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واحلكومة  احلكيمة  البالد  قيادة  توليه  ال��ذي  واملتوا�صل  الكبري  الدعم  ظل  يف 

زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  ومتابعة  توجيهات  ظل  ويف  الر�صيدة،  االحتادية 

املواجهة  الداخلية  وزارة  الداخلية، تتابع  الوزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل 

امل�صتمرة التي تقوم بها ميدانيًا وتوعويًا �صد مهربي ومروجي وجتار املخدرات يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة.

خالل  الداخلية،  وزارة  يف  االحتادية  املخدرات  ملكافحة  العامة  االإدارة  وتتعاون 

م�صتوى  على  املخدرات  مكافحة  جمل�س  مع  بها،  تقوم  التي  امليدانية  االأمنية  العمليات 

وجهات  لل�صرطة،  العامة  بالقيادات  املخدرات  مكافحة  واإدارات  ومديريات  الدولة، 

منظمات  اأو  �صديقة  واأجنبية  �صقيقة  عربية  دول  مع  واأحيانًا  الدولة،  داخل  واأف��راد 

اإقليمية ودولية.

وبني فرتة واأخرى، تنجح هذه العمليات االأمنية امليدانية يف اإحباط حماوالت تهريب 

كميات كبرية من املخدرات اإىل الدولة، و القاء القب�س على متزعمي و اأفراد ع�صابات 

واملراهقني،  ال�صباب  فئة  خ�صو�صًا  م�صتهدفني  املجتمع  يف  املخدرات  يروجون  منظمة 

وحتيلهم اإىل املحاكم املخت�صة لينالوا عقوباتهم القانونية العادلة.

 ويتوا�صل هذا التعاون يف املجال التوعوي اأي�صًا عرب املحا�صرات التوعوية يف املدار�س 

واجلامعات وغريها من املوؤ�ص�صات، وعرب املواد التوعوية املن�صورة من خالل و�صائل االإعالم 

املقروءة وامل�صموعة واملرئية ومواقع االإنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي والر�صائل 

الن�صية الق�صرية عرب الهواتف املتحركة، وذلك بهدف توعية اأفراد املجتمع مواطنني 

ومقيمني من اأخطار االإدمان على املخدرات �صحيًا ونف�صيًا واجتماعيًا واقت�صاديًا واأمنيًا، 

وتعريفهم بالعقوبات القانونية لالإدمان وجلرائم املخدرات، وكيفية تقدمي طلب عالج 

للمدمن يف اأحد املراكز املتخ�ص�صة واملتطورة يف الدولة.

باملخدرات  ويتاجرون  ويروجون  يهربون  الذين  املجرمني  مع  امل�صتمرة  املواجهة  اإن 

فيها  ت�صارك  اأن  يجب  بل  الدولة،  يف  املعنية  االأمنية  اجلهات  على  تقت�صر  اأن  يجب  ال 

القب�س  ليتم  املجرمني  هوؤالء  عن  باالإبالغ  امل�صارعة  عرب  املجتمع  وفئات  موؤ�ص�صات  كل 

عليهم، وتنفيذ العقاب الذي ي�صتحقونه على اجلرائم التي يرتكبونها ب�صبب نف�صياتهم 

االإجرامية، وج�صعهم الكبري للح�صول على املال باأي و�صيلة ولو كانت غري قانونية وموؤذية 

لالإن�صان واملجتمع والقت�صاد واأمن الوطن.
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التزامًا بتوجهات قيادة البالد احلكيمة واحلكومة االحتادية الر�صيدة، وبتوجيهات الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية باحلفاظ على م�صرية االأمن واالأمان يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

جرائم  ومنها  اجلرائم،  اأنواع  جلميع  للت�صدي  جهودها  الداخلية  وزارة  توا�صل  و�صائح،  ومقيم  مواطن  كل  بها  ينعم  التي 

تهريب وترويج وجتارة املخدرات.

»جمتمع ال�صرطة« التقى العقيد الدكتور را�صد خلفان الذخري ع�صو جمل�س مكافحة املخدرات على م�صتوى الدولة ورئي�س 

اآل نهيان  اأ�صاد باملتابعة الدائمة للفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد  اللجنة الوطنية العليا للوقاية من املخدرات، والذي 

للجهود امليدانية والتوعوية ملكافحة املخدرات يف الدولة، موؤكدًا ا�صتمرار العمل يف تنفيذ ا�صرتاتيجية وطنية ملكافحة 

املخدرات والوقاية منها.

حوار: جا�سم عبيد الزعابي 

ت
عا

اب
مت

ر
وا

ح

     بتوجيهات ومتابعة من �سيف بن زايد

»الداخلية« توا�سل ت�سديها للمخدرات

> ماذا عن المتابعة الدائمة من الفريق سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية لجهود مكافحة 

المخدرات في الدولة؟
سمو  الفريق  سيدي  توجيهات  على  بناء   -
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، تم إنشاء مجلس 
عام  الدولة  مستوى  على  المخدرات  مكافحة 
2016، والذي يتكون من ثالث لجان وطنية عليا، 
االتجار  لمكافحة  العليا  الوطنية  اللجنة  وهي 
من  للوقاية  العليا  الوطنية  واللجنة  بالمخدرات، 
الجريمة، واللجنة الوطنية العليا للعالج والتأهيل 

والدمج االجتماعي.

ويحرص سموه على متابعة الجهود الميدانية 
إللقاء القبض على عصابات المخدرات في الدولة 
وتكريم المشاركين فيها، وعلى سبيل المثال ال 
الجاري 2020  العام  الحصر، كرم سموه خالل 
شرطة  عام  قائد  المري  عبدالله  الفريق  معالي 
دبي وفريق البحث والتحري في اإلدارة العامة 
لشرطة  العامة  القيادة  في  المخدرات  لمكافحة 
دبي لجهودهم المتميزة والمستمرة في مكافحة 
المخدرات، وآخرها عملية نوعية تعد األبرز على 
والتي  الدولة،  في  المخدرات  مكافحة  مستوى 
جرت بتنسيق واحتراف بين اإلدارات المختصة.، 
وفي إطار متابعة سموه للجهود التوعوية من 
مكافحة  مجلس  وجه سموه  المخدرات،  أخطار 

الدولة بإطالق مبادرة  المخدرات على مستوى 
مراحل  ثالث  على  نفذت  والتي  أمانة«،  »بالدنا 
إلى  هدفت  والتي  و2020،   2019 عامي  خالل 
من  المجتمع  من  شريحة  أكبر  إلى  الوصول 
الوطنية  البرامج  بين  الجهود  توحيد  خالل 
الحديثة،  التقنية  الوسائل  واستخدام  التوعوية 
وتشجيع  بالتواصل،  الخاصة  القنوات  وجميع 
دور  وتفعيل  المخدرات،  ترك  على  المتعاطين 

المجتمع في التعاون مع المتعاطين.
لمجلس  االستراتيجية  األهداف  ما   <

مكافحة المخدرات على مستوى الدولة؟
على  المخدرات  مكافحة  مجلس  يهدف   -
وطنية  استراتيجية  تنفيذ  إلى  الدولة  مستوى 
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انطلق  منها، حيث  والوقاية  المخدرات  لمكافحة 
اإلمارات  دولة  تكون  بأن  برؤيته  المجلس 
العربية المتحدة من أقل الدول المتأثرة بمشكلة 
العمل  على  تنص  التي  وبرسالته  المخدرات، 
إلى  المخدرات  للحد من دخول  بفاعلية وكفاءة 
أو  للزراعة  أراضيها  استغالل  ومنع  الدولة، 
للمخدرات،  المشروع  غير  التصدير  أو  اإلنتاج 
ووقاية  لها،  الطبي  االستخدام  إساءة  ومنع 
خدمات  وتوفير  بأضرارها،  وتوعيته  المجتمع 
في  ودمجهم  عليها  للمدمنين  والتأهيل  العالج 

المجتمع. 
للمجلس  االستراتيجية  األهداف  أهم  ومن 
أيضاً، هناك: أوالً: خفض الطلب على المخدرات 
والتوعية  المخدرات  من  الوقاية  ويشمل 
لمرضى  المناسب  العالج  وتوفير  بأضرارها 
وصمة  وإلغاء  المجتمعي،  والدمج  اإلدمان، 
المخدرات.  من  المدرسية  البيئة  وحماية  العار، 
وتشمل  المخدرات  عرض  فرص  تقليل  وثانياً: 
إلى دولة اإلمارات،  المخدرات  الحد من تهريب 
المخدرات  الدولي في مكافحة  التعاون  وتعزيز 
ومكافحة  ُبعد«،  عن  بـ»المكافحة  يعرف  ما  أي 
المخدرات،  المتحصلة من تجارة  غسل األموال 
للمخدرات  اإللكتروني  الترويج  ومكافحة 
السالئف  على  والرقابة  العقلية،  والمؤثرات 
القانونية،  التشريعات  وتطوير  الكيميائية، 

واستشراف المستقبل.
اللجنة  إلى  الموكلة  المهمات  أبرز  ما   <

الوطنية العليا للوقاية من المخدرات؟
من  للوقاية  العليا  الوطنية  اللجنة  تلعب   -
المخدرات دوراً رئيساً وكبيراً في تنفيذ البرامج 

الوقائية والتوعوية. 
ومن المبادرات التي قامت بها اللجنة في إطار 

تنفيذ المهمات الموكلة إليها، هناك التالي:
- إعداد دليل للوقاية من المخدرات في البيئة 

المدرسية.
- إطالق برامج توعوية للمجتمع عن طريق 
البرنامج  وموقع  االجتماعي  التواصل  مواقع 

الوطني للوقاية من المخدرات »سراج«.
 - قيامها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 
وقاية  أساليب  عن  المعنيين  من  عدد  بتدريب 

وحماية الطالب من المخدرات. 
المخدرات،  األسرة من  لوقاية  دليل  إعداد   -
المهارات  األسرة  إعطاء  إلى  يهدف  والذي 

الالزمة لحماية أبنائها من المخدرات.
- تنظيم مجالس توعوية ألولياء األمور على 

مستوى الدولة.
التوعوية  مبادراتكم  في  تركزون  لماذا   <

على األسرة؟
للحيلولة  األول  الصد  حائط  تعد  األسرة   -
من دون وقوع األبناء في فخ تعاطي المخدرات. 
وينبغي على األسرة إدراك سبل الوقاية من هذه 
حماية  منظومة  في  الزاوية  حجر  فهي  اآلفة، 

األبناء من المخدرات. 
ويمكن لألسرة تحقيق ذلك من خالل وضع 

والتعرف  األبناء،  سلوك  تجاه  وضوابط  نظام 
عن كثب على أصدقائهم، وتوجيههم بالتصرف 
السليم حال تعرضوا للمخدرات. وهذه الخطوات 
لهذا  اإلبن  وصول  دون  من  تحول  البسيطة 
السلوك المدمر، والذي يتنافى مع مختلف القيم 
بصحة  ويفتك  واألعراف،  الدينية  والمبادئ 

وسالمة الفرد والمجتمع.
االبن  تجاه  األسرة  على  مسؤولية  وهناك 
تلقي  في  ومساعدته  المخدرات،  على  المدمن 
للشفاء  الوصول  حتى  بدعمه  الفوري  العالج 
في  ودمجه  المختصة،  الجهات  بمساعدة 

المجتمع.
> كيف يمكننا وقاية أبنائنا ومجتمعنا من 

المخدرات؟
- ال جدال في أن الوقاية من المخدرات هي 
مسؤولية مجتمعية في المقام األول، إذ يوجب 
ذلك على مختلف هيئات ومكونات المجتمع أن 
تتكاتف لحماية أبنائنا من هذه اآلفة القاتلة، وال 
يمكننا فصل دور األسرة عن دور المؤسسات 
المجتمع  ومنظمات  اإلعالم  ووسائل  التعليمية 
الشرطية  المؤسسات  من  وغيرها  األهلي 
عبارة  الشباب  وحماية  والثقافية،  والصحية 

عن حلقة متصلة تشارك فيها كل تلك الجهات 
مجتمعة، وأي خلل أو تقصير في دور إحداها، 

يعرض النشء ألخطار اإلدمان على المخدرات.
العليا للوقاية من  الوطنية  اللجنة  لذلك تعمل 
المخدرات بشكل مستمر على تفعيل المسؤولية 
المجتمعية، ونشر الوعي بين مكونات المجتمع 
المختلفة، وتعزيز إدراك األجيال الناشئة بمدى 
خطورة المخدرات واإلدمان وتداعياته. كما تقوم 
اللجنة بوضع السياسات واإلجراءات والبرامج 
الوقائية، ومنها إطالق البرنامج الوطني للوقاية 
نشر  إلى  يهدف  الذي  )سراج(  المخدرات  من 
من  السلبية  وآثارها  المخدرات  بأضرار  الوعي 
من  واالجتماعية،  والنفسية  الصحية  النواحي 
تم  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  خالل 
استحداث منصات توعوية لرفع مستوى الوعي 
وكذلك  العقلية.  والمؤثرات  المخدرات  بأضرار 
لتوعية  المجتمعية  المجالس  اللجنة تشارك في 
أولياء األمور بأخطار وأضرار المخدرات، وتعمل 
على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة التربية 
والتعليم لتوعية طالب المدارس. وتم استحداث 
دليل وقائي من المخدرات في البيئة التعليمية، 

والمشاركة في حلقات شبابية في الجامعات.

الذخري: 

ا�صرتاتيجية وطنية 

ملكافحة املخدرات 

والوقاية منها
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مرا�سم العلم 1 

بيض صنائعنا سود وقائعنا 
            خضر مرابعنا حمر مواضينا   

للشاعر صفي  هذا  الشهير  الشعر   بيت  من 
المعينة  محمد  عبدالله  استلهم  الحلي،  الدين 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  علم  مصمم 
ألوان العلم األربعة  األخضر واألبيض واألسود 
واألحمر، وليصبح هذا العلم عنواناً لهذا الوطن، 
ورمزاً لهويته، وأصالته وشموخه، ويبذل الغالي 

والنفيس من أجل رفعته.
وهناك قواعد وإجراءات تنظم التعامل مع العلم 
اإلماراتي، تناولها كتاب »مراسم العلم والشعار« 
في  المراسم  مستشار  الباب  فتح  نبيل  لمؤلفه 
ديوان رئيس الدولة. وواجب على منتسبي وزارة 
الداخلية ومختلف القيادات العامة للشرطة وبقية 

أفراد المجتمع معرفة مراسم العلم واتباعها.

أنواع األعالم 
أنواع األعالم في الدولة تتباين في مقاييسها 

واستعماالتها، وهي: 
1 - علم الدولة.

2 - علم صاحب السمو رئيس الدولة.
3 - علم السيارة.

السمو   لصاحب  الخاصة  الطائرة  علم   -  4
رئيس الدولة.

5 - علم اليخت الخاص لصاحب السمو رئيس 
الدولة.

باالجتماعات  الخاص  الطاولة  علم   -  6
الرسمية.

7 - علم المكتب.

علم  رفع  مرا�صم  ت�صرح  التي  املقاالت  من  عددًا  ال�صرطة«  »جمتمع  ين�صر 

دولة االإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املنا�صبات، لي�صتفيد منها منت�صبو 

وزارة الداخلية وال�صرطة وبقية اأفراد املجتمع.

النقيب علي خليفة المهيري 
مدير فرع شؤون الموظفين 

بالعمليات الشرطية في شرطة  الشارقة

8 - علم خاص بصاحب السمو ولي العهد. 

علم صاحب السمو رئيس الدولة 
علم  هو  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  علم 
الدولة  نفسه، إال أن الجزء األبيض وسط العلم 
)شعار  العلم  جهتي  على  الدولة  شعار  عليه 
الصقر(.ويرفع علم صاحب السمو رئيس الدولة 
إن شعار  الدولة، حيث  لعلم  التالية  المرتبة  في 

الدولة )الله – الوطن – رئيس الدولة(.
ويرفع علم الدولة على الصاري األيمن )يسار 
الناظر(، وعلم رئيس الدولة على الصاري األيسر 

)يمين الناظر(.
والحاالت التي يرفع فيها علم صاحب السمو 

رئيس الدولة هي التالية:
1 - على القصر الذي يقيم فيه صاحب السمو 

رئيس الدولة )السكن(.
2 - على ديوان رئيس الدولة عند وجوده في 

الديوان.
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كان  إذا   -  3
احتفال  فيه  يقام  مرفق  أو  مؤسسة  زيارة  في 
)مناسبة قومية –افتتاح المكان – تسليم شهادات 

أو أوسمة، وغيرها..(.
الدولة  رئيس  السمو  إذا حضر صاحب   -  4
احتفاالً في منطقة عسكرية، سواء كانت معسكراً 
للقوات البرية أو البحرية أو الجوية، حيث يرفع 
العلم على الصاري الرئيس وبجواره علم القوات 
البرية أو البحرية أو الجوية، وعلى اليسار علم 

الوحدة التي يزورها سموه.
5 - على الطائرة الخاصة قبل اإلقالع وعقب 

مطارات  في  أو  الدولة  مطار  في  الهبوط سواء 
الدول التي يزورها .

6 - على اليخت الخاص أو أي سفينة يستقلها 
أو  أعلى الصاري،  العلم مرفوعاً  سموه، ويكون 

في  آخر السفينة إذا كانت صغيرة.
االستقباالت  في  التحية  منصة  على   -  7
الرسمية لرؤساء الدول في المطار، حيث يرفع 
مع علم الضيف الزائر أو علم دولته إذا لم يكن 

للضيف علم خاص.
8 - على السيارة الخاصة، حيث يكون العلم 
على  الدولة  وعلم  السائق(،  )جهة  اليسار  على 
يمين السيارة، وذلك تطبيقاً لقاعدة شعار الدولة.

الذي  الفندق  أو  والمبنى  القصر  على   -  9
كان  الخارج، سواء  في  يخصص إلقامة سموه 

ذلك في زيارة رسمية أو خاصة.
10 - في جميع الحاالت السابقة، يستدل برفع 

العلم على وجود سموه في ذلك المكان.
11 - ال يرفع العلم على المكان الذي يمر فيه 
سموه مروراً عارضاً، ويجب أن يبقى سموه في 

هذا المكان و لو لفترة قصيرة.
علم  تثبيت  الالئق  غير  ومن  يجوز  ال   -  12
صاحب السمو رئيس الدولة على الحائط، ويجب 
المقابل  الحائط  جوار  إلى  صاٍر  على  وضعه 
أو  الموجود به سموه،  المبنى  أمام  أو  للمدخل، 
خلف مكان جلوس سموه إلى جهة اليمين قليالً. 
إلى جوار علم  الدولة أيضاً  ويفضل وضع علم 
اليمين  جهة  إلى  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 
)يسار الناظر( وعلم الرئيس إلى اليسار )يمين 

الناظر(.
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العامة  االإدارة  ال�صرطة«  »جمتمع  زار 

دب��ي،  ���ص��رط��ة  يف  وال���ري���ادة  للتميز 

اال�صرتاتيجية  باملختربات  للتعريف 

القيادة  مراجعة  اإط��ار  يف  اأت��ت  التي 

ال���ع���ام���ة ل�����ص��رط��ة دب�����ي خل��ط��ت��ه��ا 

2021 �صمن   -  2016 اال�صرتاتيجية 

خطة حكومة دبي، واخلروج مببادرات 

ن��وع��ي��ة ت���دع���م حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا 

الإ�صراك  و�صيلة  وتكون  امل�صتقبلية، 

لقاء: خالد الظنحايناملجتمع يف �صنع القرار.

باشرت شرطة دبي العمل في »مختبرات االبتكار 
بهدف   ،2016 عام  منذ  الشرطي«  االستراتيجي 
استراتيجية  ومبادرات  ُمبتكرة  أفكار  إلى  الوصول 
العمل  تواجه  التي  للتحديات  واقعية  حلول  إليجاد 
الخطة  وأهداف  توجهات  تحقيق  وتخدم  األمني، 
االستراتيجية لشرطة دبي 2016 - 2021. وجاء العمل 
في المختبرات االستراتيجية لتطبيق هذه الخطة عبر 
المبادرات  وتحديد  االستراتيجية  تحديات  مناقشة 
توّجهات شرطة  يخدم  بما  عملها  وآلية  لها  الداعمة 

دبي.
مشاركة وتنسيق

وأوضح العميد الشيخ محمد عبدالله المعال مدير 
لـ  دبي  شرطة  في  والريادة  للتميز  العامة  اإلدارة 
االستراتيجية  المختبرات  أن  الشرطة«  »مجتمع 
الخطة  وتحديث  مراجعة  مراحل  من  مرحلة  تعد 
االستراتيجية لشرطة دبي، وهي تعقد بشكل سنوي، 
وتهدف إلى سد الفجوات بين النتائج الحالية والنتائج 

المرجوة لتحقيق رؤية شرطة دبي. 
إليجاد  السعي  خالل  نبعت  الفكرة  أن  وأضاف: 
والشركاء  والمعنيين  المجتمع  إلشراك  وسيلة 
في  والمدارس  الجامعات  وطالب  والمتعاملين 
فيها،  القرار  صنع  وفي  دبي  شرطة  استراتيجية 
»مع  مختلفة  أماكن  في  المختبرات  هذه  عقدنا  وقد 
الشركاء في مكاتبهم، وفندق برج العرب، وغيرها... 
وكنا بداية نعد مختبراً لكل هدف استراتيجي، والحقاً 
فمثالً  األمني،  العمل  تواجه  التي  التحديات  بحسب 
بالنسبة للتوجه االستراتيجي لمدينة آمنة لدينا حالياً 
والحماية،  التأمين  مختبرات  هي:  مختبرات  خمسة 
االستجابة  ومختبر  والكوارث،  األزمات  ومختبر 
لحاالت الطوارئ، ومختبر خفض معدالت الجريمة، 
تأسيس  وعن  الطرق.  وفيات  خفض  ومختبر 
المختبرات  أن  أجاب  جديدة،  استراتيجية  مختبرات 

التي ترصدها  التحديات  االستراتيجية متغيرة وفق 
القيادة والمتغيرات العالمية وتوجهات القيادة العليا 
أهم  من  نعتبرها  والتي  العالمية  التنافسية  وتقارير 
المدخالت، لذا سنعد في المستقبل مختبراً خاصاً عن 
تداعيات وباء »كورونا كوفيد- 19« وآثاره على العمل 

األمني وكيفية إدارتنا لألزمة وتعافي دبي بعدها.
االستراتيجية،  المختبرات  في  المشاركين  وعن 
يعد  االستراتيجي  التخطيط  فريق  أن  إلى  أشار 
المختبرات االستراتيجية، ويشترك خبراء في مجال 
والمتعاملون،  والمعنيون  والشركاء  نفسه  المختبر 
الجامعات والمدارس، وذلك  التركيز على طالب  مع 
لضمان دراسة التحدي من جميع جوانبه ، والخروج 
األمني،  العمل  لتطوير  والحلول  المبادرات  بأفضل 
الخبراء  تنظم مختبرات لالستفادة من جميع  فمثالً 
التطبيقات  أفضل  ملتقى  في  الموجودين  الدوليين 
أكثر  بمبادرات  والخروج  النقاش  إلثراء  الشرطية 

فعالية.
دبي  شرطة  داخل  الجهات  مع  التنسيق  وعن 
أنه  إلى  المختبرات، لفت  وخارجها بشأن مخرجات 
بعد اعتماد المبادرات النهائية من معالي القائد العام 
لشرطة دبي، يطبق نظام معتمد للمتابعة على أسس 

ت
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علمية ومن خالل برنامج إلكتروني للمبادرات، وذلك 
بالتنسيق مع المعنيين من كل إدارة عامة للبدء بإعداد 
خطط عمل لتنفيذ المبادرات ، وبالتنسيق مع الشركاء 
المبادرة  إلنجاز  دوري  بشكل  متابعتهم  لضمان 
ويتم  االستراتيجية،  األهداف  على  أثرها  وقياس 
تملك هذه المبادرات للمعنيين في العمليات الرئيسة 
والمساندة في الشرطة، ومن ضمن المخرجات مثالً: 
إبرام اتفاقيات جديدة، وبناء شراكات عالمية، وإنشاء 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتنافسية بين المدن.

تحديات وخطط
وعن التحديات خالل العمل، أوضح أنه في بداية 
كبيراً،  عددها  كان  االستراتيجية  المبادرات  إطالق 
وكانت  كبيرة  بنسبة  األمني  العمل  على  يتركز  وال 
إدارتها تحتاج لجهد كبير، باإلضافة إلى عدم معرفة 
الشركاء بأهمية تلك المختبرات والجدوى منها، األمر 
الذي أدى إلى مشاركة أشخاص غير مختصين في 
الموضوعات المناقشة، ومع الوقت انتشرت الثقافة 
مالءتها  ومدى  المبادرات  جودة  على  وانعكست 

للتوجهات االستراتيجية.
نتج  أنه  أجاب   ،2019 عام  اإلنجازات  أبرز  وعن 
عن المختبرات االستراتيجية 27 مبادرة استراتيجية 
مقترحة، بمشاركة 120 خبيراً في المجال األمني، و50 

من الشركاء على مستوى الدولة.
فريق  أن  عن  كشف  المستقبلية،  خططهم  وعن 
الداخلية  البيئة  بتحليل  حالياً  يقوم  االستراتيجية 
العمل  على  العالمية  التحديات  ودراسة  والخارجية، 
التنافسية  تقارير  تحليل  خالل  من  وذلك  األمني، 
واالطالع على أفضل الممارسات العالمية، وبناء على 
ذلك ستحدد المختبرات االستراتيجية لعام 2020، مع 
استمرار التركيز على التكامل مع الشركاء في تحقيق 

األمن.

املختربات اال�سرتاتيجية يف �سرطة دبي 

املعال: و�سيلة الإ�سراك املجتمع يف �سنع القرار 

العميد محمد عبدالله المعال
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تابع »جمتمع ال�صرطة« دوريات اإدارة املهام اخلا�صة يف �صرطة راأ�س اخليمة، خالل م�صاركتها الفاعلة �صمن م�صاركة وزارة 

الداخلية والقيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة يف برنامج »التعقيم الوطني« واالإجراءات االحرتازية االأمنية للحد من 

انت�صار وباء »كورونا«.

امل�صاركة  هذه  عن  اخليمة  راأ�س  �صرطة  يف  اخلا�صة  املهام  اإدارة  مدير  الزعابي  �صامل  يو�صف  الركن  العقيد  مع  لقاء  وكان 

خ�صو�صًا وعن مهمات االإدارة عمومًا، حيث اأكد اال�صتعداد الأي طارئ خالل 24 �صاعة خدمة للوطن.

لقاء: اأماين اليافعي

الخاصة  المهام  إدارة  تدريبات  تشاهد  حين 
في شرطة رأس الخيمة، سيراودك انطباع جيد 
بها  يتمتع  التي  والقوة  والدهشة  اإلبهار  عن 
منتسبو اإلدارة، فهم ذوو كفاءة عالية، ومحبون 
للعمل بدرجة كبيرة، ومختلفون ومحترفون في 
ساعة   24 خالل  طارئ  ظرٍف  ألي  االستعداد 
وللعمل  عالمي،  أو  أمني  حدث  أي  مع  للتعامل 
والمواطنين  للوطن  خدمة  الواحد  الفريق  بروح 
في  ظهر  ما  وهذا  فيه،  والسياح  والمقيمين 
برنامج  في  الخاصة  المهام  دوريات  مشاركة 
»التعقيم الوطني« واإلجراءات االحترازية األمنية 
مستوى  على  »كورونا«  وباء  انتشار  من  للحد 

إمارة رأس الخيمة. 

متابعة ميدانية 
وأثناء المتابعة الميدانية للعقيد الركن يوسف 
في  الخاصة  المهام  إدارة  مدير  الزعابي  سالم 
شرطة رأس الخيمة لعمل هذه الدوريات، أوضح 
لـ»مجتمع الشرطة« أن الدور الذي تقوم به إدارة 
مواجهة  في  الحالية  الفترة  في  الخاصة  المهام 
األمثل  االستعداد  يتضمن  »كورونا«  وباء  أزمة 
في  داخلية  فرق  تشكيل  تم  حيث  واألساسي، 
اإلدارة، وفريق معني بعمليات السيطرة وتأمين 
لمصابين  المخالطين  أو  المصابين  األشخاص 

ت
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بفيروس كورنا والرافضين الخضوع للعزل أو 
الحجر الصحي، كما تم تكليف فرق اإلدارة بعمل 
نقاط تفتيش وتسيير الدوريات عند بدء برنامج 
الطيران  قسم  ومشاركة  الوطني«  »التعقيم 
مخالفات  أو  تجمعات  ألي  الجوي  المسح  في 

لتعليمات البرنامج. 
تحقيق  في  تسهم  المهام  إدارة  أن  وأضاف: 
استراتيجية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 
ومدى  واألمان  األمن  في  الداخلية  ووزارة 
الجاهزية واالستعداد الدائم والمستمر ألي ظرف 
طارئ، وتقوم اإلدارة بتأهيل منتسبيها وتدريبهم 
والدورات  البرامج  خالل  من  مستمر  بشكل 

»املهام اخلا�سة« يف �سرطة راأ�س اخليمة

.. م�ساركة فاعلة يف »التعقيم الوطني«
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أي  لمواجهة  الدائمة  والجاهزية  واالستعداد 
طارئ خالل 24 ساعة خدمة للوطن.

مهمات متنوعة
وعن تأسيس إدارة المهام الخاصة في شرطة 
رأس الخيمة، قال العقيد الركن الزعابي إنه في 
المستوى  على  واألحداث  األمنية  التطورات  ظل 
إلى  الحاجة  دعت  والمحلي  واإلقليمي  العالمي 
رأس  شرطة  منتسبي  من  مجموعة  تكوين 
تم  حيث  الخاصة،  المهام  مسمى  تحت  الخيمة 
اختيار عدد من المنتسبين من اإلدارات الشرطية 
لإلدارة  األساسية  النواة  لتشكيل  المختلفة 
البداية  وفي  معينة،  وشروط  معايير  بحسب 
تم اخضاع المجموعة األولى منهم إلى برنامج 
في  وقدراتهم  أفكارهم  لغمس  ونفسي  معنوي 
منظومة عمل جديدة تختلف عن أعمالهم السابقة 
نظراً لما تتميز به أعمال المهام الخاصة من رغبة 
ونشاط مختلفين، وكانت من أهم المعايير الرغبة 
في دخول المهام الخاصة وتسخير كل إمكانات 
المنتسب ووقته لهذا العمل وعند استدعائه في 
أي ظرف ، باإلضافة إلى معايير بدنية وذهنية 

وقدرته على التكيف في أي بيئة.
مرحلة  كانت  الثانية  المرحلة  أن  وأضاف: 
التخصصية  الدورات  من خالل  المواهب  صقل 
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو في دول 
أخرى مثل فرنسا والواليات المتحدة األمريكية 

وبريطانيا. 
وتابع أنه عند تأسيس اإلدارة كلفت بالعديد 
كانت  والتي  والشرطية،  األمنية  األعمال  من 
ما  متخصصة  غير  شرطية  إدارات  بها  تقوم 
رفع  على  األخرى  الشرطية  اإلدارات  ساعد 
مؤشر إنتاجيتها بالتركيز على المهمات المكلفة 
بالمعدات  بها أصالً. كما تضمن تجهيز اإلدارة 
من  تمكنها  التي  الحديثة  واألجهزة  واآلليات 
أداء عملها بالشكل المطلوب. وعن أهم المهمات 
الموكلة إلى »المهام الخاصة«، ذكر أنها تتضمن: 
والخارجين  الخطرين  المجرمين  على  القبض 
عن القانون، ومداهمة البؤر اإلجرامية واألوكار 
المشبوهة والتي تشكل خطراً أمنياً على المجتمع، 
البرية  المناطق  في  الجوي  واإلنقاذ  والبحث 
ومكافحة  الجوي،  والكشف  والمسح  والجبلية، 
المهمة،  المنشآت  وتأمين  الشغب،  أعمال 

واالحتفاالت والفعاليات.

فريق العمل 
وعن فريق العمل في »المهام الخاصة«، أشار 
العقيد الركن الزعابي إلى أن فريق العمل يتوزع 
الذي  الخاصة  القوة  التالية: قسم  األقسام  على 
يضم فروع المهام الخاصة والقناصة والتدريب 
الذي  الطيران  قسم  وعلى   ، المساندة  والمهام 
يضم فروع الصيانة واإلمداد واألمن والعمليات، 
السريتين  يضم  الذي  الشغب  قسم  وعلى 
األولى والثانية ، وعلى قسم األمن والحراسات 
وحماية  الخاصة  الحراسات  فرعي  يضم  الذي 

المنشآت.
من  العديد  تضم  اإلدارة  أن  وأضاف: 
مثل  والمهنية  والفنية  اإلدارية  التخصصات 
الداخلي،  األمن  عمليات  في  المتخصصين 
والمدربين المهنيين المتخصصين في المداهمات، 
الصيانة  وفني  العمودي،  والطيران  والقناصة، 

للطائرات.
لها  يخضع  التي  الدورات  أبرز  أن  وتابع 
ومنها:  التخصصية،  الدورات  هي  المنتسبون 
وحماية  والمداهمات،  التكتيكية،  الرماية 
المنشآت،  وتأمين  والقناصة،  الشخصيات، 
وتأمين الفعاليات، والمالحة الجوية. ولفت إلى أن 
إدارة المهام الخاصة تعتبر من اإلدارات الشرطية 
التي تمتلك قدرات بشرية وآليات ومعدات نوعية، 
وهي بذلك القوة الضاربة للقيادة العامة لشرطة 
رأس الخيمة، وتتعامل بشكل مباشر مع اإلدارات 
والمخدرات،  التحريات،  مثل:  المعنية  الشرطية 
وإدارة المراكز، وإدارة المطلوبين، ومع األجهزة 
الخيمة. وهناك  إمارة رأس  األخرى في  األمنية 
التدريبي مع وزارة  المجال  تعاون مشترك في 

الدولة،  في  للشرطة  العامة  والقيادات  الداخلية 
ومع عدد من الدول العربية واألجنبية مثل القوة 
المواقف  أهم  من  أن  وذكر  الفرنسية.  الخاصة 
التي قد يتعرض لها فريق عمل المهام الخاصة، 
هي األعمال ذات الخطورة المرتفعة، مثل: مداهمة 
وكر لألشخاص الخارجين عن القانون ومروجي 
قضايا  في  والمطلوبين  الخطرين  المخدرات 
الوعرة  المناطق  في  اإلنقاذ  وعمليات  خطرة، 

والجبلية.

خطط مستقبلية
وعن أهم الخطط المستقبلية للمهام الخاصة، 
لتحقيق  السعي  الزعابي  الركن  العقيد  أكد 
رؤية  خالل  من  والتطوير  النجاح  معايير  أعلى 
اإلمارات2021 والتوجه الحكومي وأهداف وزارة 
أداء  وتطوير  االستراتيجية،  والخطط  الداخلية 
اإلدارة في مواكبة األحداث األمنية على الصعيد 
قدرات  وتطوير  والمحلي،  واإلقليمي  العالمي 
والمعدات  اآلليات  بأحدث  وتزويدهم  منتسبيها 

واألسلحة الحديثة والمتطورة. 

الزعابي : 

م�صتعدون الأي 

طارئ على مدار 

ال�صاعة
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اجتماع ملجل�س التطوير املوؤ�س�سي يف »الداخلية«

»الداخلية« ت�سارك يف اجتماع لروؤ�ساء اأجهزة ال�سرطة

وزارة  في  المؤسسي  التطوير  مجلس  عقد 
ُبعد  عن   2020 لعام  السادس  اجتماعه  الداخلية 
عبر تقنية االتصال المرئي برئاسة سعادة اللواء 
المجلس،  رئيس  الخييلي  حارب  خليفة  الركن 
على  المدرجة  الموضوعات  من  عدداً  وبحث 
جدول أعماله والمتعلقة بالعمل الشرطي واألمني 
والمشاريع  الداخلية،  وزارة  في  واإلداري 
األداء  ومؤشرات  التطويرية،  والمبادرات 
االستراتيجية، واإلجراءات الوقائية واالحترازية 
المتخذة للحد من انتشار وباء »كورونا« وخرج 
تخدم  التي  التوصيات  من  بالعديد  االجتماع 

العمل األمني والشرطي.
علي  سالم  اللواء  سعادة  االجتماع  حضر 
المساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  الشامسي 
اللواء  وسعادة  المساندة،  والخدمات  للموارد 
الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، 
وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق 

ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  شارك 
الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وعضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة »اإلنتربول« في اجتماع رؤساء 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الشرطة  أجهزة 
وشمال أفريقيا، والذي عقد عبر تقنية التواصل 
العام  األمين  شتوك  يورغن  بمشاركة  المرئي 
لمنظمة »اإلنتربول«، ومعالي الدكتور محمد علي 
الداخلية  لمجلس وزراء  العام  األمين  بن كومان 
العرب، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والعقيد 
مبارك الخييلي رئيس جهاز الشرطة الخليجي إلى 

جانب رؤساء الشرطة أو من يمثلونهم.
»اإلنتربول«  منظمة  دور  االجتماع  وناقش 
االستثنائية  الظروف  ظل  في  الشرطة  وأجهزة 
»كورونا«  وباء  انتشار  مع  العالم  بها  يمر  التي 
واإلجراءات والتدابير المتبعة للحد من انتشاره، 
وتعزيز مهمات الشرطة في حفظ األمن ومكافحة 
الجريمة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة 
أنواع  شتى  مكافحة  وسبل  الدولية  بالتطورات 
الجرائم وتعزيز العالقات والتعاون بين األجهزة 

الشرطية حول العالم.
الدول  تجارب  من  عدداً  المجتمعون  وتدارس 
أثناء  األمن  تعزيز  وسبل  الوقاية،  في  األعضاء 
هذه األزمة العالمية ومدى تأثيرها على مؤشرات 
تعزيز  وسبل  العالم،  في  الجرائم  واتجاهات 

التعاون وتوحيد الجهود لجعل العالم أكثر أمناً.
ونقل سعادة اللواء الريسي مفتش عام وزارة 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  تحيات  الداخلية 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية للمجتمعين، وتمنيات سموه لهم بالتوفيق 

والنجاح في أداء مهماتهم.
وتناول سعادته جهود دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في مكافحة وباء »كورونا«، و تجربتها 
بالمساعدات  اإلنسانية  وإسهاماتها  الريادية 
المقدمة للدول عبر العالم، ومدى النجاحات التي 
والعالجية  الطبية  المجاالت  في  الدولة  تقدمها 
ووسائل الوقاية وبرامج الفحص المبكر والتعقيم 
والقيام  والدراسة  العمل  وتطبيق  الوطني 
بالمهمات الحيوية عن ُبعد وعبر أفضل التقنيات 

الحديثة والتي شهد لها العالم.
بالتنسيق  الداخلية  وزارة  جهود  إلى  وأشار 
الدولة  في  والمختصة  المعنية  الجهات  مع 
واحترازية  وقائية  إجراءات  واتخاذ  تنفيذ  في 
لضمان  »كورونا«  تفشي  واحتواء  لمواجهة 
وتوعية  والمتعاملين  الموظفين  سالمة  تعزيز 
أن  مؤكداً  الذكية،  الخدمات  واستخدام  المجتمع 
جهود اإلمارات حققت إنجازات إيجابية في شتى 
هذه  خالل  واألمن  والحماية  السالمة  مؤشرات 

الفترة. 

دبي  لشرطة  العام  القائد  مساعد  العبيدلي 
لشؤون الجودة والتميز، والعميد محمد حميد بن 

دلموج الظاهري األمين العام لمكتب سمو وزير 
الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة المعنيين.
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أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف 
المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن بذرة 
الخير«  »زايد  غرسها  والعطاءالتي  الخير 
مساحات  أصبحت  حتى  وكبرت  نمت 
خضراء ممتدة مد البصر، بعدما أصبحت 
المانحين  أكبر  في صدارة  اإلمارات  دولة 
التنموية  المساعدات  مجال  في  الدوليين 

الرسمية.
بمناسبة  بمعاليه  كلمة  في  ذلك  جاء 
للعمل  زايد  بيوم  أبوظبي  شرطة  احتفال 
لزايد  ووفاء  »حب  تحت شعار:  اإلنساني 
العطاء«، حيث أشار معاليه إلى أن المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله ثراه« سطر بحروف من نور مبادرات 
عظيمة لخدمة اإلنسانية جمعاء، عززت من 
عالمياً  أنموذجاً  باعتبارها  اإلمارات  مكانة 
اإلنساني  العمل  مجال  في  به  يحتذى 

والتنموي.
وأضاف: »أن زايد الخير والعطاء« عرف 
طوال حياته بحب الخير واالهتمام باألعمال 
عديدة  نماذج  وقدم  والخيرية  اإلنسانية 
اإلسهامات  من  كثيراً  وسجل  العطاء،  من 
كما  اإلنساني،  العمل  مجال  في  البارزة 
والتسامح  المحبة  قيم  تعزيز  على  عمل 
أن  وتابع  اإلمارات.  مجتمع  في  والعطاء 
هذه المناسبة تجسد اهتمام أبناء اإلمارات 
بمواصلة  الدولة  مؤسس  فكر  بترسيخ 
مسيرة العطاء والمحبة للمجتمع اإلماراتي 
من خالل المبادرات اإلنسانية العديدة التي 
قدمتها دولة اإلمارات لألشقاء واألصدقاء 

المتضررين من مختلف دول العالم.
وجدد معاليه االعتزاز بالقائد المؤسس 

�سرطة اأبوظبي حتتفل بـ»يوم زايد للعمل االإن�ساين«
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بالخير  جاءت  التي  البيضاء  األيادي  صاحب 
والعمل اإلنساني من أجل اإلنسان وأينما كان، 
أطلقها  التي  اإلنسانية  المبادرات  كانت  حيث 

تتخطى الحدود وعابرة للدول.
أبوظبي  شرطة  نظمت  المجال،  هذا  وفي 
مجلساً إفتراضياً استعرضت فيه إلهامات »زايد 
الخير« في العمل اإلنساني ومسيرة العطاء التي 

غرسها في أرض اإلمارات ونفوس شعبها.
أدارها  التي  الجلسة  في  المتحدثون  وتناول 
اإلعالمي علي الشامسي جهود مؤسس الدولة، 
والشدائد،  المحن  لمواجهة  الحكيمة  ونظرته 
وأهم القرارات المصيرية التي قام بها لتأسيس 
خضراء  رقعة  إلى  وتحويلها  اإلمارات  دولة 
حضاري،  وازدهار  إماراتية  نهضة  عن  أثمرت 
وترسيخه  والعطاء،  بالبذل  الحافلة  ومسيرته 
التسامح  وقيم  الخيري  والعمل  العطاء  لثقافة 
الجلسة  في  وتحدث  وخارجها.  الدولة  داخل 
عضو  النعيمي  راشد  علي  الدكتور  معالي 
المجلس الوطني االتحادي عن ثقافة االستعداد 
واستعداداتها  اإلمارات  وجاهزية  اإلنساني، 
المجاالت  جميع  فى  تحدياته  بكل  للمستقبل 
وتبنيهاً  واالجتماعية،  واالقتصادية  الصحية 

للنهج اإلنساني القويم نهج زايد وأبنائه.
أثبتت  »كورونا«  أزمة  أن  معاليه  ورأى 
في  أشرقت  التي  المشرفة  اإلماراتية  الصورة 
سماء اإلنسانية إضاءات على جهود الدولة في 
اإلمارات  تجاوزت  حيث  العالمية،  األزمة  هذه 
اإلنساني وتخطت  العمل  التقليدية في  المعايير 
في  اإلنسانية  أبناء  احتواء  في  التوقعات  كل 

عطائها المادي والمعنوي.
مفتوحة..  وأياٍد  مفتوحة..  قلوب  وأضاف: 
وعقول مفتوحة على أزمة عالمية أقفل فيها العالم 

أبوابه بوجه اإلنسان، ففتح أبناء زايد قلب 
أرضهم لكل من فقد الدعم والملجأ. وأشاد 
ودورها  الرشيدة  القيادة  ودعم  باهتمام 
الطمأنينة  بث  في  وإنسانياً  عالمياً  الرائد 
والثقة للمواطنين والمقيمين بأن االمارات 
بأن  واليقين  األزمة،  مواجهة  على  قادرة 

القادم أفضل. 
المدير  الدرعي  حبتور  عمر  وتناول 
الهيئة  في  اإلسالمية  للشؤون  التنفيذي 
واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون  العامة 
فى  األبرز  العالمي«  الرقم  »اإلمارات 
مسيرة  على  وإضاءات  اإلنساني  العطاء 
الوقت  حتى  التأسيس  لحظة  منذ  الدولة 
الثقافة  ونشر  العطاء،  يد  مد  في  الراهن 
اإلنسانية التي ال تفرق بين لون أو جنس 
قيم  تعميق  في  تسهم  والتي  دين  أو 
التسامح والحوار وتقبل اآلخر واالنفتاح 
لدى  خصوصاً  المختلفة  الثقافات  على 
األجيال الجديدة وانعكاساتها إيجابياً على 
جمعة  خليفة  الدكتور  وتحدث  مجتمعنا. 
والترجمة  المكتبة  قسم  رئيس  المطوع 
اإلسالمية  للثقافة  زايد  دار  في  والنشر 
عن شخصية »زايد الخير« التي غابت عن 
واقعنا ولم تغب عن وجداننا، وخطاه التي 
تتوارثها األجيال، ومسيرته الحافلة بالبذل 
والعطاء، وترسيخه لثقافة العطاء والعمل 
كسمة  وشعبه  أبنائه  نفوس  في  الخيري 
إماراتية وسلوك حضاري وشيمة إنسانية 

ونهج للصغير والكبير.
دعائم  أرسى  الخير«  »زايد  أن  وذكر 
واضحة  بصمات  وترك  التطوعي،  العمل 

على العمل اإلنساني.
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املري :اأعمال »زايد« االإن�سانية ت�سهد على ماآثره

خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  حضر 
تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في 
دبي رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات 
االفتراضي  المجلس  الموهوبين،  لرعاية 
عن بعد بعنوان »الموهوب اإلماراتي بين 
بمشاركة  وذلك  والمستقبل«،  الرعاية 
بنت عيسى بوحميد وزيرة  معالي حصة 
حسين  معالي  ومتابعة  المجتمع،  تنمية 
ونخبة  والتعليم،  التربية  وزير  الحمادي 
من المتحدثين، وما يقارب من 1800 متابع 
التواصل  مواقع  على  المباشر  البث  عبر 
العربية  الدول  من  عدد  من  االجتماعي 
واألجنبية، وأدارها اإلعالمي مروان الحل.

خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  وأشار 
التي تناقش  إلى أهمية هذه الجلسة  تميم 
الموهوبين،  الشباب  جيل  موضوع 
خصوصاً أنها تأتي في وقت يمر به العالم 
بأزمة كبيرة، متسائالً عن تأثير هذه األزمة 
في توجه وتطلعات الموهوبين المستقبلية 
واختصاصاتهم نحو إيجاد أفضل الحلول 
والعالم  العربية  الوطن واألمة  التي تخدم 

أجمع.
االختصاص  جهات  معاليه  وطالب 
ووضع  طريق  خريطة  برسم  الدولة  في 

قدراتهم  تدعم  الموهوبين  ألبنائنا  استراتيجية 
بحثية  مراكز  وإنشاء  المستقبلية،  وتطلعاتهم 
تطبيقية قادرة على القيام بتجارب علمية تفسح 
معارفهم،  إثراء  في  الموهوبين  أمام  المجال 
وإنشاء مركز وطني لقياس القدرات لديه برامج 
للطلبة الكتشاف  ذكاء  اختبارات  يجري  منظمة 
خاصة  سجالت  لديه  وتكون  منهم  الموهوبين 
اختصاصاتهم  حسب  تصنيفهم  ويتم  بهم 

ومتابعة  كافة  المجاالت  في  ومواهبهم 
رعايتهم. وأضاف أن الدولة لم تأل جهداً 
التي  والخطط  المشاريع  جميع  دعم  في 
ورصدت  الموهوبين،  رعاية  في  تصب 
لدعم  األموال  من  الكثير  ذلك  أجل  من 
االبتكار وخدمة المواهب، والتي سيكون 

لها مردود إيجابي في المستقبل.
هناك  تكون  بأن  معاليه  طالب  كما 
جهة مختصة في الدولة تتولى االهتمام 
دول  ببقية  أسوة  والتكنولوجيا  بالعلوم 
وزير  استحداث منصب  يتم  وأن  العالم، 
للعلوم والتكنولوجيا في الدولة يدعم هذا 

المجال.
من  بمجموعة  الجلسة  واختتمت 
التوصيات، منها: ضرورة إصدار قانون 
حقوق  على  للحفاظ  الدولة  في  للموهبة 
بالشكل  ورعايتهم  ودعمهم  الموهوبين 
واعطائهم  الفرص  ومنحهم  المطلوب 
برامج  في  المساهمة  في  األولوية 
شبكة  وإنشاء  الحكومة،  ومشاريع 
موحدة على مستوى الدولة تجمع جميع 
الموهوبين بحيث يكون لهم كيان وهوية 
التي  العلمية  خاصة، واالهتمام بالبحوث 

تدعم المشاريع اإلبداعية للموهوبين.

�ساحي خلفان يح�سر جل�سة »رعاية املوهوبني« 

المري  خليفة  الله  عبد  الفريق  معالي  أكد 
السنوي  االحتفاء  أن  دبي  شرطة  عام  قائد 
بـ»يوم زايد للعمل اإلنساني« هو احتفاء بالقيم 
المغفور  تركها  التي  الراسخة  النبيلة  اإلنسانية 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
ثراه«، قيم العطاء واإليثار وفعل الخير التي تعد 
من أهم السمات المتأصلة في شخصية المواطن 
اإلماراتي، والتي ال نزال ننتهجها بقيادة صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

الدولة »حفظه الله«.
وأضاف معاليه: »احتفالنا السنوي هو تخليد 
وعرفان  العطرة،  وسيرته  زايد،  الشيخ  لذكرى 
بما قدمه ليس ألبناء شعبه والمقيمين على أرضه 
أعمال  من  العالم  دول  لمختلف  وإنما  وحسب، 
إنسانية ال تزال تشهد على مآثره وعطاءاته حتى 

يومنا هذا«.
واستشهد معاليه بقول صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله«:  »رعاه  دبي  الوزراء حاكم  رئيس مجلس 
)إن القيم النبيلة والتقاليد الراسخة التي تركها 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
تمثل الثروة الحقيقية ومصدر الفخر واالعتزاز 
الذي  العطاء  نبع  ألنها  اإلمارات  في  جميعاً  لنا 
والقادمة  الحالية  األجيال  منه  تتعلم  ينضب،  ال 
كيف تكون التضحية بكل غاٍل ونفيس من أجل 

الوطن(.
السمو  صاحب  بكلمة  معاليه  استشهد  كما 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
)الدواء  المسلحة:  للقوات  األعلى  القائد  نائب 

والغذاء خط أحمر وال تشيلون هم أبداً(.
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فعاليات �سرطية يف ال�سارقة و»ال�سمالية« 

بن  الشيخ سلطان  اللواء  ترأس سعادة   >
عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد 
عجمان  لشرطة  الدائمة  العليا  اللجنة  اجتماع 
عن ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور 
عام  مدير  المطروشي  الله سيف  عبد  العميد 

العمليات الشرطية، و أعضاء اللجنة. 
وناقش االجتماع تطبيق اإلجراءات الوقائية 
»كورونا«  فيروس  انتشار  من  للحد  المتبعة 
التحسين  وفرص  واإلجراءات  والنتائج 

والمقترحات. 
األداء  مؤشرات  تقرير  واستعرض 
االستراتيجية خالل عام 2019 بما يعزز جودة 
عجمان،  شرطة  مسيرة  تميز  ويدعم  العمل 
وتقرير المقترحات المقدمة من قبل اإلدارات 

لعام 2020 ونسبة تطبيقها. 
الجهود  النعيمي  اللواء  سعادة  وثمن 
تطبيق  على  والعمل  اللجنة،  المبذولة ألعضاء 
االجراءات  واتخاذ  الرشيدة،  القيادة  قرارات 
األزمة،  هذه  انتهاء  لحين  الالزمة  والتدابير 

متمنياً السالمة للجميع.
فتح  إعادة  عن  الشارقة  شرطة  أعلنت   >
لتقديم خدمات  وذلك  السياقة،  تدريب  معاهد 
التعليم والتدريب والفحص واستخراج رخصة 
واإلجراءات  الضوابط  وفق  وذلك  القيادة، 
من  للحد  الدولة  في  بها  المعمول  االحترازية 

تفشي فيروس »كورونا«. 
وأوضح المقدم ماجد محمد النعيمي نائب 
في  والسائقين  اآلليات  ترخيص  إدارة  مدير 
شرطة الشارقة أن هذه الخطوة تأتي بناًء على 

توجيهات سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد 
عام شرطة الشارقة، وضمن سعي لتقديم الخدمات 
الفرصة  إتاحة  على  والعمل  للمتعاملين،  المتميزة 
للحصول على الخدمات بسهولة ويسر، و أن قسم 
المتعاملين  استقبال  السائقين سيشرع في  فحص 
بنسبة ال تزيد على 30% من القدرة االستيعابية له.

وأكد أن شرطة الشارقة تضع سالمة المتعاملين 
وأفراد المجتمع في مقدمة أولوياتها، وقد وضعت 
للمتعاملين  بالوقاية  الخاصة  االشتراطات  بعض 
ومنها  القيادة،  رخصة  باستخراج  الراغبين 
الحراري  والرصد  التعقيم  ألجهزة  خضوعهم 
الحماية  وسائل  واستخدام  المراكز،  في  المتوافرة 
وارتداء  دورية،  بصورة  األيدي  كتعقيم  الخاصة 
الكمامات والقفازات، والتباعد عن اآلخرين بمسافة 
الرسوم،  دفع  وأماكن  اإلنتظار  داخل صالة  كافية 

وذلك حرصاً على صحتهم وسالمتهم.
التقيد  ضرورة  على  المراجعين  جميع  وحث 
حمايتهم  لضمان  المتبعة  الوقائية  باإلجراءات 
صحة  على  إيجاباً  ينعكس  ما  الموظفين،  وحماية 

وسالمة المجتمع. 
لجميع  تحذيرها  القيوين  أم  شرطة  جددت   >
المواطنين والمقيمين في إمارة أم القيوين بضرورة 
المتعلقة  واالحترازية  الوقائية  بالتدابير  االلتزام 
والمزارع  العزب  و  المنازل  في  التجمعات  بحضر 
فيروس»  انتشار  من  الحد  على  منها  حرصاً 

كورونا«.
إدارة  خالل  من  الخيمة  رأس  شرطة  عقدت   >
الشرطة المجتمعية عدداً من المحاضرات التوعوية 
»كورونا«  فيروس  من  الوقاية  حول  بعد  عن 

والموضوعات األمنية المختلفة، والتي توجهت 
تقنية  المدارس من منازلهم وعبر  إلى طالب 
أول  المساعد  وألقاها  كونفرانس«،  »الفيديو 

أحمد الصحاري.
وأوضح المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي 
رئيس قسم توعية المجتمع أن إدارة الشرطة 
دورها  استمرارية  على  حرصت  المجتمعية 
التوعوي تجاه المجتمع ولكن عن ُبعد، وذلك 
في إطار استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة 
يتوافق مع  بما  الوقائي  النظام  هذا  إلى نشر 
وضمان  بها،  المعمول  العمل  وأنظمة  طبيعة 
الخدمات  كل  وتقديم  األعمال  تأدية  استمرار 

في كل الظروف الطارئة.
وأضاف: أن آلية عمل المحاضرات اعتمدت 
مع  وبالتنسيق   »teams« برنامج  باستخدام 
المعنية  المدارس  بعض  في  اإلدارية  الهيئات 

ووزارة التربية والتعليم.
الفجيرة  في  المدني  الدفاع  إدارة  دعت   >
أولياء األمور إلى ضرورة عدم ترك أطفالهم 
للحفاظ  مستمر  بشكل  ومتابعتهم  بمفردهم، 
السالمة  متمنية  وصحتهم،  سالمتهم  على 

للجميع.
جاء ذلك، بعد قيام فريق من الدفاع المدني 
في الفجيرة بتحرير إصبع طفل يبلغ من العمر 
حديدية  بقطعة  إصبعه  علق  وشهرين،  سنة 
طريق  عن  وذلك  ضدنا،  منطقة  في  حادة 
الحوادث  هذه  لمثل  خاصة  معدات  استخدام 
من دون أن ينجم عن هذه الحادثة أي اصابات 

للطفل.

                          النعيمي مترئساً اجتماع اللجنة
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الطبيعة القانونية جلرمية الن�سب 

واالحتيال عرب الهاتف اجلوال )2 - 4(

العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

واالحتيال  النصب  جريمة  انتشار  أسباب 
باستخدام الهاتف الجوال

لقد أدى ظهور وتسارع التطور التكنولوجي 
لوسائل االتصاالت الحديثة بأجهزتها المختلفة 
عديدة  أشكال  لظهور  الجوال  الهاتف  ومنها 
لالحتيال على األشخاص عبر منظمات إجرامية 
وسائل  مع  بالتعامل  محترفين  أفراد  أو  دولية 
االتصال الحديثة، ومع أن أغلب دول العالم قد 
المرتكبة  الجرائم  وتنوع  كثرة  وبسبب  تنبهت 
كاإلنترنت  الحديثة  االتصال  وسائل  بواسطة 
من  النوع  هذا  خطورة  إلى  الجوال  والهاتف 
التشريعات  من  العديد  بوضع  وقامت  الجرائم 
الجرائم، إال أن ذلك لم يمنع من  لمواجهة هذه 
وقوع األفراد والمؤسسات في براثن الشبكات 
اإلجرامية التي ترتكب جرائم االحتيال بواسطة 
أسباب  تعددت  وقد  وغيره،  الجوال  الهاتف 
انتشار هذا النوع من الجرائم ومنها االستخدام 
الواسع من قبل األشخاص للهاتف الجوال بحيث 
تستخدم  ال  األفراد  من  قلة  إال  يوجد  يعد  لم 
الهاتف في تسيير أمورها الخاصة والعامة أيضاً 
المراتب  ومختلف  المجتمع  فئات  مختلف  ومن 
االجتماعية من مراهقين وشباب ورجال ونساء 
ومن فقراء وأغنياء ومتعلمين وأميين. لذلك فإن 
تكنولوجيا  من  النوع  هذا  مع  التعامل  طريقة 

العمرية  الفئات  بحسب  تختلف  االتصال 
والمراتب االجتماعية ومستوى التعليم والثقافة 
القيام  يتطلب  الذي  وهو  األحيان،  أغلب  في 
المتخصصة  االجتماعية  الدراسات  من  بالعديد 
لتحديد أكثر الفئات المستهدفة من قبل الشبكات 
اإلجرامية  الشبكات  هذه  واتجاهات  اإلجرامية 
وفيما  جرائمها،  تنفيذ  في  وأساليبها  وطرقها 
الفئات  كل  مع  التعامل  في  عشوائية  كانت  إذا 
االجتماعية أم قائمة على تحديد وتخطيط مسبق 
على سبيل  ذلك  ومن  فئات محددة،  الستهداف 
المثال بعض الشبكات اإلجرامية التي تم القبض 
مختلفة  مناطق  وفي  اإلمارات،  دولة  في  عليها 
اآلسيوية  الدول  والقادمة من بعض  الدولة  من 
مثل الهند وباكستان، والتي كانت تستهدف في 
من  المقيمين  بها  قامت  التي  االحتيال  عمليات 
الشبكات  هذه  إليها  تنتمي  التي  الجنسية  ذات 
اإلجرامية، وقد يكون ذلك ألسباب تتعلق باللغة 
المنتمين  األفراد  لطبيعة  الشبكات  هذه  وفهم 

لذات جنسيتها .
هذه  انتشار  لكثرة  البارزة  األسباب  ومن 
الجرائم أيضاً هو الطمع بالكسب المادي السريع 
من قبل األفراد، سواء كانوا من الطبقات الفقيرة 
الشبكات  تستغله  ما  وهو  أحياناً،  الغنية  أو 
األفراد  وأوهام  أحالم  محاكاة  في  اإلجرامية 

بالغنى السريع، وذلك من خالل إيهام الضحايا 
بكسب جوائز مالية في مسابقات لم يشتركوا 
لغايات  تحويل رصيد  منهم  والطلب  أصالً  بها 

الحصول على الجائزة .
النصب  لجريمة  التصدي  إجراءات   -

واالحتيال باستخدام الهاتف الجوال.
من  العديد  العالم  دول  أغلب  اتخذت  لقد 
اإلجراءات لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ومنها 
دولة اإلمارات، وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات 

التالية:
بمكافحة  الخاصة  التشريعات  إصدار   -
ومن  أشكالها  بمختلف  اإللكترونية  الجرائم 

ضمنها االحتيال بواسطة الهاتف الجوال.
لمكافحة  الدولية  المعاهدات  على  التوقيع   -

الجريمة اإللكترونية.
األجهزة  في  متخصصة  أقسام  إنشاء   -
مرتكبي  ومالحقة  بمتابعة  تختص  األمنية 
رجال  تدريب  بعد  وذلك  اإللكترونية،  الجرائم 

األمن على التعامل على هذا النوع من الجرائم.
- التوعية اإلعالمية بمختلف وسائل اإلعالم 
للمواطنين والمقيمين بأساليب وأشكال االحتيال 

بواسطة الهاتف الجوال.
التكنولوجيا  وسائل  أحدث  استخدام   -

والتقنيات الحديثة للحماية اإللكترونية..
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»اخلدمات الطبية« تنظم حملة »تربع بالدم«»اخلدمات الطبية« تنظم حملة »تربع بالدم«

يتابع »مجتمع ال�سرطة« اإ�ساءاته على الحمالت ال�سحية التي تنظمها مديرية الخدمات الطبية في �سرطة 

اأبوظبي. 

ويتناول في هذا العدد حملة »التبرع بالدم« التي نظمتها المديرية بمنا�سبة اليوم العالمي للتبرع بالدم.

لقاء: خالد الظنحاين - ت�سوير: حممد علي

يعد التبرع بالدم إجراء طبياً يكمن في نقل دم 
من شخص سليم معافى طوعاً إلى شخص مريض 
محتاج للدم. ويستخدم الدم المتبرع به في عمليات 
نقل الدم كامالً أو بأحد مكوناته فقط بعد فصلها، 

وذلك عن طريق عملية تسمى التجزيء.
وتتم عملية التبرع بالدم عن طريق جمع الدم في 
كيس طبي يحتوي على مادة مانعة للتجلط متصل 
بأبرة معقمة تستعمل لمرة واحدة فقط توصل من 
الوريد في الذراع، وتستغرق العملية ما بين 5 إلى 
تحت  المتبرع  يكون  الفترة  هذه  وفي  دقائق،   10
 450 إلى   400 أخذ  المباشرة. ويتم  الطبية  الرعاية 

الدم  ملليلتراً، وهو ما يمثل نحو 1/12 من حجم 
يتراوح  والذي  إنسان،  كل  جسم  داخل  الموجود 
بين 5 إلى 6 ليترات. ويمكن معاودة التبرع بالدم 
كل 56 يوماً بينما تشترط بعض بنوك الدم مدة 3 
شهور على األقل، في حين يجب أن يكون المتبرع 
في وضع صحي الئق ليقبل تبرعه من دون التأثير 
سلباً على صحته. كما يجب أن يبقى المتبرع على 
سرير التبرع لمدة 5 دقائق تحت المالحظة الطبية، 
ويسمح له بالجلوس بعد التأكد من حالته الطبية. 
)غالباً  له  صغيرة  وجبة  توفير  يتم  ذلك،  وبعد 

تتكون من عصير وبسكويت( 

قيمة العطاء
وأوضح مؤيد راضي الفقهاء من فرع التثقيف 
شرطة  في  الطبية  الخدمات  بمديرية  الصحي 
أبوظبي أن عمل بنك الدم في الجهات الصحية يعد 
ترسيخاً لخدمة الوطن والمسؤولية المجتمعية عند 
األفراد والمؤسسات وقيمة العطاء وروح التطوع 
عند اإلنسان، والتبرع بالدم هو عمل خيري ينقذ 

حياة اآلخرين.
إنقاذ  في  يساعد  عظيم  تطوعي  عمل  وهو 
حياة األشخاص، وقد يكون أحدهم من العائلة أو 
األقارب، والكثير من المرضى في أمّس الحاجة إلى 

الفقهاء: عمل خريي ينقذ حياة االآخرينالفقهاء: عمل خريي ينقذ حياة االآخرين
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الثالسيميا واألنيميا  مرضى  كل قطرة دم، فمثالً 
ومن يعالجون كيميائياً، منهم من ينتظر 3 أسابيع 

للحصول على دماء من متبرعين.
وأضاف: أن بنوك الدم في إمارة أبوظبي تلتزم 
التعامل  أثناء  صرامة  األكثر  العالمية  بالمعايير 
درجات سالمة  أعلى  لضمان  الدم ومشتقاته  مع 
من  المكون  الطبي  الطاقم  يعمل  حيث  المرضى، 
إلى  عالياً،  تأهيالً  المؤهلين  والممرضين  األطباء 
التوفير  الطبية األخرى، على ضمان  الفرق  جانب 
وبما  أبوظبي،  إمارة  أنحاء  جميع  في  للدم  اآلمن 
يفي بمتطلبات القطاع الصحي. ويخضع كل متبرع 
لمعاينة طبية شخصية يجريها طبيب بنك الدم، كما 
عن  للكشف  عدة  لفحوصات  المتبرع  دم  يخضع 

األمراض المعدية.

عملية التبرع 
أنه  الفقهاء  شرح  بالدم،  التبرع  عملية  وعن 
مكونات  من  العديد  إلى  دم  وحدة  كل  فصل  يتم 
والصفائح  والبالزما،  الحمراء،  الدم  خاليا 
القري )الكريو(، وبالتالي فإن  الدموية، والراسب 
العديد  حياة  إنقاذ  في  ُيسهم  قد  وحدك  تبرعك 
بالدم  للتبرع  عدة  طرق  وهناك  األشخاص.  من 
التبرع   - بالدم  التطوعي  التبرع  مثل  ومشتقاته، 
بوحدة واحدة )نحو 450 ملليتراً(. والتبرع الذاتي 
قبل  بالتبرع وتخزين دمهم  المرضى  يقوم  حيث 
إجراء عملية جراحية اختيارية، ويجب أن تقدم هذه 
التبرعات قبل أسبوع واحد أو أسبوعين على األقل 

من الجراحة المقررة.
التبرع يأتي من أي شخص بالغ  وأضاف: أن 
يتمتع بصحة جيدة، ويتراوح عمره بين 18 - 65 
بخالف  كيلوجراماً   50 عن  وزنه  يقل  وال  عاماً 
أو  مؤخراً  لجراحة  خضعوا  الذين  األشخاص 
يتلقون عالجاً باألدوية، أو أي شخص يعاني من 
عن  فضالً  معدية،  أمراض  أو  مزمنة  طبية  حالة 
األشهر  خالل  وضعن  الالتي  والنساء  الحوامل 

القليلة الماضية.
الفريق  منك  سيطلب  البداية،  في  أنه  وتابع 
الطبي ملء استبيان طبي لتقييم وضعك الصحي 
وسيقوم  بالدم،  للتبرع  مؤهالً  كنت  إن  وتحديد 
ودرجة  ووزنك،  دمك،  ضغط  بقياس  الفريق 
حرارة جسمك، ومستوى الهيموجلوبين في دمك. 
أعضاء  أحد  سيقوم  بنجاح،  الفحص  اجتزت  وإن 
 450 )نحو  الدم  الفريق بسحب وحدة واحدة من 
ملليتراً، بما يعادل نحو 8% من إجمالي حجم الدم 
في جسمك(، وسيستغرق األمر ما بين 10 إلى 15 
دقيقة. وسيطلب منك بعد التبرع االستراحة لبضع 
بالطاقة  لتزويدك  المرطبات  بعض  وتناول  دقائق 
سريعاً. وسيستغرق اإلجراء بأكمله نحو 45 دقيقة، 
وسيُطلب منك شرب الكثير من السوائل خالل الـ 
رفع  عدم  على  الحرص  ويجب  التالية،  ساعة   24
األشياء الثقيلة أو التدخين لمدة ست ساعات، وعدم 

التواجد في األماكن العالية، فقد تشعر بالدّوار. 
وأشار إلى أن التبرع بالدم آمن تماماً، وقد تظهر 
كدمة صغيرة في مكان الوخز، وسيعوض جسمك 

كمية الدم التي تبرعت بها في خالل 24 ساعة، كما 
أن التبرع بالدم ال يؤدي إلى اإلصابة بأي مرض 
معقمة  أدوات  استخدام  يجري  إذ  اإلطالق،  على 
وهناك  متبرع.  لكل  واحدة  مرة  تستخدم  جديدة 
 )%0.5 من  )أقل  المتبرعين  من  للغاية  قليل  عدد 
بعده  أو  التبرع  أثناء  طفيفاً  انزعاجاً  يعانون  ممن 

مباشرة.  

مزايا
بالدم  الُمتبرع  على  تعود  التي  المزايا  وعن 
بالدم خطر اإلصابة  التبرع  الفقهاء: »يقلل  أجاب، 
يمكنه  كما  الدماغية.  والسكتات  القلب  بأمراض 
جديدة  دموية  خاليا  إلنتاج  العظام  نخاع  تحفيز 
أيضاً ضحايا  منه  ويستفيد  الحديد.  تراكم  ومنع 
بفقر  المصابون  والمرضى  والحرائق،  الحوادث 
اضطرابات  يعانون  الذين  واألشخاص  الدم، 

نزفية، والمرضى الذين يخضعون لعملية جراحية، 
ومرضى السرطان«.

إجراءات احترازية
وعن اإلجراءات االحترازية المتبعة أثناء التبرع 
»كورونا«،  وباء  انتشار  ظل  في  بالدم خصوصاً 
لدينا  الوقائية،  اإلجراءات  في ظل  أنه  الفقهاء  أكد 
العالمية،  المعايير  بحسب  متبع  شديد  تعقيم 
معمول بها بناء على ما توصي به منظمة الصحة 
للوقاية  الدولة  في  الصحية  والجهات  العالمية 
تعقيم  إجراءات  تطبيق  يتم  حيث  »كورونا«،  من 
إضافية أثناء التبرع، منها ترك مسافة بين المتبرع 
ونصف،  متر  قدرها  االنتظار،  أماكن  في  واآلخر 
التبرع بين  وخصصت المسافة نفسها في غرف 
أسر المتبرعين، فضالً عن الرش المستمر لكراسي 
إلى  أضف  الممرات،  وجميع  والجدران  االنتظار 
المتبعة  المكثفة  والتعقيم  الوقاية  إجراءات  ذلك، 
عند استقبال المتبرعين، حيث تستقبل المتبّرع عند 
دخوله ممرضة متخصصة، تتأكد من غسل يديه 
توجه  ثم  بالكحول،  وتعقيمهما  والصابون  بالماء 
من  عائداً  كان  إذا  عما  للمتبّرع،  شخصية  أسئلة 
السفر قبل 28 يوماً، وإذا كان قد شعر بأي أعراض 
السعال أو الحرارة، أو إذا  غير طبيعية خصوصاً 
كان خالط أشخاصاً مشتبهاً في إصابتهم بفيروس 
التبرع  غرف  إلى  الدخول  من  ويمنع  »كورونا«، 
ولو  احترازي،  كإجراء  »نعم«،  اإلجابة  كانت  إذا 
كانت إجابته »ال« يتأكد من قياس درجة الحرارة 
والفحوص التقليدية التي تسبق التبرع، وعليها تتم 
تستخدم خاللها  والتي  الدم،  بسحب  البدء  عملية 
الممرضة  تقوم  كما  واحدة،  لمرة  السحب  أدوات 
المختصة بذلك عبر تغيير القفازات الطبية، وتغيير 
بعد  التبرع  سرير  على  الموضوعة  الشراشف 

االنتهاء من كل متبرع.

مؤيد الفقهاء
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

حيوية  في  يجادل  من  هناك  بأن  أعتقد  ال 
وأهمية العمل األمني، والتي نعرف بأنه من أقدم 
البشرية،  المجتمعات  في  والمهمات  الوظائف 
فمنذ أن بدأت الحياة االجتماعية والسعي لتوفير 
أهم  األمن والسالمة من  والمأوى، كان  الطعام 

المتطلبات. 
فقد أدرك اإلنسان أنه ال يمكن أن يتطور في 
الصيد  في  بعيداً  يذهب  أن  وال  الزراعة،  مجال 
وأطفاله  أسرته  يحمي  أمني  وجود  دون  من 
أو  المفترسة  الحيوانات  من  سواء  ومكتسباته 
لذا ال غرابة  اللصوص والمعتدين،  من هجمات 
أن تجد تاريخ العمل األمني ضارب العمق في 

الزمن، فهو مرافق لمسيرة اإلنسان. 
وقد يستغرب بعضهم عند القول بأن العمل 
في  الرئيسة  المهمة  كاهله  على  تقع  األمني 
البناء والتقدم والتطور، ولكن عندما نمعن النظر 
أي  هناك  تكون  أال  البدهي  من  فإنه  والتفكير 
جهود نحو التطور واالستثمار، والناس ال تأمن 
على حقوقها واستثماراتها، وبالتالي لن يحدث 

التطور ولن تجد أي بوادر للتقدم. 
وجود  يتخيل  أن  منا  واحد  ألي  يمكن  ال 
وجود  دون  من  ونهضة  وبناء  وتطور  تقدم 
منظومة أمنية تحافظ على سالمة الناس وأمنهم 
واستقرارهم. والمجتمعات الفوضوية التي تشبه 

االأمن رافد لتطور 

االإن�سان وبناء املجتمع

الغابة، ال توجد فيها مشاريع لخدمة الناس، وال 
تنمية تستهدف النهوض ورفاه المجتمع. 

الطبيعية  الحياة  تنتفي  متناهية  وببساطة 
والحياة  واالستقرار.  األمن  وجود  عدم  عند 
ورغد  بهدوء  الناس  فيها  يعيش  التي  الطبيعية 
عمل  بتأسيس  إال  تتحقق  لن  وابتكار  وإبداع 
شرطي قوي ومحترف يمارس مهماته بمهارة 
المجتمع  مع  ويتقدم  يتطور  وأيضاً  واحترافية، 
أن  الباحثين  من  عدد  أكد  وقد  يخدمه.  الذي 
والتعليمية  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع 
على  قياسها  يمكن  مجتمع  أي  في  والصحية 
قوية  األمن  منظومة  كانت  فكلما  األمن،  مؤشر 
كانت  الناس  وشؤون  حقوق  على  وتحافظ 
وتقدماً. والواقع  أكثر تطوراً  المجاالت األخرى 
يؤكد هذه الجوانب تماماً، ويوضح أهمية العمل 

الشرطي واألمني في المجتمع.
في  كوفلي،  جعفر  عبدالله  المؤلف  ويقول 
ثمرة  هو  »األمن  الناجح:  األمني  العمل  كتابه 
الدولة  قبل  من  والمشتركة  المبذولة  الجهود 
وأفراد المجتمع من خالل مجموعة من األنشطة 
للحفاظ  الحياة  مجاالت  شتى  في  والفعاليات 
على حالة التوازن االجتماعي في ذلك المجتمع، 
اإلجراءات  من  مجموعة  أنه  بعضهم  يرى  وقد 
والعسكرية  االقتصادية  للوسائل  المالئمة 

في  تمكن  والتي  واالجتماعية،  والسياسية 
في  األمنية  االستراتيجية  تحقيق  من  النهاية 
أساس  هو  فاألمن  وعليه،  إنساني.  مجتمع  أي 
العام  التعريف  هذا  للتطور«.  دافعة  حركة  كل 
نقطة  منه  استخلص  األمنية،  األجهزة  لعمل 
الجهود  ثمرة  األمن  وهي:  ومهمة،  محورية 
الدولة وأفراد المجتمع.. هذه  المبذولة من قبل 
الحروف  على  النقاط  تضع  بالتحديد  الكلمات 
كما يقال، حيث توضح أن رجال األمن هم من 
الحياة  من  جزء  وهم  المجتمع،  رجاالت  أبرز 
والتطور،  والنمو  االستقرار  يهمهم  االجتماعية، 
المحافظة على سالمة حقوق اآلخرين  ويهمهم 
المجتمع  أهل  من  وهم  ونهضتهم،  وتطورهم 
تمكن  ومهمة  حيوية  وظيفة  يؤدون  وناسه، 
اآلخرين من التحرك والعمل والدراسة في جو 
هم  األمن  رجال  واالستقرار،  باالطمئنان  مفعم 
أهلنا وإخوتنا وأبناؤنا، وهم جزء مكمل وحيوي 
لمختلف األجهزة الحكومية المهمة في منظومة 
على  والمحافظة  والعباد  بالبالد  للرقي  تهدف 

الحقوق والواجبات. 
الفهم  هو  وهذا  الطبيعي،  السياق  هو  هذا 
الصحيح للعمل األمني، لهذا نشاهد تطور آليات 
واإلبداع  إجراءاته،  في  المستمر  والتقدم  عمله 

المتواصل في بناء المجتمع وخدمته وحمايته.
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الثقافة  ن�صر  يف  منه  اإ�صهامًا  متخ�ص�صة  مقاالت  ال�صرطة«  »جمتمع  ين�صر 

مرمي حممد الأحمدي- م�ست�سارة حقوقيةالقانونية بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

جاء تعامل دولة اإلمارات العربية المتحدة مع 
استراتيجية  وفق  »كورونا«  وباء  انتشار  أزمة 
سواء  به  العدوى  من  الحد  تستهدف  متكاملة 
محلياً أو عالمياً، وذلك انطالقاً من مسؤولياتها 
اإلنسان  بناء  قيمة  على  قامت  التي  ومبادئها 
ما  الكريمة،  والحياة  الرفاه  في  حقه  ورعاية 
استفتاء شركة  الثالث في  المركز  تحتل  جعلها 
»بالك بوكس« األمريكية على مستوى 23 دولة 
حول رضا الشعوب عن حكوماتهم في مواجهة 

»كورونا«.

أنموذج خاص 
في  خاصاً  أنموذجاً  اإلمارات  دولة  صنعت 
مواكبة  على  ارتكز  »كورونا«  وباء  مع  التعامل 
تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، منذ 
اليوم األول الكتشاف هذا الفيروس في الصين 
وحتى أعلنته المنظمة جائحة عالمية، وعلى التزام 
أوالً  األزمة  مع  التعامل  في  الشفافية  معايير 
هذا  احتواء  في جهود  المجتمع  وإشراك  بأول، 
الوباء سواء عبر توعيته بدوره ومسؤوليته في 
اتباع إجراءات الوقاية أو عبر تعزيز المبادرات 

المجتمعية لألفراد والمؤسسات.
الوطنية  العقول  الوقت نفسه، استمرت  وفي 
الكفيلة بمواجهة  في وضع الخطط واإلجراءات 
التداعيات األخرى للوباء كالتداعيات االقتصادية 
االستباقي  التحرك  والتعليمية واالجتماعية، مع 
المقبلة،  الخطوات  لبيان  الخطط  بوضع 

واالستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.
اإلمارات  مركز  أوضح  المجال،  هذا  وفي 
أزمة  مع  اإلمارات  دولة  تعامل  أن  للسياسات 

على  قائمة  استراتيجية  وفق  جاء  »كورونا« 
دينامية اإلدارة وفاعليتها، والتي جعلتها قادرة 
على إدارة األزمة بكفاءة واتخاذ القرارات الالزمة 
بشكل عاجل ومن دون إبطاء مع ضمان التنفيذ 
الدولة  لقيادات  يومية  متابعة  ظل  في  السريع، 
العليا، والظهور المتكرر لها على وسائل اإلعالم 
الدولة مسؤوليتها  المختلفة، وتأكيداتها بتحمل 
أرض  على  الموجود  اإلنسان  حياة  حماية  في 
اعتبار  دون  من  وزائراً  ومقيماً  مواطناً  الدولة، 
االقتصادي،  الصعيد  وعلى  المالية.  للكلفة 
قررت دولة اإلمارات عدداً من المحفزات، ومنها 
تخصيص 100 مليار درهم لمساعدة المصارف 
السلبية  االقتصادية  التأثيرات  التعامل مع  على 

الناجمة عن األزمة.
االستقرار  لتعزيز  إجراءات  اتخذت  كما 
مثالً  أبوظبي  أطلقت حكومة  االقتصادي، حيث 
الشركات  على  األعباء  لتخفيف  مبادرة   16
السوق،  ظروف  مواجهة  على  قدرتها  وتحفيز 
كما أطلقت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية 
الشركات  دعم  بهدف  درهم  مليار   1.5 بقيمة 

وقطاع األعمال.
ومجتمعها  ورموزها  اإلمارات  هي  هكذا 
بين  التكاتف  وسط  الخطر  يواجهون  المتوحد 
الجميع، فالكل واحد، حتى يتم عبور األزمة التي 

يعاني منها العالم أجمع.
بالمجتمع  يشعر  الذي  القائد  لحديث  وكان 
الكبير في  تأثيره  ما يشغل عقله،  ويدرك جيداً 
سريعاً،  األزمة  عبور  على  واالطمئنان  التكاتف 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  طمأن  حيث 
المواطنين  له  كلمة مصورة  نهيان في  آل  زايد 

من  االستراتيجية  المخزونات  على  والمقيمين 
واألدوية  الغذائية  السلع  بتوفير  متعهداً  السلع، 

إلى ما ال نهاية.

ملحمة إنسانية 
قامت دولة اإلمارات بملحمة إنسانية متكاملة 
الصحة  لمنظمة  قدمتها  مساعدات  خالل  من 
معاناتها  بدء  فور  دولة   26 ولقرابة  العالمية 
من وباء »كورونا«، ومن بينها :الصين وإيران 
وكولومبيا  والصومال  وباكستان  وأفغانستان 
هذه  وشملت  وكازاخستان،  وإيطاليا  وسيشل 
واإلغاثية  الالزمة  الطبية  المواد  المساعدات 
منظمة  مسؤولي  جعل  مما  األزمة،  لتجاوز 
الصحة العالمية يثمنون جهود اإلمارات، وجهود 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
العالمية  للجهود  المتواصل  للدعم  المسلحة 

الرامية للتصدي للوباء.
كما قامت الدولة بإجالء 215 من رعايا الدول 
الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية، 
مدينة  إلى  الفيروس،  النتشار  األولى  البؤرة 
وتجهيزها  أبوظبي،  في  اإلنسانية  اإلمارات 
بجميع المستلزمات الضرورية إلجراء الفحوص 

الطبية الالزمة للتأكد من سالمتهم.
والتعاون  الخارجية  وزارة  أطلقت  وكذلك 
ألعضاء  هم«  تشلون  »ال  خدمة  الدولي 
البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، بهدف 
وتوفير  سالمتهم،  وتعزيز  صحتهم،  صون 
جميع  وتنفيذ  تنسيق  لضمان  مخصص  فريق 

اإلجراءات االحترازية والوقائية لهم.

ا�سرتاتيجية االإمارات يف التعامل 

مع اأزمة »كورونا«

ت
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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

والمفروشات  والستائر  والسجاد  المالبس 
أو  الجريمة  مسرح  في  الموجودة  واألغطية 
أدلة  هي  وإليه،  الجريمة  مسرح  من  المنتقلة 
نوعيات  من  أقمشة خاصة  من  وتتكون  جيدة، 
خاصة ومصنعة تصنيعاً خاصاً غزالً أو نسجاً 
وجميعها  خاصة،  حياكة  طرق  ولها  وخياطة، 
بطريقة  حياكتها  تمت  معينة  ألياف  من  تتكون 
منفردة عن األنواع األخرى ، باختالف الماركات 
الفيزيائية  والخصائص  والمصانع  المسجلة 
البحث  في  عنها  ونتحرى  لها،  والكيميائية 
والتنقيب عن األدلة ونستدل منها في التحقيقات 

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

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

الجنائية نظراً لقيمتها في إثبات االستعراف المتسلسل 
الذي يرشدنا إلى هوية الشخص وتتبعه للذي كان في 

مسرح الجريمة أو المشاركين معه .
األلياف: هي أصغر وحدة في مادة النسيج، ولها 
طول كبير يتجاوز القطر بمرات عدة، ويمكن أن تكون 
هذه األلياف ذات أصول طبيعية نباتية أو حيوانية أو 
صناعية، فنسج الليف مع الليف يكّون خيطاً، ونسج 
الخيط بالخيط يكون نسيجاً، ونسج النسيج بالخيوط 
أهمية في  المكونات ذات  يكون قماشاً، وجميع هذه 
لكل  التجميع  وطريقة  لأللياف  النقل  ووزن  سرعة 

نوع.

تصنيع األلياف: جميع األلياف مصنعة من مادة 
وكلمة  المتكررة،  كالسالسل  تكون  التي  البوليمرات 
»بولي« تعني الكثير المتعدد، وتسمى وحدات التكرار 

والتعدد بأحادية »البوليمر«.  
على  االستعراف  يتم  واأللياف:  األقمشة  تحديد 
األقمشة واأللياف عن طريق تصنيع األلياف، والهوية 
الكيميائية لأللياف، واألصباغ، ونوع الخيط والغزل 
الشركة  وشعار  القماش،  نسج  وطريقة  المستخدم، 

المصنعة.
مختلفة  مصادر  لأللياف  األلياف:  مصادر 
مثل  كالنباتات  التصنيع،  مادة  نوع  بحسب  تختلف 
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د. مريم شنشول

القطن والقنب، وكالحيوانات مثل الصوف والحرير، 
واألسبستوس،  الزجاجية  األلياف  مثل  وكالمعدنية 
ومن صنع االنسان مثل النايلون والبولستر، وغيرها..
أندرو جاكسون  العالمين  أنواع األلياف: بحسب 
الطب  علوم  في  المشهورين  جاكسون  وجولي 
والصناعي  كالطبيعي  األلياف  تصنف  الشرعي، 
والحيواني  كالمعدني  الطبيعي:  التركيبة،  في 
والحرير  كالقطن  الشجر  وورق  والخضراوات 
وبذرة  والكتان  والموهير  والكشمير  والصوف 
أو  السيزال. أما الليف الصناعي فإما يكون عضوياً 
كالكربون  هو  العضوي  غير  والليف  عضوي،  غير 
والسيراميك والزجاج والمعادن كالبولستر والرايون 
األلياف  بينما  اللدنة.  واأللياف  واإلكريليك  والخالت 
أو  الطبيعية  البوليميرات  من  إما  فتكون  العضوية 
البوليميرات الصناعية، والبوليميرات الطبيعية تشمل 
ذلك  إلى  وما  كالكازين  المجدد  والبروتين  المطاط 
ثالثي  )خالت  كاالستر  والسلولوز  الرابون  وحرير 
االصطناعية  البوليمرات  حين شمل  في  األسيتات(. 
البولستر والبولي يوريثين والبولي إيثيلين والبولي 
بروبلين كلورايد والبولي أوليفين ومشتقات البولي 

فينيل.

األلياف الطبيعية
التي  الطبيعية  األلياف  من  مختلفة  أنواع  هناك 
تشتق من النباتات والحيوانات وتستخدم في صناعة 
األقمشة، وأقمشة القطن وهي الياف نباتية من األكثر 
استخداماً بنسبة تتراوح ما بين 40 و60%. وجنائياً 
ودرجة  القطن  طول  على  نظرة  تلقي  أن  يمكنك 
االلتفاف ونوع الربط بين األنسجة وطريقة حياكتها. 
وهذا ما يجعل من كل قطعة قماش فريدة بحد ذاتها.

األلياف المشتقة من النباتات: مثل الكتان )فالكس( 
المشتق من بذور الكتان وهو النوع األقدم، والقطن 
)جوتي(  والخيش  واسع،  انتشار  في  يوجد  الذي 
والسيزال  القطن،  بعد  ثانية  بدرجة  أهمية  ذو  وهو 
المستخدم لخيوط الحبال، والقنب )هيمب( المستخدم 
للصناعات الورقية، والسليلوز، والبامبو الذي يتكون 

من ألياف السليلوز.
الحرير  مثل  الحيوانات:  من  المشتقة  األلياف 
والعصب  العنكبوت،  أو  القز  دودة  من  يستمد  الذي 
المشتق من أوتار الحيوانات، والصوف من الخراف، 
وأنواع الشعر األخرى كالكشمير والموهير من الماعز 
واألنجورا من األرنب، واأللبكة من الجمل، والكيفوت 

من المسكوكس، والفراء أو الجلد بأكمله.
الصوف الحيواني: الصوف الحيواني هو األكثر 
األكثر  وهي  النسيجية،  المواد  إنتاج  في  استخداماً 
شيوعاً وتستمد من األغنام. وتستخدم ألياف الصوف 
الدقيقة في انتاج المالبس واأللياف الخشنة التي يتم 
العثور عليها من السجاد. ويعتبر قطر الليف ودرجة 
ويشتق  تميزه،  التي  المهمة  الخصائص  من  بروزه 
ومن  كالموهير،  الماعز  من  أو  الغنم  من  الصوف 
والسمور.  والمنك  الجمل  ومن  كاألنجورا،  االرنب 

لسالسل  المتعددة  الببتيدات  من  الصوف  ويتكون 
الرئيس  والرابط  األمينية،  األحماض  من  الكيراتين 

للصوف هو الكبريت الذي يجعله مميزاً برائحته.
األلياف الصناعية: وهي التي توجد في األقمشة 
على  يحتوي  الذي  كالسليلوز  والسجاد،  والمالبس 
مواد  عن  تنتج  كالتي  أو  الرايون،  مثل  خام  مواد 
الغاز  أو  المكرر  البترول  من  مصنوعة  كيميائية 
ينتج  كالذي  العضوي  غير  أو  كالنايلون،  الطبيعي 
األلياف  مثل  السيراميك  أو  الزجاج  أو  المعادن  من 
أو  الخشب،  من  المصنع  كالرايون  أو  الزجاجية، 
الصقيل،  النوع  من  الخشب  من  المصنع  كالخالت 
السجاد،  في  يستخدم  الذي  واالولفين  والنايلون، 
واإلكريليك، والبولستر وهو االكثر شيوعاً، و الكيفلر، 

والسبانديكس.
تحليل األلياف الصناعية: تتم المقارنة والتحديد 
أدخلت  التي  األصباغ  طريق  عن  الصناعية  لأللياف 
المصنع  من  إضافتها  تمت  التي  أو  الخامة،  على 
الدائرة  وقطر  خارجي،  ثانوي  آخر  تكرير  دون  من 
التابعة  الصنع  آلية  يميز  والذي  العرضي  كالمقطع 
والمميزات  جداً،  دقيقة  اختالفات  وله  للمصنع 

الخاصة للتصنيع كالتصدعات التي تحدث عادة 
في الطول، والندب أو النقط أو الحفر التي تضاف 

إلى الجزيئات النسيجية لتقلل اللمعة.

إجبار  يتم  لأللياف:  العرضية  المقاطع 
االلياف الصناعية على الخروج من فوهات ذات 
باستخدام  العرضية  المقاطع  مختلفة  أشكال 
الحرارة، وال تكون بالضرورة ذات شكل فوهة 
أو  كروية،  أو  مستديرة  تكون  قد  بل  دائري، 
تحمل شكل العظمة أو الدمبل )الوزن( أو متعدد 
الفصوص والسيرات أو غير المنتظم أو رباعي 
الفصوص أو مثمن ذي ثمانية زوايا او أضالع.

بانفراد  وتتميز  اإلنسان:  صنع  من  ألياف 
شكل المقطع العرضي الخاص بالمصنع المنتج 
بأشكال  تتميز  المصانع  فبعض  نفسه،  للقماش 
محددة تستمر بتصنيعها لفترة طويلة من الزمن، 
لفترة  الواحد  الشكل  المصانع تستخدم  وبعض 
زمنية قصيرة وتستمر بتغيير المقاطع العرضية 
الخاص  النسيج  يعطي  ما  آخر،  إلى  وقت  من 
في  والتحري  بالفحص  جنائية  قيمة  بالقماش 
الصنع  بوقت  مروراً  بخامته  المصنع  انفراد 
إلى  ووصوالً  الوكالء،  إلى  التوزيع  وتاريخ 
المكان  من  القميص  هذا  ابتاع  الذي  المجرم 

الفالني.
ذلك  ويتم  االصطناعية:  األلياف  تحليل 
وفق اختالف التركيب الكيميائي لدى المصانع، 
فمعظم الشركات لديها صيغ خاصة لمنتجاتها، 
التي  كالبصمة  ذاته  بحد  المنتج  يجعل  وهذا 
تنفرد بالمواد الكيميائية، وقد يتطلب ذلك الفحص 
الضوء  بانعكاس  يتم  الذي  الطيفي  بالتحليل 
ويسمى  األلياف  في  بنوعها  فريدة  بلورة  لكل 
بوضوح  ذلك  نرى  أن  ويمكن  البلورات،  بعلم 
الضوء  تحت  الصناعي  والحرير  النايلون  في 

المستقطب )بولورايز اليت(.
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احلياة بعد وباء »كورونا«

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

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

والتحفيز والتكرمي.

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

باملوارد الب�صرية حتت  عنوان »تطوير ذاتي«.

أحدث ظهور فيروس »كورونا« صدمة قوية 
السياسية  األنظمة  مستوى  على  ككل  للعالم 
واالجتماعية  والتعليمية  والصحية  واالقتصادية 
والبيئية من ناحية، وعلى حياتنا وطرق معيشتنا 
نحن كبشر من ناحية أخرى، فقد أرغم هذا الوباء 
مع  تتعارض  إجراءات  اتخاذ  على  الحكومات 
مبادئها ومصالحها وأساليب حكمها في الظروف 
أرواح  على  للحفاظ  منها  بمسعى  الطبيعية 
الوباء  مواطنيها وإنقاذهم من شرور وآالم هذا 
التباعد  وفرض  التجوال،  حظر  مثل:  الخبيث، 
التجارية  والمحال  المراكز  واغالق  الجسدي، 
وتعطيل  السينما،  ودور  والمقاهي  والمطاعم 

الجامعات والمدارس والدوائر الحكومية.

نقطة تحول 
االجتماع  وعلماء  المؤرخين  من  عدد  واعتبر 
علوم  بمجال  األبحاث  مراكز  في  والعاملين 
وما  »كورونا«،  فيروس  ظهور  أن  المستقبل 
أحدثه من هزات اجتماعية واقتصادية، هو نقطة 
 ،)milestone(تحول في تاريخ البشرية المعاصر
قد تعادل عشر سنوات نحو المستقبل، وأخذوا 
فيروس  وبعد  قبل  ما  عالم  عن  يتحدثون 

»كورونا«.
ومنهم من نظر إلى هذا الحدث غير المقصود 
المستقبل  نحو  للقفز  تاريخية  فرصة  كونه 
إلى  مشيرين  الحديثة،  التكنولوجيا  بمساعدة 
الخدمات  وتقديم  اإللكتروني،  العمل  تجارب 
شبكات  عبر  والتعليم  والتسويقية  المصرفية 
وتقديم  ُبعد،  عن  الصحية  والرعاية  اإلنترنت، 
إلكترونية  منصات  عبر  الحكومية  الخدمات 
)أونالين(، كنماذج كان عدد من العلماء تحدثوا 
القريب،  المستقبل  بأنها من سمات  عنها سابقاً 
»علي  مثل  عمالقة  شركات  هناك  أن  العلم  مع 
هذه  بمثل  باشرت  أستونيا  مثل  ودوالً  بابا« 

التجارب المستقبلية قبل ظهور »كورونا«. 

استشراف المستقبل
واحدة من المؤسسات الرائدة في استشراف 
االستفادة من هذه  والتي تحث على  المستقبل، 
»مؤسسة  البشر، هي  في حياة  النوعية  الطفرة 

من  سلسلة  أصدرت  التي  للمستقبل«  دبي 
التقارير القصيرة عن الحياة بعد وباء كوفيد- 19 
»كورونا«، ركزت فيها على أهم مجاالت حياتنا، 
بهدف تمكين أفراد المجتمع والهيئات الحكومية 
من توقع المستقبل واالستجابة بشكل استباقي 

لمتغيراته.
وعملت هذه التقارير على تقييم الوضع الحالي، 
قصيرة  واآلثار  المستقبلية  الفرص  وتحديد 
اتجاهات  التقارير  أجملت  وقد  المدى،  وطويلة 
المستقبل بخمسة عناوين رئيسة، وهي: االبتكار، 
وريادة األعمال، واالتصاالت، والتجارة، والتعليم، 
وأماكن العمل، وشكلت تلك التقارير مصدراً مهماً 
للمعلومات حول المستقبل الذي يلفه الغموض في 
ظل وباء »كورونا«.  وعلى مستوى األشخاص، 
يبدو أن هناك صراعاً صامتاً بين فئة من ينتظر 
إيجاد لقاح يحد من الفيروس ويسيطر عليه، حتى 
يرجع إلى ما كان عليه قبل األزمة والذين يطلق 
عليهم لقب »التقليديون«، وبين فئة أخرى وجدت 
في أزمة »كورونا« فرصة لمشاريع عمل جديدة 
لقب  عليهم  يطلق  والذين  وإنتاجية  كفاءة  أكثر 

»المجددون«.
فرضتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  وكانت 
االجتماعية  المؤسسات  معظم  دفعت  الحكومات 
إلى  والعامة  الخاصة  واالقتصادية  والخدمية 
االنتظار  بدل  أعمالها،  لتسيير  بدائل  إيجاد 
العملية  البشر  ألجل غير معروف، وتعطل حياة 

واالجتماعية. 

تغيير
من  الغالبية  تفضله  ال  أمر  التغيير  بأن  نعلم 
هي  الناس  من  القلة  التاريخ،  مر  وعلى  الناس. 
االجتماعية  التغييرات  وتقود  تتمرد  كانت  التي 
ورموز  أبطاالً  ليصبحوا  الجديدة  والتكنولوجية 

مراحل التغيير الحقاً.
تقنية،  وليست  ثقافية  مشكلة  هي  والمشكلة 
االصطناعي  والذكاء  الرقمي  التحول  أدوات  ألن 
وما  »كورونا«،  وباء  انتشار  قبل  حتى  متوافرة 
واستقبال  والتحدي  اإلرادة  هو  إليه  نحتاج 
المستقبل بآفاق ورؤية إيجابية، بدالً من القبول 
بشطب سنة من حياتنا في سبات وانتظار سلبي 
هذه  أثبتت  أساليب  على  كنّا  كما  نرجع  حتى 
منطقياً  يعد  ولم  كفاءتها.  وعدم  عقمها  األزمة 
السفر لحضور مؤتمر أو اجتماع أو محاضرة، أو 
لمجرد عرض نفسك على طبيب خارج الدولة، في 
حين يمكنك االتصال بهم عبر التطبيقات الذكية 

مثل »زووم« توفيراً للوقت والجهد والمال.
وتطوير  الفرصة،  استثمار  والمطلوب 
»كورونا«  وباء  فرض  التي  واألساليب  األدوات 
التي  للثغرات  حلول  عن  والبحث  استخدامها، 
كفاءتها،  من  واالستفادة  وتطويعها  بل  رافقتها، 
وليس رفض األساليب الجديدة والعودة كما كنّا 

سابقاً قبل زمن »كورونا«. 
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اجلرائم االإلكرتونية  يف االإمارات

المالزم عيد أحمد  البير
            مدير فرع أمن المواقع 

            واالتصاالت في وزارة الداخلية 

دولة  في  اإللكترونية  الجرائم  قانون  حدد 
 ،2012 لعام   )5( رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات 
والمعدل بالقانون االتحادي رقم )12( لعام 2016، 
أنواع الجرائم اإللكترونية في الدولة، وكل جريمة 
إلكترونية منها وبحسب حجمها وانتشارها ، تشكل 
خطراً معيناً على االقتصاد والسكان والمؤسسات 
أضراراً  بهم  وتلحق  الدولة،  في  والخاصة  العامة 

معنوية وخسائر مالية متفاوتة.
أو  انخفاض  وأخرى  زمنية  فترة  بين  ويسجل 

تزايد في عدد الجرائم اإللكترونية في الدولة.
ومثال على ذلك، أكدت إحصائية صادرة عن هيئة 
انخفاض   ،2019 لعام  الدولة  في  االتصاالت  تنظيم 
عدد الهجمات التي تعرضت لها المواقع اإللكترونية 
التسعة  األشهر  خالل  هجمة   276 إلى  الدولة  في 
األولى من العام 2019، وبتراجع نسبته 21% مقارنة 
مع الفترة نفسها من عام 2018، والتي بلغ فيها عدد 

الهجمات 349 هجمة. 
في  الشرطة  تتلقى  التي  اإللكترونية  والجرائم 
والمؤسسات  األشخاص  من  عنها  بالغات  الدولة 
الدوريات  من  أو  المتضررين،  والخاصة  العامة 
أو من مخبرين سريين  تسيرها،  التي  اإللكترونية 
العربي  التعاون  خالل  من  أو  معها،  متعاونين 
دخول  تتضمن:  الشرطية  األجهزة  مع  والدولي 
من  إلكترونية  معلومات  شبكة  أو  نظام  أو  موقع 
إلغاء وحذف وتدمير وإفشاء  دون تصريح بقصد 
وإتالف وتغيير ونشر ونسخ وإعادة نشر لبيانات 
وتزوير  الموقع،  تصميم  تعديل  أو  ومعلومات 
أو  إفشاء  أو  وتعديل  واستخدامه،  إلكتروني  سند 
وتعطيل  تصريح،  دون  من  طبية  معلومات  إتالف 
طريق  عن  إتالفه  أو  إيقافه  أو  اإللكتروني  البريد 
أو  منقول  مال  على  واالستيالء  بالرسائل،  إغراقـه 
تقليد  أو  وتزوير  احتيالية،  بطريقة  أو سند  منفعة 
إلكترونية،  أو  ائتمانية  أو نسخ أو استخدام بطاقة 
والحصول على رقم سري أو كلمة مرور من دون 
تصريح، واعتراض أو التقاط أي اتصال عمداً ومن 

دون تصريح وإفشاء المعلومات التي فيه، وتهديد 
التهديد  شخص بالقيام بفعل أو االمتناع عنه مثل 
للحياء  خادشة  أمور  تلفيق  أو  جناية  بارتكاب 
والشرف، والقدح والذم، واالعتداء على خصوصية 
محادثات  وإفشاء  السمع  استراق  مثل  شخص 
خاصة والتقاط صور للغير أو نسخها واالحتفاظ 

بها.
سمو  الفريق  سيدي  من  ومتابعة  وبتوجيهات 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الداخلية  وزارة  تقوم  الداخلية،  وزير  الوزراء 
ومختلف القيادات العامة للشرطة في الدولة بتوعية 
أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين من 
أكثر من 200 جنسية، ومن مختلف اللغات والعادات 
الحمالت  اإللكترونية من خالل  بالجرائم  والتقاليد 
والمحاضرات التوعوية، كما تتصدى وزارة الداخلية 
والعصابات  للمجرمين  للشرطة  العامة  والقيادات 
اإللكترونية  الدوريات  عبر  اإللكترونية  اإلجرامية 
التي تجوب العالم االفتراضي على مدار اليوم، أو عبر 
البحث والتحري الميدانيين، وتنجح في إلقاء القبض 
على عدد منهم وتحولهم للقضاء لينالوا عقوباتهم 
بالسجن والغرامات المالية وغيرها بحسب ما حدده 
مجال  وفي  اإلماراتي.  اإللكترونية  الجرائم  قانون 
اإللكترونية،  الجرائم  لمواجهة  الجديدة  التقنيات 
تعاونت وزارة الداخلية مع النيابة العامة االتحادية 
في إطالق تطبيق »مجتمعي آمن« الذكي، في شهر 
يونيو عام 2018، والذي يمكن تحميله عبر منصتي 
التطبيق  هذا  ويتيح  »وآندرويد«.  أس«  أو.  »آي. 
الدولة  في  والزائرين  والمقيمين  للمواطنين  الذكي 
اإلبالغ عن أي جريمة إلكترونية تهدد أمن المجتمع 
العام، وذلك باستخدام  النظام  أو  العامة  اآلداب  أو 
هواتفهم الذكية، ومن خالل أربع وسائل إبالغ هي: 
وتحميل  الصوتي  والتسجيل  والفيديو،  الصور، 
المبلغين،  لهوية  التامة  السرية  مع ضمان  الرابط، 
واتخاذ اإلجراءات السريعة في البالغات من خالل 

مكتب التحقيقات االتحادي التابع للنائب العام.



مكب Óًهأأ
يه .اهيف مكتامهاشسم راظتنابو ..ةليمجلا مكمÓقأا مامأا ةعرششم انذفاون

.مكب Óًهأاف ..مكتاملكب اهتاحفشص نولتتو رهدزت مكبو ،مكيلإاو مكنم
moc.liamg@3atruhsla :liamE

FORM_1-50_form-1-  1/6/11  11:10 AM  Page 28

31 العدد 163 يونيو 2020

مكب Óًهأأ
يه .اهيف مكتامهاشسم راظتنابو ..ةليمجلا مكمÓقأا مامأا ةعرششم انذفاون

.مكب Óًهأاف ..مكتاملكب اهتاحفشص نولتتو رهدزت مكبو ،مكيلإاو مكنم
moc.liamg@3atruhsla :liamE

FORM_1-50_form-1-  1/6/11  11:10 AM  Page 28

الفرق بني اجلناية واجلنحة واملخالفة 

 عيسى بن حيدر
محاٍم ومستشار قانوني إماراتي

للنظم  مناف  فعل  ارتكاب  هي  الجريمة 
فيه  ويكون  المجتمع،  في  السائدة  االجتماعية 
غير  تمثل سلوكاً  أنها  أي  القانون،  خروج على 
توقيع  يستدعي  ما  وهو  مقبول،  وغير  إيجابي 
العقاب على الشخص مرتكب هذا الفعل لخروجه 

على القانون.
يحميه  حق  على  االعتداء  تعني  والجريمة 
الشرع أو القانون، ولكي يصبغ على هذا الفعل 
أو السلوك وصف الجريمة ال بد من وجود نص 
صريح في قانون العقوبات يجِرمُه، ووجود نص 
هذا  مرتكب  على  المشرع  قررها  التي  العقوبة 
الفعل المجرم إعماالً للقاعدة القانونية العامة ال 
جريمة وال عقوبة إال بنص. والجريمة بشكل عام 
ثالثة  إلى  وخطورتها  جسامتها  بحسب  تقسم 
أقسام رئيسة هي : الجناية، والجنحة والمخالفة. 
ولنحدد ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة 
أو مخالفة، يجب الوقوف على العقوبة المقررة 

لها من قبل المشرع .
الجرائم،  أنواع  وأقسى  أشد  تعد  الجناية: 
ولذلك قد تصل عقوبتها إلى اإلعدام وقد عرفها 
المشرع اإلماراتي بما نص عليه في المادة 28 
من قانون العقوبات بأنها الجريمة التي ُيعاقب 
الحدود  عقوبات  من  عقوبة  بأي  القانون  عليها 
أو القصاص، في ما عدا حدي الشرب والقذف، 
السجن  أو  المؤبد  السجن  أو  اإلعدام  وبعقوبة 

المؤقت.
وقد وضع المشرع اإلماراتي لهذا القسم من 
لخطورة  نظراً  العقوبات  أنواع  أقسى  الجرائم 
المجتمع وأفراده، وهدف  الجنايات على  جرائم 
هذه  انتشار  من  الحد  هو  ذلك  من  المشرع 
الجرائم الخطرة وردع مرتكبها حماية للمجتمع 

وأفراده من هذا السلوك المجرم.
العمد،  القتل   : الجنايات  جرائم  أمثلة  ومن 
ونقل  وجلب  الموت،  إلى  المفضي  والضرب 
وتسهيل وترويج واإلتجار في المواد المخدرة، 

جناية  بارتكاب  والتهديد  باإلكراه،  والسرقة 
واالغتصاب،  والخطف،  بطلب،  المصحوب 
والرشوة، وتزوير الوثائق والمحررات الرسمية. 
واألقل  األبسط  الجرائم  فهي  الجنحة  أما 
جسامة من الجناية، وهي ال تنطوي على خطورة 
في  ألنه  بسابقتها  مقارنة  المجتمع  على  كبيرة 

الغالب ال توجد ميول عنيفة لدى مرتكبيها.
أقل  إجرامي  عمل  كل  بأنها  الجنحة  عرفت 
يعاقب  وعادًة  الجناية،  من  وخطورة  جسامة 
على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات 
وأشد من العقوبات على المخالفات، وقد عرفها 
قانون  من   29 المادة  في  اإلماراتي  المشرع 
عليها  المعاقب  الجريمة  هي  بأنها  العقوبات 
والغرامة  »الحبس  أكثر من عقوبات  أو  بعقوبة 
والدية«، ومعنى )أو أكثر( أنه يجوز الجمع بين 
عقوبتين من هذه العقوبات على مرتكب جريمة 

بوصف الجنحة. 
بالحبس  الجاني  على  يحكم  أن  الجائز  ومن 
والغرامة معاً، كما أنه في كثير من األحيان يعاقب 
المالية  بالغرامة  أو  فقط  بالحبس  الجنح  على 
فقط. والقضاء بأي عقوبة من هذه العقوبات أو 
أكثر هو من السلطة التقديرية لقاضي الموضوع 
الفعل  الواقعة والشخص مرتكب  لظروف  وفقاً 
الخطأ،  القتل  الجنح:  أمثلة جرائم  المؤثم. ومن 
وخيانة األمانة، والتزوير في الوثائق والمحررات 

غير الرسمية، تعاطي المؤثرات العقلية. 
اإلماراتي  المشرع  عرفها  فقد  المخالفة  وأما 
في المادة 30 من قانون العقوبات بأنها كل فعل 
اللوائح  أو  القوانين  في  عليه  معاقب  امتناع  أو 
بعقوبتي »الحجز مدة ال تقل عن أربع وعشرين 
ساعة وال تزيد على عشرة أيام، ويكون الحجز 
متخصصة  أماكن  في  عليه  المحكوم  بوضع 
لذلك، والغرامة التي ال تزيد على ألف درهم أو 
المخالفات  في بعض  به  يقضى  كما  بإحداهما، 

المرورية على سبيل المثال«. 
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مبادرات تنظيمية للريا�سة يف ظل 

االإجراءات االحرتازية من »كورونا«

الرياضات  نظام  تنفيذ  متابعة  لجنة  ناقشت 
الجوية الخفيفة في الدولة خالل اجتماع عن ُبعد 
عقدته برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر 
الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة 
الجهات  عن  الممثلين  اللجنة  أعضاء  وبمشاركة 
الحكومية المعنية آخر مستجدات العمل، وما تم 

تنفيذه في تطوير اإلجراءات والتشريعات.
التنسيق  وسبل  دور  إلى  االجتماع  وتطرق 
تنظيم  وهيئة  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  مع 
دون  من  الطائرات  عمل  قطاع  في  االتصاالت 
طيار، واإلجراءات التي قاموا بها للحد من دخول 
بالتنسيق  الدولة  إلى  طيار  دون  من  الطائرات 
اإلمارات  وهيئة  للجمارك  العامة  الهيئة  مع 
للمواصفات والمقاييس وهيئة الطيران المدني في 

دبي، والجهات األمنية المختصة. 
وأكد سعادة اللواء الريسي أن الجهات المعنية 
هذه  لمثل  التامة  جاهزيتها  أثبتت  الدولة  في 
والتدابير  باإلجراءات  وقامت  الراهنة  الظروف 
وباء  انتشار  من  للحد  والوقائية  االحترازية 
واحتواء  ُبعد،  عن  العمل  خالل  من  »كورونا« 
الموقف، واستمرارية العمل بكل سالسة ومرونة، 
الراهنة،  الظروف  ظل  في  اإلنتاجية  وزيادة 

واستمرارها في عملياتها االعتيادية.
وأشاد بالدور الكبير والمهم الذي تلعبه الهيئات 
لتحقيق  اللجنة  في  االستراتيجيون  والشركاء 

أهدافها االستراتيجية.
الطائرات من دون  أعداد تسجيل  أن  وأوضح 
والشركات  طائرة،   11660 بلغت  للهواة  طيار 
114طائرة،  االحترافي  لالستخدام  المسجلة 
 406 للشركات  االحترافي  االستخدام  وطائرات 
هذه  في  الطائرات  بعض  تسجيل  وتم  طائرات، 
الفترة الصعبة لدعم برنامج التعقيم الوطني، إلى 
جانب تحديث الخريطة المرنة للطائرات من دون 

طيار.
وأضاف: أن اللجنة مستمرة في تعزيز عملها 
تشكيل  منذ  اإليجابية  آثاره  نلمس  بدأنا  الذي 
تعزيز  نحو  تتصاعد  العمل  وتيرة  وأن  اللجنة، 
بين  والتعاون  والقانوني  المؤسسي  اإلطار 
المجتمعات  ومؤسسات  كافة  المعنية  الجهات 
أجلها  من  ُشكلت  التي  األهداف  لتحقيق  وصوالً 

اللجنة. 
كبيراً  شوطاً  »قطعنا  قائالً:  سعادته  وختم 
في تنفيذ اإلجراءات، وتطوير التشريعات، وقمنا 
الموحدة  المنصة  ومنها  عدة  ريادية  بمبادرات 

أعداد  وزيادة  التعريفية،  والورش  للتسجيل 
التوعية،  برامج  وتوسيع  رسمياً،  المسجلين 
من  األساسية  الغاية  لتحقيق  للمزيد  ونهدف 
السالمة  إجراءات  تعزيز  في  اللجنة  تشكيل 
والحماية والوقاية في الرياضات الخفيفة، والعمل 
على ضبط الهوايات من دون تأثير سلبي على أي 
طرف، وفي الدرجة األولى تأمين المالحة الجوية 

وسالمة األفراد والممتلكات«.
المرور  مديرية  من  كل  نفذت  ثانية،  من جهة 
في  شرطة«  »كلنا  مبادرة  وفريق  والدوريات 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة تحت شعار 
الكمامات  توزيع  تضمنت  سالمتكم«  »أجل  من 
الرياضية،  األنشطة  ممارسي  على  والقفازات 
التي  االحترازية  بالتدابير  التقيد  على  وحثهم 

تطبقها الدولة حالياً للوقاية من وباء »كورونا«.
من  عدداً  رصدت  الميدانية  الدوريات  وكانت 
الفترات  في  الرياضة  يمارسون  األشخاص 

التعقيم  برنامج  موعد  بدء  قبل  بها  المسموح 
ملتزمين  يكونوا  لم  أنهم  غير  اليومي،  الوطني 

بلبس الكمامات والقفازات.
وأوضح الرائد ناصر بن بدوة الدرمكي مدير 
فرع الضبط المروري بمديرية المرور والدوريات 
والتوزيع  الرصد  عملية  أن  أبوظبي  شرطة  في 
زايد  والشيخ  العربي  الخليج  شوارع  في  تمت 
والكورنيش، وأنه جرى تنفيذ المبادرة كمشاركة 
تشجيعية من شرطة أبوظبي لممارسة الرياضة 
والمناعة  البدنية  اللياقة  رفع  في  تسهم  التي 

للوقاية من األمراض. 
وقدم أعضاء من فريق مبادرة »كلنا شرطة« 
حول  الرياضة  لممارسي  ونصائح  إرشادات 
اإلصابة  لتجنب  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات 
إجراء  وضرورة  المستجد،  كورونا  بوباء 
أجل  من  مجاناً  الدولة  وفرتها  التي  الفحوصات 

صحتهم وسالمتهم. 

لقاء: موزة الحمادي 

لتنظيم ممار�صة  الهادفة  املتحدة مبادراتها  العربية  االإمارات  لل�صرطة يف دولة  العامة  الداخلية والقيادات  تابعت وزارة 

عدد من الريا�صات يف ظل االإجراءات االحرتازية والوقائية للحد من انت�صار وباء »كورونا«.
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الخدمات  بالتعاون مع مديرية  السياحية«  »الشرطة  قام قسم 
بتوزيع  آمن«،  »تسوق  أبوظبي، وضمن حملة  الطبية في شرطة 
مواد  بث  مع  التجارية،  المراكز  رواد  على  الوقاية  مستلزمات 
إعالمية توعوية حول اإلجراءات االحترازية لتجنب اإلصابة بوباء 

»كورونا«. 

البنته  األول  الميالد  بعيد  حامد  مصطفى  محمد  احتفل 
»سارة«. مبارك، وعمر مديد بإذن الله سبحانه وتعالى، مع 

تهنئة خاصة من شقيقتها »ميرا«.

 احتفل راشد بن سالم باسلوم بقدوم مولوده الجديد الذي اسماه 
»زايد« تميناً بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
ثراه«. مبارك، وجعله الله سبحانه وتعالى من مواليد السعادة، ومن 

الذرية الصالحة.

واصلت اإلدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع عدد 
من المراكز التجارية، حملتها التوعوية المجتمعية عن أهمية الوقاية 
رواد  على  ومعقمات  كمامات  بتوزيع  وقامت  »كورونا«،  وباء  من 

المراكز التجارية، مع توعيتهم باإلجراءات االحترازية.

العامة ألمن  الغيثي مدير اإلدارة  اللواء عبدالله علي  كرم سعادة 
محمد  أول  العريف  دبي  شرطة  في  والطوارئ  والمنشآت  الهيئات 
مختار الحاج الشمالي لتميزه وإخالصه في العمل، وتقديمه المساعدة 

ألحد أفراد الجمهور أثناء تعطل مركبته.

لقاء: موزة الحمادي 

حصل اإلعالمي والفنان جاسم عبيد الزعابي على شهادة »تقدير« من 
مركز »ساراتوف« في روسيا، تقديراً لعطائه المتميز ومشاركته الفاعلة 
التنفيذي  المدير  هشام  كريم  من  الشهادة  وتسلم  المجتمع.  تنمية  في 
أكاديمية  إدارة  مجلس  رئيس  مازن  صالح  الدكتور  بحضور  للمركز، 
الجامعة العربية للدراسات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الشخصيات.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

القهوة  الحتساء  الناس،  يقصدها  التي  االجتماعية  األماكن  أبرز  أحد  المقهى  كان  قديماً 
والشاي، فضالً عن سماع األخبار والروايات السياسية واالقتصادية والثقافية والرياضية، 
إضافة إلى تبادل أطراف الحديث حول قضايا المجتمع والناس، وأخذ المشورة من أصحاب 

الرأي والحكمة والثقافة. 
الذي  »الراوي«  مع حضور  السن والشباب، خصوصاً  لكبار  الوحيد  المتنفس  المقهى  كان 
يسرد الحكايات الشعبية المشوقة والمحفزة للخيال اإلنساني، والمطرزة بقيم الجمال واألخالق 
النبيلة التي تقّوم مسيرة الفرد وتعّزز فيه روح التسامح والحب واألمل والعطاء، وهو األمر الذي 
مّكن الراوي من أن يحظى بمنزلة عالية بين الناس، حيث كانوا يحتفون به ويرتادون المقهى الذي 

يقصده برغبة وحب واشتياق.
وعلى الرغم من التقدم الحضاري، ال تزال بعض المقاهي الشعبية تؤدي بعضاً من دورها القديم 
ويقصدها كبار السن وقليل جداً من الشباب. أما المقاهي الشبابية اليوم فحالها ال يسّر ذلك أن أثرها 

على المجتمع والناس ليس بالجيد. 
في اآلونة األخيرة، نتيجة الحراك الثقافي النشط في دولة اإلمارات، ظهر عدد من المقاهي األدبية 
اإلماراتي، وقد أسهمت هذه  الثقافة واألدب  الدولة، وهو فأل خير على  إمارات  والثقافية في بعض 
الشعر  في  األدبية  مؤلفاتها  نشر  على  وساعدتها  الشابة  األدبية  األسماء  بعض  ظهور  في  المقاهي 
والقصة والرواية وغيرها. كما داومت )المقاهي( على تنظيم الندوات واألمسيات األدبية لمختلف الكتاب 
واألدباء اإلماراتيين، وهو األمر الذي أحدث نشاطاً ثقافياً موازياً للنشاط الثقافي الذي تنظمه المؤسسات 
العربية،  البلدان  العديد من  التي بزرت في  الشهيرة  الثقافية  بالمقاهي  الرسمية واألهلية. وهذا يذكرنا 
نجيب  يرتادهما  كان  اللذان  و»الفيشاوي«  »ريش«  مثل  كبيرة،  ثقافية  بشخصيات  أسماؤها  وارتبطت 
محفوظ في مصر ومقهى »مودكا« الشهير في شارع الحمرا الذي كان يعد متنفساً روحياً ونفسياً وثقافياً 

لعدد كبير من المثقفين والفنانين التشكيليين واإلعالميين اللبنانيين وغيرها من المقاهي العربية. 
في ظل الثورة المعلوماتية وما يرافقها من تطورات ومستجدات عالمية كانتشار جائحة كورونا »كوفيد- 
19«، برزت مبادرات ثقافية عديدة في »فيسبوك« و»انستجرام«، وغيرهما من التطبيقات التي تستقطب أعداداً 
كبيرة من الشباب من مختلف أنحاء العالم، األمر الذي شجع الكثير من األدباء والمثقفين إلنشاء صفحات 
مع  أو  قرائهم  مع  خاللها  من  ويتواصلون  المواقع  هذه  على  افتراضية  ثقافية  مقاه  بمثابة  تعد  إلكترونية 
أصدقائهم األدباء.. كمبادرة منهم الحتساء األمل من أجل مواجهة تحديات الوباء خالل فترة الحجر المنزلي، 
عمالً بالمثل المعروف »إذا فقدت مالك فقد ضاع منك بعض الشيء، أما إذا فقدت األمل فقد ضاع منك كل شيء«، 

فلنحتِس األمل.

احت�صاء االأمل






