعامل 
والحساسية

1 - إذا كان السم كاوياً: 
- الحماية الشخصية.

- تأمين المكان.
-  نقل المصاب إلى مكان آمن.

- طلب المساعدة باالتصال على الرقم »999«.
- التأكد من وعي المصاب.

- فتح مجرى الهواء والتأكد من التنفس.
2 - إذا كانت المادة غير كاوية:

- اتصل لطلب المساعدة على الرقم »999«.
مستوى  من  تأكد  وعيه،  المصاب  فقد  إذا   -

الوعي.
- فتح مجرى الهواء والتأكد من التنفس.

وانتظار  اإلفاقة  بوضعية  المصاب  وضع   -
وصول مركبة اإلسعاف.

ت
عا
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مت

ت
عا
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مت

مبادرة الوقاية 

من اإ�شابات الأطفال 6 

الرائد سيف جمعة الكعبي
مديرية الطوارئ والسالمة العامة  

في شرطة أبوظبي

يو��صل »جمتمع �ل�صرطة« ن�صر �ملو�صوعات �لتوعوية �صمن مبادرة »�لوقاية 

من �إ�صابات �الأطفال«. 
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ال�شعفار يتفقد �شرطة الفجرية

اجتماع ملجل�ص التطوير املوؤ�ش�شي يف »الداخلية«

الشعفار  الله  عبد  سيف  الفريق  سعادة  قام 
وكيل وزارة الداخلية بزيارة تفقدية للقيادة العامة 
سعادة  استقباله  في  كان  حيث  الفجيرة،  لشرطة 
العام  القائد  الكعبي  غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء 
نايع  بن  محمد  العميد  ونائبه  الفجيرة  لشرطة 
مديري  من  وعدد  العامون  والمديرون  الطنيجي، 

اإلدارات في شرطة الفجيرة.
المرور  خدمات  مركز  بتفقد  الزيارة  بدأت 
الشعفار  الفريق  سعادة   اطلع  حيث  والترخيص، 
المقدمة  الخدمات  ونوعية  العمل  آلية  على 
لتسهيل  المستخدمة  الذكية  والتطبيقات  للمتعاملين 
إجراء المعامالت. ثم قام بزيارة إلى وحدة التحول 
اإللكترونية  الخدمات  على  اطلع  حيث  الذكي، 
والذكية وأنواعها وأعداد المستفيدين منها، وجهود 
ذكية  إلى  خدماتها  تحويل  في  الفجيرة  شرطة 
الهوية  نظام  عبر  معامالتها  إنجاز  إلى  وسعيها 

الرقمية، ما يوفر الوقت والجهد على الجمهور.
للسيارة  االبتكارية  الفكرة  على  أثنى  كما 
تقوم  والتي  الشغب،  مكافحة  في  المستخدمة 
بإطفاء نفسها ذاتياً عند تعرضها لحريق في حالة 
وطلب  عليها،  حارقة  أجساماً  المتظاهرين  إلقاء 

بتطويرها
األنظمة  على  واطلع  العمليات،  غرفة  وتفقد 
القيادة  في  دورها  على  مشدداً  فيها،  الحديثة 

بين  والتنسيق  واألزمات  األحداث  على  والسيطرة 
لسرعة  وإدارته  الحدث  ومراقبة  الجهات  جميع 

احتواء الموقف.
من  عدد  مناقشة  خالله  تمت  اجتماعاً  وعقد 
الشرطي  العمل  بتطوير  المتعلقة  الموضوعات 

واالرتقاء به إلى أعلى المستويات.
شكره  عن  الشعفار  الفريق  سعادة  وأعرب 
العاملين  قبل جميع  المبذولة من  للجهود  وتقديره 
في شرطة الفجيرة، وحرصهم الدائم على التطوير 
بالعمل  االرتقاء  بهدف  مستمر،  بشكل  والتحسين 
التقدم  من  المزيد  لهم  متمنياً  واألمني،  الشرطي 

والنجاح.
الزيارة  هذه  أن  الكعبي  اللواء  سعادة  ورأى 
وزارة  في  المسؤولين  اهتمام  على  تدل  التفقدية 
العمل  مجريات  متابعة  على  وحرصهم  الداخلية 
في  يسهم  ما  قرب،  عن  الشرطية  القيادات  في 
على  والحفاظ  األمام،  إلى  األمنية  المسيرة  دفع 
في  الدولة  حققتها  التي  الوطنية  المكتسبات 
إطار  وفق  بالسير  االلتزام  مؤكداً  الميادين، 
كل  وتسخير  الوزارة،  واستراتيجية  رؤية  عمل 
مكتسبات  على  للحفاظ  والطاقات  اإلمكانيات 

الوطن وحمايته.

وزارة  في  المؤسسي  التطوير  مجلس  عقد 
في   2020 لعام  الثالث  اجتماعه  الداخلية 
ناقش  حيث  الداخلية،  بوزارة  االتحاد  قاعة 
جدول  على  المدرجة  الموضوعات  من  عدداً 
الداخلية،  وزارة  بسياسات  والمتعلقة  أعماله 
ومؤشرات  التطويرية  والمبادرات  والمشاريع 
الخروج  وتم  فيها،  واالستراتيجية  األداء 

العمل  تخدم  التي  التوصيات  من  بالعديد 
العربية  اإلمارات  دولة  في  األمني  الشرطي 
لمجلس  الثالث  االجتماع  حضر  المتحدة. 
كل  الداخلية  وزارة  في  المؤسسي  التطوير 
من: سعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي 
للموارد  المساعد  الداخلية  وزارة  وكيل 
الدكتور  اللواء  وسعادة  المساندة،  والخدمات 

الوزارة،  عام  مفتش  الريسي  ناصر  أحمد 
عبد  القدوس  عبد  الدكتور  اللواء  وسعادة 
لشؤون  العام  القائد  مساعد  العبيدلي  الرزاق 
والعقيد  دبي،  شرطة  في  والتميز  الجودة 
عام  مدير  الشعيبي  سلطان  فيصل  الدكتور 
وزارة  في  األداء  وتطوير  االستراتيجية 

الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.
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املزروعي ي�شيد بالهتمام باملراأة والطفل

تعاون بني �شرطة اأبوظبي والحتاد الن�شائي العام

خلف  فارس  طيار  ركن  اللواء  معالي  عبر 
عن  أبوظبي  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
جهودها  على  اإلماراتية  للمرأة  تقديره  بالغ 
في  إليها  وصلت  التي  المتقدمة  والمستويات 
حققت  أنها  إلى  مشيراً  المجاالت،  مختلف 
العديد من المنجزات الحضارية على أكثر من 
الرشيدة  القيادة  واهتمام  دعم  بفضل  صعيد، 
على  اإلمارات  ابنة  وشجعت  حفزت  التي 
مواصلة العطاء واإلنجاز واإلسهام في التنمية 

المستدامة.
يوم  بمناسبة  لمعاليه  كلمة  في  ذلك  جاء 
هذه  أن  فيها  رأى   ،2020 العالمي  المرأة 
استعراض  في  كبيرة  فرصة  تشكل  المناسبة 
مختلف  في  وريادتها  اإلماراتية  المرأة  جهود 
اإلنجاز  في  أنموذجاً  باعتبارها  المجاالت 

والعطاء. 
أن  المزروعي  ركن  اللواء  معالي  أكد  كما 

رائدة  تعتبر  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
يوم  مبادرة  وأن  الطفل،  حماية  في  عالمياً 
إعطاء  في  الدولة  نهج  تؤكد  اإلماراتي  الطفل 
من  والطفل،  األسرة  حقوق  الحترام  األولوية 
الدولية  والمعاهدات  بالمواثيق  االلتزام  واقع 
تعكس  والتي  الطفل،  حقوق  باحترام  الخاصة 
بقيمه  يعتز  الذي  اإلماراتي  المجتمع  طبيعة 

وعاداته األصيلة.
يوم  بمناسبة  له  كلمة  في  معاليه  وأوضح 
رؤية  نستلهم  أننا   2020 اإلماراتي  الطفل 
األطفال،  تجاه  الرشيدة  القيادة  وتوجيهات 
صحياً  والرعاية  الدعم  لهم  وفرت  والتي 
تهتم  واضحة  رؤية  وفق  ونفسياً،  وتربوياً 
للطفل  واالجتماعية  الفكرية  المكانة  برفع 
اجتماعي  مناخ  وتهيئة  بصحته،  والعناية 
وباستمرار  الطفل  لدى  يعزز  هادف  وثقافي 

روح اإلبداع والتميز واالبتكار.

أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  وقعت 
مذكرة تفاهم مع االتحاد النسائي العام بشأن 
المجاالت  في  االستراتيجية  الشراكة  تطوير 

المجتمعية.
فاطمة  الشيخة  سمو  أشادت  وللمناسبة، 
العام  النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت 
األسرية  التنمية  لمؤسسة  األعلى  الرئيس 
والطفولة  لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة 
لشرطة  العامة  القيادة  تبذلها  التي  بالجهود 
أبوظبي في إطار تنسيق الجهود وإرساء أسس 
والمبادرات  الخطط  إعداد  في  المشترك  العمل 
يخدم  بما  والتثقيفية،  التوعوية  واألنشطة 

جميع شرائح المجتمع.
استراتيجية مع  وأكدت سموها عقد شراكة 
لمسيرة  قيمة  إضافة  تشكل  أبوظبي  شرطة 
شتى  في  اإلماراتية  للمرأة  والتميز  النجاحات 
الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  بفضل  المجاالت 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الشيخ محمد بن راشد  السمو  الله«، وصاحب 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
وصاحب  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب 
السديدة  اإلمارات، وتوجيهاتهم  لالتحاد حكام 
لبناء  المتاحة  اإلمكانات  كل  تسخير  بأهمية 
االستفادة  خالل  من  وتمكينها  المرأة  قدرات 

من الفرص المتاحة لها في مؤسسات الدولة. 
االتحاد  بمقر  وقعت  تفاهم  مذكرة  وكانت 
سعادة  ووقعها  أبوظبي،  في  العام  النسائي 
شرطة  عام  مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء 
مدير  السويدي  خليفة  نورة  وسعادة  أبوظبي 

عام االتحاد النسائي العام.
وأوضح سعادة اللواء الشريفي أنه وبموجب 
توعوية  برامج  إعداد  سيتم  المذكرة  هذه 
تعريفية بأهمية مبادرة »كلنا شرطة«، وتفعيل 
دور األسرة في دعم المبادرة والمشاركة فيها 

روح  وتنمية  العام،  األمن  حفظ  في  لإلسهام 
دعم  في  دورها  وتفعيل  المجتمعية  المشاركة 
األسرة  وعي  ورفع  العام،  واالستقرار  األمن 
والشراكة  االجتماعي،  األمن  ومبادئ  بمفاهيم 
حفظ  في  الشرطة  ورجال  المجتمع  فئات  بين 

األمن والحد من الجريمة.
الشراكة  أهمية  على  السويدي  وشددت 
أبوظبي  وشرطة  العام  النسائي  االتحاد  بين 
وفنية  إدارية  وتجارب  بخبرات  تزخر  التي 

ناجحة. واستراتيجية 
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املري يزور �شاحي خلفان ويتفقد الإدارة العامة للنقل

خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  التقى 
العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم 
عبدالله  الفريق  معالي  بمجلسه،  دبي  في 
دبي،  لشرطة  العام  القائد  المري  خليفة 
في  الضباط  وكبار  مساعديه،  من  وعدد 

القيادة العامة لشرطة دبي.
خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  وأعرب 
إلى  وتقديره  شكره  خالص  عن  تميم 
معالي الفريق المري ومساعديه على هذه 

الكريمة. الزيارة 
الفريق  معالي  تفقد  ثانية،  جهة  من 
واإلنقاذ  للنقل  العامة  اإلدارة  المري 
اللواء  سعادة  بحضور  دبي،  شرطة  في 
الزفين  سيف  محمد  مستشار  مهندس 
العمليات،  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
والعميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق 
للنقل  العامة  اإلدارة  مدير  الرزوقي 
عبدالله  أحمد  العميد  ونائبه  واإلنقاذ 

شهيل، وعدد من الضباط. 
أهمية  المري  الفريق  معالي  وأكد 
خدمة  في  واإلنقاذ  للنقل  العامة  اإلدارة 
خالل  من  إسعاده  على  والعمل  المجتمع 
دورها اإلنساني المهم في عمليات اإلنقاذ 
في  الحوادث  مع  السريعة  واالستجابة 
بغرفة  مشيداً  حدوثها،  أماكن  مختلف 
الجاهزة  واإلنقاذ  البحث  إدارة  عمليات 
اليومية  المرورية  الحوادث  لمتابعة 
الحوادث  وإدارة  والمناسبات  والفعاليات 
األمنية  تغطيتها  ونطاق  أنواعها،  بشتى 
والمهمات  واإلنقاذ  البحث  لدوريات 

الصعبة داخل الدولة.
الحاصلة  التطورات  على  معاليه  وأطلع 
في األنظمة اإللكترونية الذكية في اإلدارة 
الرقابة  العامة، وتطورات العمل في غرفة 
والتحكم إلدارة إسطول القوة بشكل ذكي 
عبر  الدويات  متابعة  في  تسهم  والتي 
النقل  إلكترونية حديثة تتيح عبرها  أنظمة 

المباشر إلى الغرفة.
وتفقد قاعة التدريب الجديدة في اإلدارة 
التدريب  أنظمة  والتي تحتوي على  العامة 
اإلنقاذ  مجال  في  الذكية  االفتراضي 
الحوادث  أشكال  مختلف  مع  والتعامل 
موجهاً  الواقع،  أرض  على  ومحاكاتها 
كفاءة  ورفع  المعرفة  صقل  على  بالعمل 
الموظفين من خالل الفيديوهات المصورة 
في التعامل مع الحوادث وعمليات اإلنقاذ.

المشاريع  حول  شرح  إلى  واستمع 
اإلدارة  في  االستراتيجية  والمبادرات 
الحوادث  إدارة  مشروع  ومنها  العامة، 

وهيئة  دبي  شرطة  بين  المشترك  المرورية 
الطرق والمواصالت وبلدية دبي ونيابة المرور 
واإلدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي 
التدخل  إلى  والهادف  اإلسعاف،  لخدمات 
للطريق،  الُمعطلة  المركبات  إلزالة  السريع 
وتخفيض االزدحام المروري، وتنظيم الحركة 
وتقليل  البليغة،  الحوادث  مواقع  في  المرورية 

زمن االستجابة.
كما استمع إلى شرح حول مشروع أضواء 
الجمهور  أفراد  توعية  إلى  الهادف  الطوارئ 
لمركبات  الطريق  في  المجال  إفساح  بكيفية 
»وعيهم  مشروع  حول  ولشرح  الطوارئ، 
حول  الوعي  نشر  إلى  الهادف  ضمان« 

للمنتسبين. القوة  استخدام مركبات 
وأطلع على نتائج مؤشرات زمن االستجابة 
في التعامل مع الحوادث البرية من قبل إدارة 
الزيت  بقع  وإزالة  ومواجهة  واإلنقاذ،  البحث 

والتي وصلت إلى نسبة %100.

في  الوظيفية  السعادة  نسبة  وناقش 
 %90.1 إلى  وصلت  والتي  العامة  اإلدارة 
الموظفين  سعادة  رأي  استطالع  وفق 
شرح  إلى  واستمع  دبي،  حكومة  في 
السعادة  تحقيق  ومبادرات  برامج  حول 

للموظفين.
الدانة  لجنة  إنجازات  على  أطلع  كما 
النسائية في مجال تمكين وإسعاد العنصر 

النسائي في اإلدارة العامة.
آلية  حول  شرح  إلى  استمع  وكذلك 
الميكانيكية  المشاغل  إدارة  في  العمل 
والتي  األمنية  الدوريات  جاهزية  ونسبة 
تكاليف  ولشرح حول   ،%95.3 إلى  وصلت 
والكهربائية  الهجينة  المركبات  إشغال 

ونسب الخفض في الوقود.
العامة  اإلدارة  بتحقيق  معاليه  وأشاد 
14 من الجوائز واإلنجازات  للنقل واإلنقاذ 

خالل العام الماضي 2019.

خالل زيارة ضاحي خلفان

.. وخالل تفقد »النقل واإلنقاذ«
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فعاليات �شرطية يف »ال�شارقة« و»ال�شمالية«

«

الزري  سيف  اللواء  سعادة  حضر   >
الشارقة،  شرطة  عام  قائد  الشامسي 
السويدي  سالم  بن  خميس  وسعادة 
الشارقة  إلمارة  التنفيذي  المجلس  عضو 
والقرى،  الضواحي  شؤون  دائرة  رئيس 
في  للعاملين  الترفيهي  اليوم  فعاليات 
الخضيرة  في  الرماية  بميادين  الدائرة، 
العامة  القيادة  الذيد، والذي نظمته  بمدينة 
ماجد  الشيخ  بحضور  الشارقة،  لشرطة 
شؤون  دائرة  مدير  القاسمي  سلطان  بن 
الدكتور  والعميد  والقرى،  الضواحي 
محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية 
والمقدم  الشارقة،  في  الشرطية  العلوم 
جابر النعيمي مدير مكتب قائد عام شرطة 
نائب  الشارقة، والمقدم حمد بن قصمول 
وعدد  المجتمعية،  الشرطة  إدارة  مدير 
الدائرة  في  والموظفين  المسؤولين  من 
بالشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

والشيخ  السويدي  سعادة  ووجه 
العامة  للقيادة  والتقدير  الشكر  القاسمي 
اللواء  ولسعادة  الشارقة،  لشرطة 
معسكر  في  المعنيين  ولجميع  الشامسي 
الخضيرة على الجهد المبذول إلنجاح هذه 

الفعالية.
تخصصية  دورات  تخريج  بمناسبة   >
الخيمة،  رأس  شرطة  تدريب  معهد  في 
علوان  بن  عبدالله  علي  اللواء  سعادة  أكد 
الخيمة  رأس  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
المنتسبين  وتدريب  تأهيل  على  الحرص 
من ضباط وصف ضباط وأفراد والعناصر 

النسائية بمختلف المهارات الضرورية لتطوير 
على  خدمات  وتقديم  المتبعة،  العمل  أنظمة 
لجمهور  والتميز  الكفاءة  من  مستوى  أعلى 
بإنجاز  الكفيلة  الوسائل  بجميع  المتعاملين 
لرفع نسبة  العمليات واإلجراءات، وذلك سعياً 
المتعاملين وتحقيق السعادة لهم، ضمن  رضا 
الهادفة  الداخلية  وزارة  استراتيجية  تحقيق 
وفق  اإلدارية  الخدمات  جميع  تقديم  إلى 

معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
< تفقد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد 
يرافقه  عجمان،  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله 
عام  مدير  المطروشي  سيف  الله  عبد  العميد 
مصفوت  شرطة  مركز  الشرطية،  العمليات 

الشامل. 
محمد  مروان  العقيد  استقبالهم  في  وكـان 
المنامة  شرطة  مركز  رئيس  الغفـلـي  راشـد 
الشامل، والنقيب عبد الرحمن بن حيي الكعبي 
شرطة  بمركز  الجنائي  البحث  فرع  مدير 
مصفوت، والنقيب خليفة علي خصيف الكعبي 
من  وعدد  األمنية،  المعلومات  فرع  مدير 

الضباط في المركــز.
مع  اجتماعاً  النعيمي  اللواء  سعادة  وعقد 
الضباط لتقديم التوجيه والتوصيات بشأن ما 
تم االطالع عليه في الجولة التفتيشية، تعزيزاً 
الوسائل  بجميع  المتبعة  العمل  أنظمة  لتطوير 
الكفيلة لتعزيز جودة العمل، من خالل تحديث 
التوفيق  لهم  متمنياً  واإلجراءات،  العمليات 

والسداد في مسيرتهم المهنية. 
< كرم العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة 
مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين ثالثة 

مكونة  أسرة  إنقاذ  في  أسهموا  أشخاص 
احتراق شقتهم  أثناء  أشخاص  من خمسة 

بمنطقة الرملة في أم القيوين.
به  قام  ما  أن  حمضة  بن  العقيد  وأكد 
دافع  إال  هو  ما  بطولي  عمل  من  الشبان 
لشجاعتهم  به  ُيحتذى  وأنموذج  إنساني 
من  وعياً  ُيعد  كما  تصرفهم.  وحسن 
في  المجتمعية  الشراكة  لدور  الجمهور 

الحفاظ على أمن وسالمة المجتمع.
< أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة 
العامة،  والعالقات  اإلعالم  بقسم  متمثلة 
واإلدارة  اإلمارة  بلديات  مع  وبالتعاون 
الحملة  األجانب،  وشؤون  لإلقامة  العامة 
والتي  مشروعك«،  على  »عينك  التوعوية 
على  المحافظة  ثقافة  نشر  إلى  تهدف 
الممتلكات بين شركات المقاوالت ومكاتب 
المباني  ومالك  الهندسية  االستشارات 
معدات  وحماية  التجارية،  والمشاريع 
والمنشآت  المشاريع  في  البناء  ومواد 
من  للسرقة  تعرضها  من  اإلنشاء  تحت 
تحويلها  أو  النفوس،  ضعاف  بعض  قبل 
عدم  عن  الناتج  اإلهمال  بسبب  خردة  إلى 
حفظها بطريقة صحيحة في مواقع البناء.. 
البصري  حسن  محمد  النقيب  وأوضح 
العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  رئيس 
مؤشرات  ضمن  تأتي  الحملة  أن  باإلنابة 
إبقاء  في  الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة 
المستويات،  أدنى  عند  الجريمة  معدالت 
الشركاء  مع  الجهود  تكثيف  خالل  من 

والمتعاونين.

 النعيمي مجتمعاً مع ضباط مركز »مصفوت الشامل« 
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كورونا وتداول اإ�شاعات الذعر

العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

وذعر  خوف  موجة  األيام  هذه  عالمنا  تجتاح 
المجتمع  أفراد  بين  تنتشر  سلبية  ومشاعر 
القلق  من  حالة  وتشكل  فيه،  ومبالغ  هائل  بشكل 
واالضطراب العام في المشاعر والسلوكيات الفردية 

والجماعية.
ال يمكن االنكار أن األمر يشمل بعض التعقيدات 
فهو أمر يتعلق بالصحة العامة لإلنسان، بل يمكن 
القول بالصحة العامة للبشرية على مستوى العالم، 
فسرعة انتشار الفيروس قد تثير القلق العام، وهنا 
بين  واالضطراب  للمخاوف  الخصبة  البيئة  تنشأ 
الناس، ومن ثم تنطلق من هذه البيئة المضطربة كل 
أنواع اإلشاعات السلبية التي تعمل على نشر أخبار 
ال تستند إلى أي حقائق علمية أو تبالغ في تقييم 
حوادث أو أمور وقعت فعالً لكنها لم تكن بالحجم 

أو التضخيم الذي تم الترويج له عبر اإلشاعات.

التحليل النفسي لسلوك مطلقي اإلشاعات
فيه  يعبر  غير سوي  نفسي  اإلشاعة سلوك  إن 
بعض األفراد عن اتجاهات نفسية وفكرية منحرفة 
مترسبة في نفوسهم بشكل ال واٍع، وهي أسلوب 
صعيد  على  المعنوية  الروح  تقويض  أساليب  من 
البلبلة  خلق  على  تعمل  حيث  والمجتمع،  الفرد 
مفتاح  بدورها  تعتبر  والتي  والنفسية  الفكرية 
الفكري  والتحوير  السيطرة  ثم  بالعقول  التالعب 

ومن عوامل انتشار هذه السلوكيات غير السوية.
التي ال تخضع إال  التخيالت  1. فتح فضاء من 
شريحة  وإشراك  المنطقية  غير  واألهواء  للرغبات 
عريضة من المتلقين في التفكير السلبي في النتائج.

2. القلق الشخصي.

خاصة  النظر  ولفت  واالنتشار  الظهور  حب   .3
عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

4. سرعة تلقي اإلشاعة أو سذاجة المتلقي.
االستقرار  وعدم  السلبي،  والتوقع  الترقب   .5

وعدم الثقة.
إشغاالً  الذات  إشغال  عدم  عن  الناتج  الفراغ   .6

إيجابياً. 
7. شيوع أنماط التفكير المتدني القائم على قبول 
األفكار من دون التحقق من صدقها أو كذبها بأدلة 

تجريبية ومنطقية.
غير  معظمها  أن  نجد  العوامل  هذه  وبمراجعة 
متوافر في المجتمع اإلماراتي الذي يمتاز باالنفتاح 
الفكري واالزدهار االقتصادي والمستوى التعليمي 
أغلب  في  اإلشاعات  نشر  يعد  لذا  ألفراده.  العالي 
األحوال سلوكاً فردياً يمارسه بعض األفراد للتعبير 
عن عقد نفسية أو ميوالت غير مقبولة تهدف إلى 

خلق البلبلة أو جذب االنتباه فقط.
 

موقف المشرع اإلماراتي 
تناول  وتعديالته  االتحادي  العقوبات  قانون  إن 
على  مشددة  عقوبات  وفرض  اإلشاعات  مسإلة 
المادة )198(  اإلشاعات، حيث نصت  تلك  مروجي 
مكرراً على أنه »يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة 
أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن 
ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو 

إلحاق الضرر بالمصلحة العامة«.
أو  بالذات  حاز  من  كل  العقوبة  بذات  ويعاقب 
أو  مطبوعات  أو  محررات  أحرز  أو  بالوساطة 

نص  مما  شيئاً  تتضمن  نوعها  كان  أياً  تسجيالت 
عليه في الفقرة األولى، إذا كانت معدة للتوزيع أو 
إلطالع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة 
من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية استعملت 
أو  لطبع  وقتية  بصفة  ولو  لالستعمال  أعدت  أو 

تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تحري المصداقية ومنع تداول اإلشاعات واجب 
وطني في وقت األزمات 

ونحن  صحية  أزمة  في  يمر  العالم  أن  بما 
بين  بوابة  وتعتبر  العالم،  على  منفتحة  كدولة 
مسؤولية  كأفراد  نمتلك  فإننا  والغرب  الشرق 
مجتمعية كبيرة بل واجباً وطنياً عميقاً يحتم علينا 
يتم  التي  المعلومات  كل  اتخاذ موقف عقالني من 
نشرها عبر اإلنترنت وخاصة على مواقع التواصل 
االجتماعي التي يعتبرها بعضهم منبراً شخصياً لهم 
من دون أدنى مسؤولية شخصية عن سلوكياتهم 
شريحة  على  سلبياً  تاثيراً  تمتلك  التي  وكلماتهم 
واسعة من الجمهور، فأجهزة الدولة العليا بأذرعها 
األمنية والصحية كافة تقوم بجهود جبارة لحماية 
تبقى  لكن  وفكرياً،  ونفسياً  صحياً  المجتمع  أفراد 
الفردية لكل شخص يعيش على أرض  المسؤولية 
التي تصل  المعلومات  الدولة في تحري مصداقية 
إليه عبر القنوات المختلفة، فنحن في عالم تتدفق فيه 
المعلومات بشكل واسع، لهذا يجب على كل منا أن 
يزيد من مهاراته في معرفة الحقيقة من مصادرها 
غير  معلومات  أي  نشر  عن  واالمتناع  الموثوقة، 
طائلة  تحت  للوقوع  عرضة  يكون  ال  حتى  مؤكدة 

القانون.
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»اخلدمات الطبية« حتذر من وباء »كورونا«»اخلدمات الطبية« حتذر من وباء »كورونا«

جميلة يعقوب: على اجلميع اتباع تعليمات الوقايةجميلة يعقوب: على اجلميع اتباع تعليمات الوقاية

يو��صل »جمتمع �ل�صرطة« �إ�صاء�ته على خمتلف �الإد�ر�ت و�الأق�صام و�لفروع و�لوحد�ت و�لعياد�ت مبديرية �خلدمات 

�لطبية يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة �أبوظبي.

وز�ر يف هذ� �لعدد فرع �لتثقيف �ل�صحي يف �ملديرية لتعريف منت�صبي �ل�صرطة و�أفر�د �أ�صرهم و�ملجتمع بوباء فريو�س 

كورونا �مل�صتجد )كوفيد- 19( وتد�بري �لوقاية منه، وذلك حفاظًا على �صحتهم و�أرو�حهم.

 لقاء :خالد الظنحاين

أشارت النقيب جميلة عبد الرحمن يعقوب من 
الطبية  الخدمات  بمديرية  الصحي  التثقيف  فرع 
كورونا  فيروس  أن  إلى  أبوظبي  شرطة  في 
وتم  كورونا،  من ساللة   )19 )كوفيد-  المستجد 
من  عدد  لدى  العالم  في  مرة  ألول  عليه  التعرف 
مدينة  في  الرئوي  االلتهاب  بأعراض  المصابين 
كانت  حيث  الصينية،  هوبي  بمقاطعة  ووهان 
معظم الحاالت مرتبطة بسوق المأكوالت البحرية 

والحيوانية. نظراً لظهور فيروس كورونا.
الحالي  الوضع  على  بناًء  أنه  وأضافت: 
من  الوقاية  تدابير  ُتعد  المتاحة،  والمعلومات 
العدوى ومكافحتها ضرورية لدرء احتمال انتشار 

الوعي  الفيروس، ويتم ذلك من خالل زيادة  هذا 
يتسنى  أن  إلى  الوباء  بهذا  الصحية  والثقافة 
المصابين  األشخاص  وأن  عنه،  المزيد  فهم 
والرئة  الكلوي  والفشل  السكري  بأمراض 
المزمنة واألشخاص المنقوصي المناعة يعتبرون 
معرضين ألخطار شديدة بسبب االحتمال األكبر 

للعدوى بفيروس كورونا.

أعراض مرضية 
وعن كيفية انتقال المرض، أجابت النقيب جميلة: 
عادة تنتشر سالالت فيروس كورونا األخرى من 
الملوث  الرذاذ  عبر  سليم  آلخر  مصاب  شخص 

)من خالل السعال أو العطس( أو األيدي الملوثة، 
وعن طريق مالمسة األسطح الملوثة، وتمتد فترة 
حضانة هذا المرض من يوم إلى 14 يوماً )ويقصد 
بها الفترة الزمنية من اإلصابة بالعدوى إلى وقت 

ظهور األعراض(.
وعن أعراض المرض، ذكرت أن أبرز األعراض 
والسعال،  التنفس،  في  وصعوبة  الحمى،  هي: 
تؤكد  ال  ولكنها  الحلق،  في  واأللم  والصداع، 
أعراض مرض  تكون  فقد  المرض،  بهذا  اإلصابة 
اإلنفلونزا الموسمية مثالً، إال إذا الشخص صاحب 
تاريخ سفر إلحدى الدول المتأثرة بالفيروس أو 

مخالطة شخص مصاب.
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نصائح وقائية 
النقيب  لفتت  كورونا،  فيروس  عالج  وحول 
الجهاز  تقوية  على  يقوم  العالج  أن  إلى  جميلة 
المناعي لدى المصابين وعالج األعراض المرضية 
إلى  يوجد  ال  حيث  المضاعفات،  من  والتخفيف 
اليوم عالج محدد، وال لقاح لهذا الفيروس، وعلى 
الجميع اتباع تعليمات الوقاية الطبية، مثل: غسل 
في  األقل  على  ثانية   20 لمدة  باستمرار  اليدين 
الحيوانات  مع  التعامل  بعد  خصوصاً  مرة  كل 
وبعد  اليدين  اتساخ  وعند  الحيوانية  النفايات  أو 
العطس  أو  السعال  وبعد  المرحاض  استخدام 
إعداد  وبعد  وأثناء  وقبل  المرضى  رعاية  وعند 
مطهر  استخدام  األكل،  وبعد  األكل  وقبل  الطعام 
وتعقيم  والماء،  الصابون  يتوافر  لم  إذا  األيدي 
بمنديل  واألنف  الفم  وتغطية  باستمرار،  األسطح 
عند السعال أو العطس، وتجنب مالمسة المرضى 
المصابين بأعراض تنفسية، وتجنب السالم باليد 
باألنف  السالم  وعدم  التحية  بإلقاء  واالكتفاء 

وتجنب العناق أو تقبيل اآلخرين.
الدول  أو  للمناطق  السفر  شخص  اعتزم  وإذا 
المتأثرة بوباء كورونا، يحب عليه القيام، باإلضافة 
إلى ما سبق بتجنب مالمسة الحيوانات )حية أو 
ميتة(، وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي 
من الحيوانات )مثل اللحوم غير المطهية(، وننصح 
بعدم السفر إلى المناطق والدول المتأثرة بكورونا 

إال للضرورة القصوى.
للقادمين  الالزمة  اإلجراءات  أن  وأضافت: 
حال  في  التالي:  النحو  على  تكون  السفر،  من 
كنت  أو  تنفسية  بعدوى  اإلصابة  أعراض  ظهور 
بالفيروس،  المتأثرة  الدول  إحدى  إلى  مسافراً 
الصحية  للرعاية  مركز  أقرب  إلى  التوجه  عليك 
على الفور مع ضرورة إخبار الطبيب عن سفرك 
حسب  المنزل  في  والبقاء  وأعراضك،  األخير 
اآلخرين،  مع  االتصال  وتجنب  الطبيب  تعليمات 
وأخذ المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية 
المعنية في الدولة، وتحري الدقة واتباع اإلجراءات 
ووقاية  الصحة  وزارة  عن  الصادرة  الوقائية 
الدولة،  في  الصحية  والدوائر  والهيئات  المجتمع 
وعدم تداول اإلشاعات أو أي معلومات لم تصدر 

عن الجهات الرسمية المعنية. 

 النقيب جميلة يعقوب

 أسئلة شائعة 

وفي ما يلي أجوبة عن عدد من األسئلة الشائعة حول كورونا:
> هل تقي الكمامات من كورونا؟

- ال تقي الكمامات عادة من كورونا أو غيره من األمراض، بل هي تجعل الشخص يالمس 
وجهه بشكل مستمر، مما يزيد من خطورة نقل الفيروس باليد الملوثة من األسطح وغيرها. 
العطاس  مثل  الشخص  عند  تنفسية  أعراض  وجود  حال  في  حالتين:  في  استخدامها  ويتم 

والسعال، وفي حال االعتناء بشخص لديه عدوى تنفسية.
> هل المضادات الحيوية تعتبر عالجاً لكورونا؟

- هذه المعلومة غير صحيحة ألن المضادات الحيوية هي لمحاربة البكتيريا، وليس لديها أي 
فاعلية ضد فيروس كورونا بشكل عام.

> هل لقاح اإلنفلونزا يقي من كورونا؟
- هذه المعلومة خاطئة ألن لقاح اإلنفلونزا يكون خاصاً فقط بالفيروس المسبب لإلنفلونزا 

بينما ساللة كورونا كوفيد- 19 المستجد مختلفة عنه.
> هل يقي الثوم من كورونا؟

- الثوم غذاء صحي يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ولكن ال يوجد 
دليل علمي على أن تناول الثوم يحمي األشخاص من كورونا.

> هل يمكنني شراء بضائع من عبر »اإلنترنت« من دول فيها كورونا؟
- نعم يمكن شراء البضائع عبر »اإلنترنت« من دول فيها كورونا، حيث ال يوجد أي دليل 

علمي حتى اآلن يثبت انتقال كورونا من خالل البضائع.
> هل ينتقل كورونا من شخص إلى آخر من خالل المرور بالقرب منه؟

- ال ينتقل كورونا بمجرد المرور بالقرب من شخص مصاب، يجب أن يتم التواصل المباشر 
على قرب من الشخص المصاب )أقل مترين( وبشكل متواصل أو مالمسته حتى تنتقل العدوى.

> هل من اآلمن طلب الوجبات الغذائية من المطاعم؟
- نعم، مع الحرص على طلب الوجبات المطبوخة جيداً، وتناولها وهي ساخنة.
> لماذا علينا تجنب لمس العينين واألنف والفم قبل غسل وتعقيم اليدين؟

- تالمس اليدين العديد من األسطح، ويمكنها أن تلتقط الفيروسات. وتلوث اليدين قد ينقل 
كورونا إلى العينين أو األنف أو الفم. ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ 

ويصيبك بالمرض.
> لماذا علينا استخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس في حال عدم توافر المنديل؟

والبرد  مثل كورونا  الفيروسات  نشر  والعطس يسهم في  السعال  من  المنتشر  الرذاذ   -
واألنفلونزا وغيرها، ومن األفضل استخدام باطن الكوع أو الساعد في حال عدم توافر المنديل 

ألنه ال يوجد اتصال بينهما وبين مالمسة األشياء التي نستخدمها.
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

تحتم الحياة المعاصرة الحديثة التي نعيشها 
إجراءات وخطوات  ومن دون شك علينا جميعاً 
غير  فمن  وآلياتها،  تقنياتها  فهم  نحو  عملية 
الممكن عدم اإللمام بالبرامج والتطبيقات الذكية 
خصوصاً  اليومية  حياتنا  من  جزءاً  باتت  التي 
أو  الحكومية  سواء  الخدمات  أن  نعلم  ونحن 
هذه  خالل  من  لتتم  التحول  في  بدأت  غيرها 

التطبيقات الذكية.
أي  إن  القول  البديهي  من  يمكن  هنا،  ومن 
هذه  بمثل  اللحاق  عدم  أو  تخلف  أو  تراجع 
التطورات، سيسبب في نهاية المطاف ما يشبه 

الغربة والشعور بالوحدة والعزلة.
وثورة  الحديثة  التقنيات  عصر  في  نعيش 
أو  حرارتها  تخف  لم  ثورة  وهي  االتصاالت، 

تنخفض، ولم تنطفئ شعلتها أو تخفت.
بجديد  موعودون  يوم  كل  فنحن  وبالتالي، 
في  اإلجادة  ثم  واالستيعاب،  الفهم  يتطلب 

استخدامه وكيفية التعامل معه. 
وفهمه  به  اللحاق  اآلخرون  يستطيع  وما 
واستيعابه، تستطيع أنت وبقدرات أفضل اإللمام 
هذا  في  الحقيقية  المشكلة  أو  والمعضلة  به. 
والمتعددة  الكثيرة  بالمعلومات  تتعلق  السياق 
التي تسببها كل هذه البرامج والتطبيقات الذكية، 
ولكم أن تتخيلوا أن كل موقع إلكتروني وخدمة 
تحتاج لكلمة مرور، وتتنوع االشتراطات فهناك 

   الوعي واملعرفة حتى ل تكون �شيداً �شهاًل!

مواقع تتساهل وتطلب كلمة مرور بسيطة ألنها 
توثق دخولك من خالل رقم يرسل إلى هاتفك 
خدمات  أو  إلكترونية  مواقع  وهناك  المتحرك. 
حرفاً  فتطلب  المرور،  كلمة  في  تتشدد  أخرى 
كبيراً وأرقاماً عدة، فضالً عن بعض اإلشارات. 

هذه  وحفظ  بتدوين  ملزم  أنك  تجد  عندها 
في  وتحتاجها  ستعود  ألنك  السرية  الكلمات 
الكلمات  هذه  يحفظ  بعضهم  األيام.  من  اآلتي 
اتصال  كرقم  إما  المتحرك  هاتفه  في  السرية 
هاتفي، أو يخصص لها صفحة في المالحظات.

ولكن هذا الجانب ليس وحده الذي سيؤرقك، 
من  اإللكترونية  المواقع  من  الكثير  تبثه  ما  بل 
أنباء وأخبار تصل إلى هاتفك المتحرك، وبعض 
منها تصل كرسالة نصية قصيرة البد وأن تراها 
في اللحظة. وهنا تجد نفسك محاصراً بكم من 

المعلومات التي ال تكاد تتوقف.
التحكم  من  تمكنك  هناك خصائص  أن  ومع 
بمثل هذا السيل المعلوماتي، إال أن فضاء شبكة 
فيه.  لبس  وال  واضح  بشكل  مفتوح  اإلنترنت 
وعلى سبيل المثال عند الدخول إلى حسابك على 
أحد مواقع التواصل االجتماعي، ستجد معلومات 
من كل حدب وصوب وال يمكنك االختيار بينها. 
السيل  هذا  مثل  لتصفية  إعدادات  وضعت  وإن 
عن  عاجزة  ستكون  قدراتك  فإن  المعلوماتي 
إيقاف المعلومات اإلعالنية التي من خاللها يتم 

تمرير الكثير من المعلومات الخاطئة والمضللة.
نتحكم  أننا  متناهية،  وببساطة  لنا،  يخيل 
بالمعلومات، وأن لدينا صالحيات تحد من تلك 
الكاذبة.  أو  نرفضها  التي  أو  نحتاجها  ال  التي 
والحقيقة أنها إن لم تصلنا بطريقة مباشرة من 
خالل حساباتنا، فإنها ستصلنا خالل تصفحنا 
من  أو  إعالنات  خالل  من  إما  اإلنترنت  لشبكة 

خالل مقترحات جانبية مشوقة للقراءة.
العالمية  المعلومات  شبكة  واقع  هذا 
)اإلنترنت(، والتي باتت سوقاً استهالكياً ضخماً، 
مثاالً  لكم  أسوق  محدود.  غير  إعالنياً  وميداناً 
على  بالحجز  تقوم  عندما  الجانب،  هذا  يوضح 
لتصفح  بالدخول  تقوم  عندما  أو  رحلة طيران، 
بمعرفة  رغبتك  عند  أو  الفنادق،  لحجز  موقع 
ستجد  عندها  السيارات،  إيجار  أسعار  نطاق 
التي تظهر خالل تصفحك  اإلعالنات  أن جميع 
بحثت  ما  نحو  تتوجه  جميعها  اإلنترنت  شبكة 
عنه. وأصبح اإلعالن يطاردك تماماً كما تطاردك 

األخبار غير الدقيقة والكاذبة والمغرضة.
واالنعزال،  للهروب  دعوة  ليس  الحديث  هذا 
العالم  هذا  بعمق  والفهم  للوعي  دعوة  هو  بل 
له،  سهالً  صيداً  تكون  ال  حتى  االفتراضي، 
وكيف  معه،  للتعامل  السليمة  الطرق  ومعرفة 
الغثاء  كل  ونترك  المعلومات،  من  المفيد  نأخذ 

الذي ال طائل منه، والذي يهدر الوقت والجهد.
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ين�صر »جمتمع �ل�صرطة« مقاالت متخ�ص�صة �إ�صهاماً منه يف ن�صر �لثقافة �لقانونية 

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

مرمي حممد الأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

عندما تصدر قيادتنا الرشيدة قرارات أو تضع 
منهجيات واستراتيجيات تخص المصلحة العليا 
للدولة، فإنني استشعر كمستشارة حقوقية بعد 
النظر االستراتيجي والحقوقي الذي تتبناه دولتنا 
بقيادتها الرشيدة، والتي تثبت دوماً إيمانها بمبدأ 

.»win-win« الكسب المزدوج
    

مبدأ عام 
وفي عام 2019، أصدر صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
الموسم  »رسائل  مسمى  تحت  قرارات  حزمة 
الجديد«، تخص شأناً عاماً يهم كل مواطن ومقيم 
التوطين،  شأن  وهو  الدولة،  هذه  أرض  على 
األرض  هذه  في  التوازن  من  مزيد  وتحقيق 

المتوازنة في مسيرة نهضتها المتصاعدة. 
كان  كبرى،  وقيمة  عاماً  مبدأ  سموه  وخط 
قد خط حروفها األولى المغفور له الشيخ زايد 
عندما  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن 
ثقافات عدة صهرتها  أسس دولة منفتحة على 
جميعاً في بوتقة واحدة، وأنتجت نسيجاً جميالً 
ومتناغماً يلعب كل فرد فيه دوره بتوازن هادئ. 
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
أولوية  »التوطين  أن  الله«  »رعاه  مكتوم  آل 
قوي،  واقتصادنا  وأمنية،  واجتماعية  اقتصادية 
للمواطنين  كبيرة  ونموه مستمر، ويوفر فرصاً 
والمقيمين، والتوطين ال يتعارض مع استقطاب 
بالعكس  بل  بالدنا،  إلى  الخارجية  المواهب 
فرصاً  يوفر  قوياً  اقتصاداً  تصنع  المواهب 
بقوة  الدول  فقوة  والمقيمين،  للمواطنين  كبيرة 
مواردها البشرية، وكوادرنا الوطنية مع المواهب 
الخارجية الموجودة لدينا يمثلون أعلى األصول 

البشرية«.
هذا األمر استوقفني  ألفكر بعمق في المعنى 
الحقيقي للتوطين الذي ال نقصد به أبداً إقصاء 

أال  التنموية  مسيرتنا  في  وفاعل  مهم  عنصر 
رسم  إعادة  هو  بل  المقيم«،  »العنصر  وهو 
وتشكيل الخريطة الوظيفية والعملية في الدولة 
تمتلك  فاإلمارات  وفعالية،  توازناً  أكثر  لتكون 
الدولي، وهي  المستوى  نادرة على  خصوصية 
فيها  يغلب  التي  السكانية  تركيبتها  طبيعة 
العنصر األجنبي، وهذا أمر قد يراه بعضهم بعين 
السلبية، ولكن سعة أفق » الشيخ زايد« وحكمته 
العميقة كانت أكبر ممن ينظر إلى المستقبل من 

ثقب اإلبرة. 

استثمار 
لقد تمكنت قيادتنا الرشيدة من استثمار كل 
وأعطت  الفريدة،  دولتنا  داخل  الواقع  معطيات 
ليترك بصمته  فيها  يعيش  إنسان  لكل  الفرصة 
صناعة  وفي  المتجددة  خريطتها  في  اإليجابية 

واقعها المستدام.
ومبدأ الكسب المزدوج هو دستور دولتنا غير 
المكتوب، وكل من يحمل في نفسه طاقة إيجابية 
أو فكرة إبداعية أو نية للتطور والعطاء هو ضيف 
عزيز وكريم على هذه األرض يعيش فيها لينهل 
واالجتماعية  االقتصادية  خيراتها  من  بحب 
العطاء  بحب  يبادلها  ثم  واألمنية  والثقافية 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي واألمني.
إخوتي  إلى  الرسالة  بهذه  أتوجه  لذلك 
المواطنين: دولة رفعت قيادتها شعار »االستثمار 
في  دولتنا  تبذلها  جبارة  جهود  اإلنسان«  في 
العطاء على كل المستويات لرفع مستوى كفاءة 
مواطن  كل  ليشغل  والعملية  العلمية  مواطنيها 
شكلياً  إشغاالً  ال  عالية  وإنتاجية  بفاعلية  مكانه 
على  الحصول  طموحهم  أقصى  يعتبر  ألفراد 
مرتباتهم نهاية كل شهر، فرص عظيمة للتدريب 
ألف   20 نحو  توفير  الكفاءات،  ورفع  والتأهيل 
إنشاء  سنوات،  ثالث  خالل  للمواطنين  وظيفة 
لدعم  درهم  مليون   300 بقيمة  وطني  صندوق 

وتأهيل الباحثين عن العمل..
أال تستحق كل هذه الجهود الجبارة والفرص 
العظيمة واآلمال العريضة التي وضعتها دولتنا 
مسؤولية  مسؤولين  أشخاصاً  نكون  أن  علينا، 
عميقة وحقيقية في تطوير ذواتنا ورفع مستوى 
العلمية  ومهاراتنا  مؤهالتنا  وزيادة  وعينا 
والشواغر  الفرص  لهذه  أهالً  لنكون  والعملية  
التعليمية  دولتنا  أجهزة  في  تنتظرنا  التي 
لنشغلها  والقضائية  واألمنية  واالقتصادية 
مكتسب  حق  أنها  على  بشكلية  وليس  بفعالية 
أن  من دون  ال فعالً  يمارسه قوالً  لكل مواطن 
يقوم برد الجميل لدولته التي آمنت به ووثقت 
مجاله.  في  واألفضل  األكفأ  ليكون  بقدراته 
علينا كمواطنين أن نغير نظرتنا التقليدية للعمل 
التي تؤمنها الدولة للمواطن من حق  وللوظيفة 
أعناقنا  في  أمانة  إلى  مقيم  من  ينزع  مكتسب 

نؤديها بكل تفاٍن ومسؤولية.
لقد  المقيمين:  إخوتي  إلى  رسالة  أوجه  كما 
وإيجابية  حب  بطاقة  مسيرتها  الدولة  بدأت 
زايد«  »الشيخ  الكبير  القلب  صاحب  نشرها 
الذي فتح أبواب قلبه قبل أبواب دولته للجميع 
وواصل أبناؤه المسيرة من بعده في احتضان 
كل راغب في العيش الكريم ليحيا في اإلمارات 

حياة الرفاه المادي والمعنوي.
ووفرت الدولة وال تزال آالف الفرص للعمل 
عائقاً  يوماً  التوطين  يقف  ولم  واالستثمار، 
قدراته  من  وواثق  ومعطاء  كفؤ  مقيم  أي  أمام 
ومهاراته المتطورة ليثبت نفسه ويشغل مكانه 
في خريطة العمل المستدام في هذه الدولة التي 
التطور وال تتباطأ فيها  ال تتوقف فيها مسيرة 

عجلة التقدم المتسارع. 
األرض  هذه  على  إنسان  كل  إلى  ورسالتي 
بالعلم  نفسك  وسلح  المعادلة،  افهم  الخيرة: 
التخصصية،  والمهارات  والوعي  والمعرفة 

وستجد لنفسك مكاناً يليق بك. 

التوطني وحتقيق الك�شب املزدوج
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فور وصول ضابط مسرح الجريمة إلى موقع الحادث، يجب عليه إخالء المكان من المدنيين والمارة، وفصل الشهود، وتطويق مكان الحادث ألبعد 
منطقة ممكنة حول مسرح الجريمة، بهدف عدم تلويث اآلثار المتروكة، وعدم دمج آثار مركبات أخرى مع آثار المركبة المستخدمة من قبل المجرم، 
وتعتبر آثار طبعات اإلطارات في مسرح الجريمة الدليل الممتاز عن نوع المركبة أو المركبات المستخدمة في الجريمة، سواء أكانت تسير في اتجاه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التقاط الشعر من مسرح الجريمة 
مسرح  وإلى  من  االنتقال  سهل  الشعر 
الجريمة، لذا يجب البحث عنه وتجميعه في 
انتقاله  عدم  لضمان  وقياسي  وقت سريع 
إلى أماكن أخرى. وإذا كان الشعر مهماً جداً 
في القضية يجب التقاطه باليد، ولمساعدة 
أفضل يمكن لخبير األدلة استخدام شريط 

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

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

فوق  مباشرة  لوضعه  شفاف  عريض  الصق 
وبرية  أسطوانة  عبر  أو  التقاطه  المراد  الشعر 
بين  ما  لتجمع  األثاث  أو  السجاد  فوق  تمرر 
ذات  والشعر، وهناك مكانس كهربائية  األلياف 
فالتر خاصة تستخدم اللتقاط الشعر من األماكن 
يكون  الذي  أو  باليد  إليها  الوصول  الصعب 
محشوراً في أماكن ضيقة أو فوق السجاد. وإذا 

كان الشعر ملتصقاً بجسم ما، يتم تغليف الجسم 
بالكامل ويعنون ويرسل إلى المختبر الجنائي. 
في  الشعر  عينات  تحفظ  الشعر،  التقاط  وبعد 
بواسطة  الشعر  التقط  وإذا  ورقية،  أظرف 
يتم  وال  بالكامل  يحفظا  األسطوانة  أو  الالصق 
فصل الشعر عنهما داخل مسرح الجريمة، ويتم 
ذلك بواسطة الخبير في المختبر الجنائي، ويتم 
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د. مريم شنشول

الحفظ داخل حقائب تخزين تتضمن مادة »بولي 
إيثيلين« التي يمكنك أن ترى العينات من خاللها، 
ولكن يجب منع الشعر من االتصال المباشر مع 
هذه المادة إذا كان يجب استخدام هذه الحقيبة 

للتخزين أو النقل. 

الشعر في المحكمة
ليس  الجريمة  مسرح  في  الشعر  وجود 
دليالً قاطعاً على وجود المجرم ألنه قد يلتصق 
بمالبس الضحية عبر الهواء صدفة أو عمداً في 
قاضي  ولكن  ما،  لشخص  والكيد  التلفيق  حال 
وليس  عدده  من  الشعر  على  يحكم  المحكمة 
العدد  من وجوده فقط في حاالت االعتداء ألن 
يبين ويوضح لنا أنه كان هناك اتصال ما بين 
الشخصين. وفي حال قضية سرقة أو قتل إن 
وجدت في مسرح الجريمة شعرة واحدة فإنها 
أنه  والقصد  الحياة.  مدى  المتهم  بسجن  كفيلة 
يكون  فقد  االتهام،  يتم  القضية  نوعية  بحسب 
هناك 7 أصدقاء يحتفلون في بيت واحد، وحصل 
آخر  شخص  بيد  أحدهم  وقتل  بينهم  شجار 
أنواع   6 ووجدت  الكحول،  تأثير  تحت  منهم 
شعر في مسرح الجريمة هذا ليس باتهام لـ 6 
اشخاص بجريمة لقتل الشخص السابع، ولكن، 
منهم  من  الشعر  من  األكبر  العدد  من  نعرف 
عليه،  المجني  مع  واتصاالً  تالمساً  األكثر  كان 
نرى مجرمين يستخدمون  أخرى،  وفي قضايا 
حيوانات مدربة بشكل جيد على مرافقة صاحبها 
ووظيفتها كوظيفة الحارس الشخصي وبعضها 
فتاك ومميت وعضته سامة، فيتم تجميع شعر 
الحيوانات المتورطة في الجريمة استناداً لعددها 
وليس لوجودها فقط ألن الشعر يكون خفيفاً جداً 
ومنتشراً في كل مكان بمسرح الجريمة، ويمكن 
أو  المالبس  أو  الهواء  بواسطة  بالخطأ  نقله 
األحذية أو المياه الجارية أو الحيوانات السائبة. 
الجنسي  واالعتداء  االغتصاب  قضايا  وفي 
والعالقات الجنسية المحرمة كالساديين )الذين 
الجنسية  للنشوة  بغيرهم  األلم  افتعال  يحبون 
كالتعليق بحبال أو خدوش بالسكين أو الخنق( 
أحد  بهم  يفتعل  أن  يحبون  )الذين  والماشوزم 
تشترط  الربط(  أو  الحرق  أو  كالضرب  األلم 
المحكمة عادة في هذه الحاالت للبت في الحكم 
و24  الرأس  فروة  من  الطول  كاملة  شعرة   50
)المناطق  العانة  شعر  من  الطول  كاملة  شعرة 
والتي  فيها  الجذور  ويفضل وجود  التناسلية(، 

تدل على االقتالع واالنتزاع بواسطة العنف.

تحديد الهوية من الشعر
الكيميائي  التعفن  يقاوم  بطبيعته  الشعر 
جداً.  طويلة  زمنية  لفترات  بنيته  على  ويحافظ 
 100 نحو  بمعدل  البشري  الشعر  ويسقط 
نوع  إلى  يشير  وهو  الواحد.  اليوم  في  شعرة 
االتصال الذي حصل بين الجاني والمجني عليه 
لتأكيد  التوصل  ويمكننا  الجريمة.  مسرح  في 
تعريفي للشخص من خالل شعره ألن الشعرة 
الوراثي، وجسم  النووي  الحمض  على  تحتوي 
الحمض  من  هائل  كم  على  يحتوي  الشعرة 
والذي  »المايتوكونديري«،  الوراثي  النووي 
من األم فقط. وإذا كان االعتداء  يكون مكتسباً 
من العائلة نفسها نستطيع المقارنة بين األقارب 
المشتبه بهم بهذه الطريقة لنجزم نوعية االعتداء 
النووي  الحمض  أما  المتورط.  الشخص  من 
فيوجد فقط في جذور الشعر الذي اقتلع بسبب 
الشد. والشعر ذو الجذور الكبيرة يحتوي على 
أهم  النووي ويعتبر  الحمض  من  كبير جداً  كم 
وفحص  فصل  وألن  القضايا.  ألكثر  مصدر 
الحمض النووي من الشعر مؤٍذ ومدمر للشعرة 
نفسها، يجب فحص الشعر بدقة تحت المجهر أو 
المكبر المزود بإنارة عالية قبل إرساله إلى قسم 

الحمض النووي في المختبر الجنائي.

الشعر تحت المجهر
الشعر البشري يختلف عن الشعر الحيواني 

من  اللب  معدل  منها:  كثيرة،  باختالفات 
اللب،  وشكل  الشعرة،  منتصف  داخل 
وشكل القشرة الخاصة بالشعر. والفصائل 
الحيوانية سهلة االكتشاف إن تمت بالطريقة 
نفسها.، واألعراق البشرية كالزنج والمنغول 
من خالل شعر  تفرقتها  فتتم  والقوقازيين 
األشخاص  وأحفاد  أبناء  ويحمل  الرأس. 
المتزوجين من أعراق مختلفة بعض صفات 
شعر األجداد مما يجعل التصنيف صعباً وإن 
كان من شكل الشعرة فقط. وحين يتم جمع 
الشعر، تتم التفرقة بين شعرة وأخرى حتى 
يعلم فاحص  كانت لشخص واحد )ال  وإن 
بعد  إال  لمن  تابع  الشعر  هذا  بأن  الشعر 
فحص الحمض النووي الذي فيه، ألن وظيفة 
الفاحص في هذه المرحلة ليست التشخيص 
الشخصي لمن يعود هذا الشعر، بل وظيفته 

تشخيص حالة الشعرة التي وجدت(.     
وتتم مقارنة األطوال إال الطول لمجموعة 
من الشعرات المختارة للفحص، ألن بعض 
يغيرون  أو  شعرهم  يقصون  المجرمين 
تسريحتها بعد ارتكاب الجريمة، مثلهم مثل 
الشعر  طول  ويختلف  النسائي.  العنصر 
للشخص بين مكان وآخر من الرأس، وهنا 
يتم الفصل وفقاً للطول، وتشخيص المكان، 
بين  الفرق  ونجد  تطبيقي،  سيناريو  وبناء 
األقوال واالدعاءات وبين السيناريو الخاص 
بنا كخبراء، مثالً: قالت المرأة المجني عليها 
داخل  من  رأسها  مقدمة  من  سحبت  بأنها 
 70 يبعد  الذي  المنزل  داخل  إلى  السيارة 
متراً، والشعر الذي وجد في مسرح الجريمة 
شعر  هو  المرأة  هذه  أحضرته  الذي  أو 
بأن  فكيف  مختلفة،  أطوال  ذي  استحمام 
الشعر من دون جذر  أطوال  تساقط جميع 
الشعر؟!. في هذه الحالة يوجد إدعاء كاذب 
أطراف  إلى  أيضاً  وننظر  وتلفيق.  وافتراء 
الجذور فقط )فللجذور وقت  الشعر وليس 
نمو  مراحل  في  كما  إرادياً  ال  فيه  تسقط 
افتعال  بحسب  األطراف  وتختلف  الشعر(، 
الشخص ذاته بشعره، أو مما افتعله أحد ما 
بشعره كالقص بالمقص أو القطع بالموس 
أو الحرق أو التكسر أو التقصف أو الماكينة 
الكهربائية التي تصاحبها حرارة، واألصباغ 
للشعر سواء قديمة أو حديثه فهي تصل إلى 

بشرة الشعر وتأخذ لونه.
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قانون اجلذب الفكري

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

في حياتنا اليومية نلتقي بمزيج من البشر، منهم 
معهم  والتعامل  الوقت  بتمضية  ونستمتع  نرتاح  ما 
ألنهم يدخلون الفرح والبهجة إلى نفوسنا، ومنهم من 
ننفر منهم ونبتعد عنهم ألنهم غير مرحين ويكهربون 
نفوسنا. ويطلق الباحثون في مجال النفس البشرية 
على النوع األول من هؤالء الناس لقب »اإليجابيين 
وذوي الطاقة اإليجابية«، أما النوع الثاني من البشر 
فيُطلق عليهم لقب »السلبيين وذوي الطاقة السلبية«.

بالزاوية  االختالف  هذا  سبب  الباحثون  ويفسر 
من  التي  واألحداث  األمور  البشر  بها  يرى  التي 
بها  الحياة  يرون  التي  لألفكار  وجذبهم  حولهم، 
أم  سلبية  كانت  إن  النظر  بغض  عليها،  والتركيز 
التي  هي  الحالية  أفكارنا  أن  ويوضحون  إيجابية، 
نتيجة  هو  اليوم  عليه  نحن  وما  مستقبلنا،  ستصنع 
»قانون  اسم  عليه  يطلق  ما  وهذا  الماضية،  أفكارنا 

الجذب الفكري«.

تركيز 
إنك  الفكري«  الجذب  »قانون  يقول:  وببساطة 
ستتلقى في حياتك ما تركز عليه من أفكار، وستجذب 
األشياء  على  ركزت  كنت  فإذا  تعطيها.  التي  الطاقة 
ستجذب  تلقائي  بشكل  فإنك  حياتك،  في  اإليجابية 
حين  ذلك،  من  العكس  وعلى  إليك.  الجيدة  األشياء 
تركز تفكيرك على األشياء السلبية، فإنك بكل تأكيد 

القانون  هذا  ويبرر  حياتك.  إلى  التعاسة  ستجذب 
استنتاجه، بأن دماغ اإلنسان يمتلك طاقة كامنة تنشط 
الخارجة  األشياء  على  التركيز  يتم  عندما  وبفّعالية 
عنه، ما يساعده على إيجاد الحلول والمعالجات التي 

يراها مناسبة.
بمعنى، إذا كانت أفكارك سلبية قبل الشروع في 
التجربة  تلك  فشل  نسبة  فإن  ما،  بتجربة  الخوض 
ستكون عالية جداً، ألنك قد عطلت دماغك من التحفيز، 
ومنعته من إشراك مناطق أخرى في التفكير إليجاد 
حلول أو معالجات لم تكن مطروقة سابقاً، والعكس 

صحيح. 
الجذب  »قانون  إلى  العربي  التراث  تطرق  وقد 
الفكري« في العديد من األقوال والِحـكم التي نتداولها 
تجدوه«  بالخير  »تفاءلوا  ومنها  اليومية،  حياتنا  في 
تحُث  وهي  تتمنى«.  ما  فتوقع  آت  متوقع  و»كل 
جميعها على ضرورة التركيز على األشياء اإليجابية 
وتوقع الخير اآلتي، وأن تتمنى حدوث األشياء التي 
تريد لها الحدوث وليس تمني األشياء التي ال تريد 

منها الحدوث.

أساليب
ومن األساليب التي تجذب الطاقة اإليجابية:

- إعادة صياغة أفكارك: فمثالً بدل من أن تقول 
»أتمنى أال أخفق في امتحانات الفصل المقبل«، عليك 

القول »سأدرس بجّدية وأجتهد لتحقيق أعلى الدرجات 
في امتحانات الفصل المقبل«، إلى درجة أن تتصور 
واألصدقاء  األهل  مع  بالنجاح  تحتفل  وأنت  نفسك 
تعابيرك  تضمين  وسيساعدك  التخرج.  احتفال  في 
إيجابية مثل »سأنجح« »سأحقق«  اللغوية صياغات 
التعابير السلبية مثل »مستحيل  »سأجتاز« بدل من 
االجتياز« »صعب العبور« »غير قابل التحقيق«، بحيث 
ستجد نفسك ومن دون أن تعي وقد تحقق ما فكرت 
به في تلك اللحظة، أي تجذب األفكار التي سيطرت 

على دماغك في تلك اللحظة.
الجيدة  األشياء  وتقدير  االمتنان  عن  التعبير   -
أفضل ويدعم  يمنحك شعوراً  األمر  في حياتك: هذا 
عقليتك اإليجابية، وادعم هذا بشكر األشخاص الذين 
يضيفون األشياء الجميلة إلى حياتك والذين ساعدوك 

على تخطي الصعاب.
- استبدل مخاوفك باألفكار التي تدور عن كيفية 
أن  الحقاً  ستدرك  حيث  يرام،  ما  على  األمور  سير 
األمر ليس بالحجم والقلق الذي كنت تفكر به أصالً.

- هناك الكثير من األمور تحدث لنا من دون تدخل 
منا شخصياً، بل تملى علينا من قبل آخرين، فما علينا 
إال أن نتعامل معها كواقع حال وبروح إيجابية لسبب 
وحيد هو أننا إذا تعاملنا معها بغير ذلك سنزيد الطين 
بلّة ونضخم معاناتنا كمن يتجرع السم منتحراً ظناً 

منه أنه بذلك ينتصر على أعدائه. 

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

و�لتحفيز و�لتكرمي. و�إ�صهاماً من »جمتمع �ل�صرطة« يف ذلك، ين�صر �صل�صلة من 

�ملقاالت �ملتخ�ص�صة باملو�رد �لب�صرية حتت عنو�ن: »تطوير ذ�تي«.
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ــف ــط ــت ــخ ــن ت ــ ــى الـــضـــحـــايـــا حـ ــ ــل ــ تـــخـــتـــار أغ

ــر وانـــصـــرفـــوا ــمـ ــعـ ــى رفـــــــاق أضـــــــــاؤوا الـ ــ ــ إل

ــف ــط ــت ــق ــر ن ــ ــم ــ ــع ــ كـــــــــــوردة مــــــن زوايـــــــــــا ال

ــدف ــ ــص ــ ال ــا  ــلـــهـ ــقـ ثـ وألـــــقـــــت  اســــتــــبــــدت  إذا 

اخـــتـــلـــفـــوا أو  جـــــــــاروا  إذا  الـــــنـــــزاع  عـــنـــد 

ــرف ــنـــصـ ــاً حــــــن يـ ــ ــف ــ ــي ــ ــط ــ ــاء ل ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــ ــن ــ ع

ــر ولــــــأعــــــمــــــار مـــنـــعـــطـــف ــ ــمـ ــ صــــــديــــــق عـ

صــــــون الــــعــــدالــــة كــــــان الـــقـــصـــد والــــهــــدف

وفـــــــــي اإلمــــــــــــــــــارات حـــــــد عــــــنــــــده نـــقـــف

ــف ــغ ــا فــــــي حـــبـــهـــا ش ــ ــن ــ دومـــــــــــاً وكـــــــــان ل

ــا ســـــهـــــام دأبــــــهــــــا الــــتــــرف ــ ــايـ ــ ــنـ ــ هــــــي املـ

ــع بــي ــ ــرج ــ ــر ي ــمـ ــعـ ــت الـ ــيـ ــر لـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــ ــل ــ يــــا رح

ــي ــنـ ــركـ ــتـ ــا ويـ ــ ــيـ ــ ــت أحـــســـبـــنـــي أحـ ــ ــن ــ ــا ك ــ ــ م

ــر اجلــــــــار جـــيـــرتـــه ــ ــي ــ مـــــن كـــــــان جــــــــــاراً جت

ــن كــــــان جـــــــــاراً جتـــيـــر الـــصـــحـــب جـــرأتـــه ــ مـ

ــي تـــــــودده ــ ــ ــالً ف ــ ــي ــ ــم ــ ــن كـــــــان جـــــــــــاراً ج ــ ــ م

ــا ــ ــدهـ ــ ــابـ ــ لـــــــي دمــــــعــــــة ألبـــــــــي عـــــــــوف أكـ

ــا ــن ــع ــم ــج ــت عــــقــــود وقــــصــــر الـــــعـــــدل ي ــ ــض ــ م

ــل بـــه ــ ــظ ــ ــت ــ ــس ــ ــف ن ــ ــقـ ــ هـــــــي الــــــعــــــدالــــــة سـ

ــا ابــــــن اإلمــــــــــــارات كــــــان احلــــــب يــجــمــعــنــا ــ يـ
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ممار�شة الريا�شة يف رم�شان املبارك

د. محمد محمود عبد القوي
            مركز التربية الرياضية الشرطية
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الشهر  خالل  المبارك  رمضان  شهر  حلول  مع 
الجاري، يتبادر إلى أذهاننا بعض األسئلة عن ممارسة 
الرياضة،  فهل يفضل عدم ممارستها أثناء الصيام؟ 
وإذا مارسناها ما الذي يجب مراعاته؟ وما األوقات 
المناسبة؟ لممارسة الرياضة أهمية في الحفاظ على 
صحة الجسم وحيويته، وفوائدها كثيرة على مختلف 
العظام والعضالت والقلب  الجسم خصوصاً  أجهزة 
ممارسة  صعوبة  من  وبالرغم  الدموية.  واألوعية 
الفسيولوجية،  الناحية  من  الصيام  أثناء  الرياضة 
النظام  وتغير  الحرارة  درجة  ارتفاع  مع  خصوصاً 
طويلة  لفترة  السوائل  من  الجسم  وحرمان  الغذائي 
من اليوم، إال أنه يمكن ممارسة الرياضة بأمان مع 

مراعاة القواعد التالية:
• اإلحماء قبل ممارسة الرياضة لمدة تتراوح بين 
المقبل  للمجهود  الجسم  يتهيأ  15 دقيقة حتى  10 و 
وبشكل آمن بعيداً عن بعض اإلصابات التي قد تنجم 

نتيجة عدم اإلحماء.
• يمنع تدريب وتنمية القوة العضلية خالل فترة 
 ، للطاقة  كمصدر  العضلة  تستهلك  ال  حتى  الصيام 
حتى  ساعات  بثالث  اإلفطار  بعد  بها  ينصح  ولكن 
يتمكن الجسم من استعادة استغالله الجيد للجلوكوز 
مخزون  لتكوين  أو  المباشرة  لألكسدة  سواء 

الجليكوجين في الكبد.
• ال يجب أن تزيد فترة التدريب أثناء الصيام على 

ساعة واحدة يومياً.
مغطاة  رياضية  صاالت  في  التدريب  يفضل   •
لم تتح فيمكن  ، وإن  الجسم  للمحافظة على سوائل 
التدريب في الهواء الطلق مع مراعاة أال تكون درجة 
من  كثيراً  الجسم  يفقد  ال  حتى  مرتفعة  الحرارة 
السوائل ويتعرض لخطورة، حيث تزيد لزوجة الدم 
وتؤدي  الدوري،  والجهاز  القلب  على  عبئاً  وتشكل 
نحرص  أن  بد  وال  الحراري،  كاإلنهاك  إصابات  إلى 
على عدم فقد الماء عن طريق العرق الغزير، وإذا كان 
الجو حاراً ، يمكن استخدام قطعة قماش مبللة بالماء 

للمساعدة في تخفيف درجة حرارة الجسم.
باإلرهاق  الشعور  عند  مباشرة  التدريب  وقف   •

والتعب.
جداً  خفيفة  رياضية  تمرينات  بممارسة  يكتفى   •
أثناء فترة الصيام إذا كان الشخص مريضاً بالسكري 
أو يعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم، وكذلك 
القلب  أمراض  أما  القلب.  لمرضى  بالنسبة  الحال 

المزمنة فتمنع ممارسة الرياضة أثناء الصيام.
خالل  ومناسب  كاف  تغذية  نمط  اختيار   •
مناسبة  كميات  على  تحتوي  بحيث  السحور،  وجبة 
عدم  بشدة  وينصح  الكربوهيدرات.  من  خصوصاً 
ممارسة الرياضة إذا لم نتناول وجبة السحور لكي 
نضمن توافر مصدر للطاقة، وأن نؤخر وقت تناول 

السحور لقرب الفجر مع تنظيم مواعيد النوم.
• يمنع ممارسة الرياضة في درجات حرارة الجو 
نتعرض  ال  حتى  الرطوبة  نسبة  وارتفاع  المرتفعة 

لإلنهاك الحراري والجفاف وتركيز سوائل الجسم.

وقت مناسب 
اختيار وقت خاطىء لممارسة الرياضة خالل شهر 
مثل  كبيرة  لمشكالت  يعرضنا  قد  المبارك،  رمضان 
 ، الجسم  في  العام  والهبوط  والجفاف  السوائل  فقد 
وقد يؤدي إلى فقدان الوعي مثل التدريب في درجات 
حرارة مرتفعة أو نسبة رطوبة عالية، ويمكن تحديد 
الوقت المناسب لممارسة الرياضة أثناء الصيام وفقاً 

للهدف منها، و كما يلي:
• إذا كان الهدف الحفاظ على اللياقة، فإن الوقت 
الشمس  سطوع  قبل  الباكر  الصباح  هو  المناسب 
المشي  يمكن  حيث  الجسم،  حرارة  درجة  وارتفاع 

لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة يومياً.
فإن  الدهون،  من  التخلص  الهدف  كان  وإذا   •
الوقت المناسب هو قبل اإلفطار بساعتين لمدة ساعة 
واحدة، وذلك بعد فترة صيام تزيد على 8 ساعات، ـ 
الدهون  الطاقة من خالل  الجسم على  حيث يحصل 
العنيدة المخزنة فيه، ويمكن بذلك التخلص منها وفقد 
الوزن. وتأتي بعدها وجبة اإلفطار التي تساعد في 
بناء العضالت وتعويض السوائل المفقودة،  ويراعى 
أن تكون وجبة اإلفطار صحية متوازنة في عناصرها 

الغذائية.
فإن  العضلية،  القوة  اكتساب  الهدف  كان  وإذا   •
الوقت المناسب هو بعد اإلفطار بـثالث ساعات ، حيث 

يمكن التدريب لبناء العضالت واكتساب القوة.
شهر  أيام  أول  في  الرياضة  ممارسة  يجب  ال   •
رمضان المبارك ، ويجب إعطاء فرصة للجسم ليتعود 

على  الصيام خصوصاً في أول يومين أو ثالثة.
رمضان  شهر  من  األول  األسبوع  وخالل   •
التدرج  ثم  التدريب  بتخفيف حمل  ينصح  المبارك،  

حتى يتأقلم الجسم على ممارسة الرياضة .
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فعاليات ريا�شية �شرطية

توج معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد 
للرماية  دبي  شرطة  منتخب  دبي  لشرطة  العام 
  2019 الرياضي  للموسم  للرماية  التفوق  بدرع 
تحقيق  بعد  وذلك  المسابقة،  وكأس   ،2020  -
المنتخب 144 نقطة في بطولة الشرطة السنوية 
38 التي نظمها اتحاد الشرطة  للرماية بدورتها الــ 
لشرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  الرياضي 

الشارقة. 
شارات  أوسمة  المري  الفريق  معالي  وسلم 
بحضور  دبي  شرطة  وراميات  لرماة  التقدير 
وصف  الضباط  من  عدد  العام  القائد  مساعدي 
الضباط والمنتسبين للقيادة العامة لشرطة دبي.

وثمن معاليه جهود وزارة الداخلية في االرتقاء 
الرياضية الشرطية، ودعمها  البطوالت  بمستوى 

للمنتخبات الرياضية.
دبي  شرطة  فرق  بجهود  معاليه  وأشاد 
الرياضية خالل الموسم الرياضي، والتي أثمرت 
عن تحقيق درع التفوق الرياضي، وإحراز شرطة 
إسقاط  مسابقات:  ضمن  األول  المركز  دبي 
سيدات،  وتكتيكي  ضباط،  وتكتيكي  الصحون، 
إياهم  ، مهنئاً  ومسدس رجال، وبندقية سيدات، 
على هذا اإلنجاز الكبير. وأكد دعم القيادة العامة 
لشرطة دبي ألبنائها الرياضيين في إطار السعي 
إلى  تضاف  التي  المشرفة  النتائج  تحقيق  نحو 
تاريخ شرطة دبي، وهو ما ينعكس إيجاباً ويتجلى 

بالبطوالت،  للمشاركين  العالي  المستوى  في 
ومقدماً لهم الشكر على النجاح المستمر.

انعكاساً  يمثل  اإلنجاز  هذا  أن   وأضاف: 
والمشاركين  القائمين  لجميع  المضنية  للجهود 
خطط  وضع  على  والحرص  المسابقة،  في 
المنافسة،  للمنتخبات  مناسبة  تدريبية  وبرامج 
دبي  شرطة  حصول  في  كبير  بشكل  أسهم  ما 
على الدرع، والمحافظة على المنجزات الرياضية 
السابقة من بطوالت متنوعة، وسنبقى مستمرين 
على العهد في السعي لمزيد من المراكز األولى 

في البطوالت الرياضية والشرطية.
وتمنى معالي الفريق المري لجميع الرياضيين 
إلى  رياضية تضاف  إنجازات  نحو  التقدم  دوام 

تاريخ شرطة دبي.
األول  المركز  حصدت  دبي  شرطة  أن  يذكر 
في 5 مسابقات هي : إسقاط الصحون، وتكتيكي 
رجال،  ومسدس  سيدات،  وتكتيكي  ضباط، 
وبندقية سيدات، فيما حصدت المركز الثالث في 
مسابقتي مسدس سيدات، وتكتيكي صف ضباط 
وأفراد، وحصلت على المركز الرابع في البندقية 
رجال، محرزة في المسابقات الثماني كافة، 144 
نقطة في المجموع العام، فيما حلت القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي في المركز الثاني بـ 137 نقطة، 
وحلت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز 

الثالث بمجموع 131 نقطة.

ومن جهة أخرى، وضمن تحقيق هدف وزارة 
رضا  بتعزيز  والمتمثل  االستراتيجي  الداخلية 
واستناداً  المقدمة،  الخدمات  حول  الجمهور 
مع  الخارجي  والتواصل  االتصال  لمنهجية 
مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة، وتعزيزاً 
لمسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، زار 
عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  ضباط  من  عدد 
لمشاركة  األكاديمية«  الهندية  »وايس  مدرسة 
أقيم  الذي  الرياضي  اليوم  فعاليات  في  الطالب 
في المدرسة .وشارك كل من النقيب محمد علي 
الشامسي رئيس قسم تنسيق العقود والمشتريات 
بإدارة الشؤون المالية، والمالزم محمد بن زايد 
مدير فرع الضيافة والمراسم في القيادة العامة 
لشرطة عجمان مع طالب المدرسة من مختلف 
رياضية  مسابقات  في  الدراسية،  مراحلهم 
كما  الحماس.  من  أجواء  متنوعة وسط  وثقافية 

جرى تكريم الفائزين من الطالب.
عن  بانيكر  ألدو  المدرسة  مديرة  وعبرت 
لشرطة  العامة  للقيادة  وتقديرها  شكرها 
الفعاليات  حضور  على  الدائم  لحرصها  عجمان 
المجتمعية، ومشاركة طالب المدرسة في فعاليات 
اليوم الرياضي، والتي بثت في نفوسهم السعادة 
متمنية  الشرطة،  ضباط  لمشاركتهم  والفخر 
تحقيق  في مسيرة  التميز  دوام  لشرطة عجمان 

األمن واألمان وخدمة المجتمع.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع �لريا�صة �ل�صرطية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة عددً� من �لفعاليات �لريا�صية خالل �ل�صهر �ملا�صي. 
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عام  مدير  الحارثي  أحمد  المهندس  حسين  العميد  تسلم  
الداخلية شهادة  اإللكترونية واالتصاالت في وزارة  الخدمات 
تقدير من لو جينغ نائب الرئيس للشرق األوسط وأفريقيا في 
شركة »هواوي« تقديراً لكون وزارة الداخلية  أول جهة اتحادية  

تتيح تطبيقها عبر متجر الشركة  ومنصتها للتطبيقات. 

كرم سعادة اللواء سالم علي الشامسي وكيل وزارة الداخلية 
األولى  الدفعة  المساندة خريجي  والخدمات  للموارد  المساعد 
من منتسبي وزارة الداخلية الحاصلين على شهادة خبير دولي 

في المعرفة.

كرم العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان مدير 
مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي 
وفداً  سعودياً زائراً، ضمن  برنامج القيادات العربية والتميز 

الحكومي.

كرم  سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة 
سيف  محمد  المستشار  المهندس  اللواء  سعادة  أبوظبي 
العمليات  لشؤون  دبي  لشرطة  العام  القائد  الزفين مساعد 
أبوظبي  شرطة  من  منتسبين  تأهيل   في  لجهوده  تقديراً 

كخبراء دوليين بحوادث السير.

كرمت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيسة قسم اإلعالم والعالقات 
العامة في شرطة عجمان وفداً زائراً من مدينة الشيخ خليفة الطبية في 

عجمان برئاسة صالح حمد الجنيبي مدير إدارة االتصال الحكومي. 

حصل الكاتب واإلعالمي جاسم  عبيد الزعابي على شهادة 
أكاديمية  من  »اإلعالم«  في  الفخرية«  التقديرية  »الدكتوراه  
الجامعة العربية للدراسات وتكنولوجيا المعلومات، تقديراً لما 
»قدمه من إبداع وإخالص في إثراء المجتمع العربي«. وسلمه 
الشهادة الدكتور صالح مازن رئيس مجلس إدارة األكاديمية.  



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

في الخامسة مساًء وصل وفد دولة اإلمارات إلى مسرح كانور بوالية كيرال الهندية لحضور افتتاح فعاليات الدورة 
الثانية من مهرجان الثقافة الدولي الذي نظمته هيئة كيراال للكتاب.. كل أهالي المنطقة ينتظرون الضيوف العرب الذين 
جاءوا من الجهة المقابلة من بحر العرب، إنهم يلبسون ثيابهم العربية، نظرات من هنا وهناك، فيها من الدهشة الكثير 
ومن الفرحة الكثير أيضاً، فهم يتوقون للقاء العرب خصوصاً من دولة اإلمارات التي يسمعون عن تقدمها وتطورها وربما 

عاش بها بعضهم.
جاءت مشاركتنا ضمن مناشط مبادرة »سفراء زايد« الدولية التابعة لجمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية، والتي تهدف 
إلى مد جسور التواصل الحضاري مع ثقافات العالم وتوسيع آفاقه، والتعريف بالواقع الثقافي واإلبداعي اإلماراتي ونشر 
ثقافة وتراث اإلمارات، باإلضافة إلى فتح باب الحوار وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية والمثقفين في دول العالم. وقد 

حظيت باهتمام بالغ من جانب الفعاليات الثقافية ووسائل اإلعالم الهندية.
نظم المهرجان الهندي بالتعاون مع جمعية الفجيرة الثقافية، ندوة بعنوان »األدب اإلماراتي الحديث« أدارها الدكتور سهيل 
األدبية  الحياة  بارزة في  الذي يحظى بمكانة  الشعر  الهندية، تحدث فيها عن  العربية في جامعة كانور  اللغة  بالونتي أستاذ 
والفكرية في دولة اإلمارات، فضالً عن إسهامات القيادة اإلماراتية في اتساع رقعة االهتمام بالشعر، ودعم الشعراء عبر التركيز 
على النتاجات القيمة للشعر الحديث بشقيه التفعيلة والحر المنثور، باإلضافة إلى الشعر النبطي. وتطرقت الروائية اإلماراتية سلمى 
الحفيتي إلى أدب الرواية، قائلًة: »إن الرواية تطورت أخيراً بشكل ملحوظ في منطقة الخليج، وظهرت أسماء جديدة كتبت الواقع 
المعاش ورصدت التغيرات التي جابهت إنسان اليوم من الناحية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية«. فيما استعرضت 
الكاتبة حياة الحمادي تجربتها مع أدب الطفل، مشيرة إلى أن كتابتها القصصية تهدف إلى تعزيز الصفات اإليجابية في الطفل، وتعزيز 
الذكاء العاطفي لدى الطفل ومهارة التفكير اإليجابي وتحليل المواقف، وبرمجة الطفل على اإليجابية أثناء التحدث مع ذاته في سبيل 

حل مشكالته أو تحقيق أهدافه، موضحًة أن »أدب الطفل أداة تعليميّة وتربوّية«.
وفي سياق متصل، شاركنا ممثلون عن دولة اإلمارات في أعمال الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للغة العربية الذي عقد في جامعة 
كانور بوالية كيرال بالهند للتعريف باألدب العربي الحديث والفنون العربية المعاصرة في الدول العربية عموماً، وفي البلدان الخليجية 

على وجه الخصوص. 
اشتمل المؤتمر على ست جلسات، شارك فيها كبار األكاديميين والباحثين والكتاب والمترجمين بأوراق بحثية حول »اللغة العربية 
والثقافة والفنون العربية المعاصرة«.. وبدوري قدمت ورقة بحثية بعنوان: »تأمالت في الشعر العربي الحديث«، سلطت فيها الضوء على 
القديمة..  الكالسيكية  بالمقارنة بالقصائد  الشعرية اإلماراتية  التجارب واألشكال  إلى جانب  الجديدة  الحديثة والنزعات  الشعرية  المدارس 
وقدمت الكاتبة حياة الحمادي ورقة بحثية حول »األدب العربي المعاصر: مالمحه وخصائصه« أشارت فيها إلى ميزات األدب المعاصر متمثلة 

في بعض األعمال األدبية إضافة إلى تجاربها الشخصية ككاتبة في المجال األدبي خصوصاً في أدب األطفال. 
وعلى صعيد متصل شهدنا تدشين مركز البحوث والدراسات التابع لقسم الماجستير في اللغة العربية وآدابها بالكلية الذي يوفر للطلبة 
الخريجين مواصلة دراساتهم البحثية، وقد أسهمنا بدعم المركز بمجموعة من الكتب والمؤلفات العربية واإلماراتية الصادرة عن دار كتاب للنشر.
رحلة استثنائية كانت الثقافة اإلماراتية حاضرة فيها بقوة، وهو دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها دولة اإلمارات بين األمم والشعوب.. 

شكراً لإلمارات.

�لثقافة �الإمار�تية يف كريال






