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وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  اأكد 

الداخلية بقاء دولة الإمارات العربية املتحدة موطن اأمن وا�صتقرار. 

جاء ذلك خالل ح�صور �صموه، احتفال كلية ال�صرطة الذي اأقيم حتت رعاية �صاحب 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

مر�صحي  من  والثالثني  واحلادية  الثالثني  الدفعتني  تخريج  مبنا�صبة  وذلك  امل�صلحة، 

ال�صباط، ودورة اجلامعيني الثالثني، ودورة اجلامعيات الرابعة ع�صرة، والدورة ال�صابعة 

من حملة �صهادة »املاج�صتري«. 

لل�صباط  التهاين  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �صمو  الفريق  ووج��ه 

اخلريجني وعددهم 365 �صابطًا، ملا حققوه من تفوق وجناح، داعيًا اإياهم اإىل موا�صلة 

التعلم وبذل اجلهد واملثابرة، لكت�صاب اخلربات الالزمة التي متكنهم من رد اجلميل لهذا 

الوطن الغايل وقيادته احلكيمة، ولتبقى دولة الإمارات موطن اأمن وا�صتقرار. 

حني  اخلريجون،  ال�صباط  �صيحملها  وم�صوؤولية  اأمانة  هي  �صموه  من  الدعوة  وهذه 

والإدارات  القيادات  وخمتلف  الداخلية  وزارة  يف  والأمني  ال�صرطي  العمل  يبا�صرون 

املنت�صبني من �صباط و�صف �صباط  اإىل جنب مع زمالئهم  لها، جنباً  التابعة  ال�صرطية 

واأفراد ومدنيني، وذلك لالإ�صهام يف تعزيز م�صرية الأمان وال�صالمة والر�صا وال�صعادة التي 

ينعم بها كل مواطن ومقيم وزائر على اأر�س الإمارات موطن الأمن وال�صتقرار.

الذين تزودوا  ال�صباط  الدفعة اجلديدة من  الداخلية تخريج هذه  لوزارة  مبارك 

والذين  ال�صرطة،  كلية  من  وال�صرطية  الأمنية  والتقنيات  والتدريبات  العلوم  باأحدث 

�صي�صكلون اإ�صافة نوعية للقطاع ال�صرطي يف دولة الإمارات، ويف عدد من الدول العربية 

ال�صقيقة التي اأوفدت طالبًا مبتعثني تخرجوا �صباطًا من الكلية، وذلك يف اإطار التعاون 

العربي امل�صرتك.

ومبارك لل�صباط اخلريجني واأفراد اأ�صرهم، متمنني لهم التوفيق والنجاح والتقدم يف 

املهمات الأمنية وال�صرطية التي �صيكلفون بها يف �صبيل خدمة املجتمع والوطن. 

اأمن وا�ستقرار

•الوسائل المطبوعة       •التصميم االحترافي
•تجهيز المعارض             •االأفالم الوثائقية

•الحمالت اإلعالنية

خدماتنا
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تابع »مجتمع الشرطة« في هذا العدد 
 365 بتخريج  الشرطة  كلية  احتفال 
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العربية  ــدول  ال من  ــدد  وع املتحدة 
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متابعة: اأماين اليافعي

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، �صهد 

الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، احتفال كلية ال�صرطة بتخريج 

الرابعة  الثالثني ودورة اجلامعيات  ال�صباط، ودورة اجلامعيني  الثالثني واحلادية والثالثني من مر�صحي  الدفعتني 

ع�صرة، والدورة ال�صابعة من حملة املاج�صتري، وذلك يف مقر كلية ال�صرطة باأبوظبي.

حضر احتفال تخريج كلية الشرطة إلى جانب 
نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كل 
نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  سمو  من: 
بن  سلطان  الشيخ  ومعالي  التسامح،  وزير 
التنفيذي في  المجلس  نهيان عضو  آل  طحنون 
إمارة أبوظبي وعدد من أصحاب السمو الشيوخ، 
الداخلية  البادي وزير  ومعالي محمد بن سعيد 

والسعادة  المعالي  أصحاب  من  وعدد  األسبق، 
والمؤسسات  الدوائر  في  والمسؤولين  الوزراء 
المحلية، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية 

المعتمدين لدى الدولة.
سعادة   من  كل  التخريج  احتفال  حضر  كما 
وزارة  وكيل  الشعفار  الله  عبد  سيف  الفريق 
مبارك  علي  سالم  اللواء  وسعادة  الداخلية، 
الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد 

والخدمات المساندة، وسعادة اللواء الركن خليفة 
حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي 
في وزارة الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور أحمد 
الداخلية،  وزارة  عام  مفتش  الريسي  ناصر 
وسعادة اللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير 
عام األمن الوقائي في »الداخلية«، ومعالي اللواء 
عام  قائد  المزروعي  خلف  فارس  طيار  الركن 
في  للشرطة  العامون  والقادة  أبوظبي،  شرطة 

برعاية حممد بن زايد وح�سور �سيف بن زايد برعاية حممد بن زايد وح�سور �سيف بن زايد 

كلية ال�سرطة حتتفل بتخريج 365 �سابطاً 
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الدولة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة 
الخريجين  الطلبة  وفود  ورؤساء  والشرطة، 
طالب  من  وعدد  الشقيقة،  العربية  الدول  من 
األكاديميات الشرطية والعسكرية ، وأولياء أمور 

الخريجين.

رد جميل 
بدخول  الشرطة  كلية  تخريج  احتفال  بدأ 
الفريق سمو  للميدان، ووصول  العرض  طابور 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ 
عزفت  ثم  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس 
قام  بعدها  الوطني،  السالم  الشرطة  موسيقى 

سموه بتفقد طابور الخريجين.
حققوه  لما  للخريجين  التهاني  ووجه سموه 
مواصلة  إلى  إياهم  داعياً  ونجاح،  تفوق  من 
التعلم وبذل الجهد والمثابرة، الكتساب الخبرات 
الالزمة التي تمكنهم من رد الجميل لهذا الوطن 
الغالي وقيادته الحكيمة، ولتبقى دولة اإلمارات 

العربية المتحدة موطن أمن واستقرار. 
المالزم سعيد محمد علي  إلى  وسلم سموه 
الزيودي »سيف الشرف« لكونه الضابط الخريج 
العلوم  في  واألول  العام  المجموع  في  األول 
المالزم  وإلى  الثالثين،  الدفعة  من  األكاديمية 
الضابط  لكونه  الراشدي  مبارك  محمد  مبارك 
في  واألول  العام  المجموع  في  األول  الخريج 
العلوم األكاديمية واألول في األسلحة والرماية 
الحادية  الدفعة  المهني من  التطبيق  واألول في 

والثالثين. وكذلك سلم سموه الجوائز للضباط 
حميد  المالزم  ومنهم  المتفوقين،  الخريجين 
»قائد  بجائزة  فاز  الذي  الطنيجي  الله   عبد 

االستعراض«.
على  القانوني  القسم  الخريجون  أدى  ثم 
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  اإلخالص 
ورئيسها، واحترام دستورها وقوانينها، والعمل 
إليهم من  ما يصدر  وأمانة، وطاعة كل  بصدق 

أوامر.
وتم تسليم علم الكلية من الدفعة الخريجة إلى 
الدفعة التي تليها، وعزفت الموسيقى سالم العلم 
بعدها  الخريجون  هتف  ثم  الوطني،  والسالم 
ثالثاً بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
والتقط سموه الصور التذكارية الجماعية مع 
مجلس إدارة كلية الشرطة والضباط الخريجين، 
الخريجين  الضباط  أمور  أولياء  ثم كرم سموه 
الثالثين  المرشحين  دفعتي  من  المتفوقين 

والحادية والثالثين.

االستعداِد للخمسين
وألقى العميد وليد سالم الشامسي مدير عام 
التخريج،  احتفال  بمناسبة  كلمة  الشرطة  كلية 
أوضح فيها أن اإلمارات وهي تعيش اليوم في 
للخمسين، نعمت منذ تأسيسها  االستعداِد  عام 
منذ خمسين عاماً باألمن واألمان والرفاه بفضل 
اآلباء المؤسسين والقادة الملهمين، وسارت على 
درِب العزِة والمجِد المبين، وال تزال ترسم خطى 
المستقبل بخطوات واثقة متطلعة إلى مزيد من 
عاماً  لخمسين  وتخطط  والنجاحات،  اإلنجازات 

مقبلة بثقة واقتدار. 
وأضاف: أن االحتفال هو يومٌ َتَقُر ِبه العيون، 
بتخريج  نحتفُل  حيث  الصدور،  به  وَتنَْشِرُح 
كوكبٍة جديدة من ضباط الشرطة، وأنها لحظاتٌ 
ثماَر  المجتهدون  فيها  يحُصُد  التي  تلك  فارقة 
ُجْهِدِهم فينالوا النجاَح بعد الكفاح، والجزاء َعْقَب 
مسيرة من االجتهاد والتحدي والعمل المستمر.

العسكري  العرِس  هذا  في  أنه  وتابع 
وِخيْرَة  األمة  شباِب  صفوَة  وطنِنا  إلى  َنُزفُّ 

�سمو وزير الداخلية:

الإمارات موطن اأمن وا�ستقرار
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والذين  واستقراِرها،  أمنِها  وِصَماِم  شباِبها، 
الثالثين  والجامعيين  المرشحين  دفعَة  يمثلون 
ودورَة  والثالثين  الحاديَة  المرشحين  ودفعَة 
الرابعَة عشرة والدورَة السابعَة من  الجامعياِت 
حملِة الماجستير مع إخوٍة لهم من أبناِء الدوِل 

الخليجيِة والعربية الشقيقة.
وأعرب العميد الشامسي عن الشكر والتقدير 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إلى 
وصاحب  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
نائب  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
الشيخ محمد بن  السمو  الله«، وصاحب  »رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
األعلى للقوات المسلحة، على رعايتهم واهتمامهم 

بجهاز الشرطة واألمن في الدولة.
هذا  في  الخريجين  الضباط  عدد   أن  يذكر 
بينهم  وخريجة،  خريجاً   )365( بلغ  االحتفال 
)165( طالباً مرشحاً من الدفعة الثالثين و)132( 
والثالثين  الحادية  الدفعة  من  مرشحاً  طالباً 
و)43( من الطلبة الجامعيين، وثالثة من الطالبات 
الجامعيات، و)22( ضابطاً من حملة الماجستير 
بين  ومن  الجنائية،  والعدالة  الشرطة  إدارة  في 
الضباط الخريجين من الطلبة المرشحين )11( 
ثالث  هم:  شقيقة  عربية  دول   )4( من  ضابطاً 
ضباط من مملكة البحرين، وخمسة ضباط من 
دولة  من  وطالب  الهاشمية،  األردنية  المملكة 
القمر  جزر  جمهورية  من  وطالبان  فلسطين، 

االتحادية.

شكر وتقدير
والحادية  الثالثين  الدفعتين  خريجو  وأعرب 
الجامعيين  ودورة  المرشحين  من  والثالثين 
من  عشرة  الرابعة  الجامعيات  ودورة  الثالثين 
كلية الشرطة، عن الشكر والتقدير لصاحب السمو 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«،  »حفظه 
الدولة رئيس  نائب رئيس  آل مكتوم  بن راشد 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
الشرطة  بجهاز  واهتمامهم  رعايتهم  على 
المتابعة  الخريجون  وثّمن  الدولة.  في  واألمن 
الشيخ سيف  للفريق سمو  والمستمرة  الحثيثة 

الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
بذلها  التي  الكبيرة  والجهود  الداخلية،  وزير 
هيئتي  وأعضاء  الشرطة  كلية  في  المسؤولون 
التدريس والتدريب طوال فترة الدراسة، معربين 
ليشاركوا  التفوق  بهذا  الغامرة  سعادتهم  عن 
مع إخوانهم منتسبي وزارة الداخلية والشرطة 
والمكتسبات  المنجزات  على  المحافظة  في 
الدولة. وختم  أرض  التي تحققت على  الوطنية 
للعمل  استعداد  على  أنهم  بالتأكيد  الخريجون 
لما  وفقاً  الشرطي  العمل  مجاالت  من  أيٍّ  في 
تقتضيه المصلحة العامة، وفي أي موقع يختاره 
المسؤولون في جميع األجهزة الشرطية بعد أن 
تم إعدادهم وتأهيلهم بشكل متطور وراٍق ألداء 

المهمات كافة التي يكلفون بها.
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وال�صالمة  الطوارئ  التابع ملديرية  املائية  امل�صطحات  الإنقاذ يف  ال�صوء على فريق  العدد  ال�صرطة« يف هذا  يلقي »جمتمع 

العامة يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، بهدف التعريف باملهمات التي يقوم بها، وذلك من خالل حوار خا�س مع العميد 

زايد حممد الهاجري مدير مديرية الطوارئ وال�صالمة العامة يف �صرطة اأبوظبي، والذي اأكد اإ�صهام الفريق يف احلفاظ 

على الكثري من الأرواح، وم�صاعدة  الكثري من الأ�صخا�س داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.

حوار: جا�سم عبيد الزعابي 

> متى تأسس فريق اإلنقاذ في المسطحات 
المائية، وما الهدف من وراء تأسيسه؟

- تأسس فريق اإلنقاذ في المسطحات المائية 
في  العامة  والسالمة  الطوارئ  لمديرية  التابع 
شرطة أبوظبي عام 2011، وكان الهدف من وراء 
العامة  القيادة  في  اإلنقاذ  حلقة  تكملة  تأسيسه 
المائية،  المسطحات  مجال  في  أبوظبي  لشرطة 
وتهيئة عدد من الضباط وضباط الصف واألفراد 
للتعامل  العامة  والسالمة  الطوارئ  مديرية  في 
المديرية  إلى  يرد  بالغ  أي  مع  احترافي  بشكل 
في  المائية  المسطحات  في  يقع  حادث  أي  عن 
إمارة أبوظبي خصوصاً ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة عموماً.
> ما المهمات الموكلة إلى الفريق؟ 

- يتولى فريق اإلنقاذ في المسطحات المائية 
المائية  المسطحات  في  واإلنقاذ  البحث  عمليات 
واآلبار،  والفيضانات،  الوديان،  في  )السيول 
مائي  مسطح  وأي  المياه،  تصريف  وقنوات 
موجود على اليابسة بشكل عام(، وكذلك عمليات 

البحث واإلنقاذ على سطح الماء وتحت الماء.
طاقم عمل 

> ِمَم يتكون طاقم العمل في الفريق؟
- يتكون فريق اإلنقاذ في المسطحات المائية 
في شرطة أبوظبي من قائد للفريق ومجموعة من 

ت
ءا

سا
�

اإ
الضباط وضباط الصف واألفراد موزعين على 
والدعم  الميدانية،  العمليات  أعمال مختلفة، مثل: 
واألمن  الطبي،  والدعم  والمهمات،  اللوجيستي، 

والسالمة.
إلى  لالنضمام  والمعايير  الشروط  ما   <

الفريق؟
- من يرغب باالنضمام إلى فريق اإلنقاذ في 
المسطحات المائية في شرطة أبوظبي يجب أن 
وحاصالً  وعسكرياً،  وبدنياً،  صحياً  الئقاً  يكون 
على دورة اإلنقاذ التأسيسية األولية، وعلى دورة 

اإلنقاذ في المسطحات المائية.
لها  يخضع  التي  التدريبية  الدورات  ما   <

فريق الإنقاذ يف امل�سطحات املائية 

الهاجري: اأ�سهمنا يف احلفاظ على الكثري من الأرواح
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أعضاء الفريق؟
- يخضع أعضاء فريق اإلنقاذ في المسطحات 
دولة  داخل  لدورات  أبوظبي  في شرطة  المائية 
اإلمارات العربية المتحدة وخارجها، متخصصة 
وذلك  المائية،  المسطحات  في  واإلنقاذ  بالبحث 
تحت إشراف مديرية الطوارئ والسالمة العامة 

في شرطة أبو ظبي.
الفريق  التي يستخدمها  المعدات  أبرز  > ما 

في عمله؟
المسطحات  في  اإلنقاذ  فريق  يستخدم   -
من  مجموعة  أبوظبي  شرطة  في  المائية 
مخصصة  معدات  ومنها:  عمله،  في  المعدات 
للمسطحات المائية، ومعدات مخصصة للغوص، 
ومركبات  مائية،  ودراجات  مطاطية،  وقوارب 
المغلقة  األماكن  في  لإلنقاذ  ومعدات   مجهزة، 

والمحصورة.

مهمات 
الفريق  بها  قام  التي  المهمات  أبرز  ما   <
ومساعدة  أرواح  إلنقاذ  الماضية  الفترة  خالل 

األشخاص؟
المسطحات  في  اإلنقاذ  فريق  شارك   -
إلنقاذ  عدة  بمهمات  أبوظبي  في شرطة  المائية 
أرواح ومساعدة أشخاص داخل دولة اإلمارات 
في  مهمة  هي:  المهمات  هذا  وأبرز  وخارجها، 
من  أكثر  إنقاذ  في  أسهمت  الخيمة  رأس  إمارة 
700 شخص حاصرتهم السيول في جبل جيس، 
ومهمة في أودية منطقة العين في إمارة أبوظبي 
أسهمت في إنقاذ أكثر من 200 شخص حوصروا 
بسبب السيول في األودية والمنازل، ومهمة في 
وادي قور بإمارة رأس الخيمة  للبحث عن جثة 
الوادي،  في  وتوفي  فقد  الجنسية  عربي  رجل 
للبحث عن  العربية  في جمهورية مصر  ومهمة 

جثة طفل إماراتي غرق وتوفي في نهر النيل.
التي  أبوظبي  شرطة  داخل  الجهات  ما   <

يتعاون معها الفريق في عمله؟
المسطحات  في  اإلنقاذ  فريق  يتعاون   -
مع  عمله  خالل  أبوظبي   شرطة  في  المائية 
أبو  لشرطة  العامة  القيادة  في  القطاعات  جميع 
مديرية  مع  خصوصاً  ويتعاون  عموماً،  ظبي 
المرور والدوريات، وإدارات: األزمات والكوارث، 
والنقل  الجريمة،  ومسرح   األمني،  والتفتيش 

والمشاغل، وطيران الشرطة.
شرطة  خارج  جهات  مع  تعاون  من  هل   <

أبوظبي؟
- يتعاون فريق اإلنقاذ في المسطحات المائية 
في شرطة أبوظبي خالل عمله مع جهات خارج 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأبرزها: القيادة 
لشرطة  العامة  والقيادة  دبي،  لشرطة  العامة 
الخيمة،  رأس  لشرطة  العامة  والقيادة  الشارقة، 
الفجيرة، وجهاز حماية  العامة لشرطة  والقيادة 
المنشآت الحيوية والسواحل في إمارة أبوظبي، 
وبعض  واإلنقاذ،  للبحث  الوطني  والمركز 

الشركات الخاصة. 

عمل  لتطوير  المستقبلية  الجهود  ما   <
والتدريبية  البشرية  المجاالت  في  الفريق 

والتقنية؟
- سيعمل فريق اإلنقاذ في المسطحات المائية 
على  المقبلة   الفترة  خالل  أبوظبي  شرطة  في 
وذلك  فيه،  العامل  البشري  الطاقم  عدد  زيادة 
وضباط  الضباط  من  المزيد  استقطاب  عبر 
الصف واألفراد الراغبين باالنضمام إليه، وزيادة 
الداخلية  التخصصية  التدريبية  الدورات  عدد 

والخارجية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، 
ومواكبة  والمعدات،  األجهزة  أحدث  وتوفير 
لشرطة  العامة  للقيادة  االستراتيجية  الخطة 

أبوظبي خصوصاً وإمارة أبوظبي عموماً.

نصائح 
تقدمونها  التي  العامة  النصائح  ما   <
في  لحوادث  التعرض  لتفادي  للجمهور 

المسطحات المائية؟ 
المواطنين والمقيمين  الجمهور من  - ننصح 
والحذر،  الحيطة  بأخذ  الدولة  في  والسياح 
واالبتعاد عن أماكن تجمع مياه األمطار الجارفة، 
وعدم الخروج من المنزل عند وقوع العواصف 
إال للحاالت الطارئة، وفي حال حدوث أي خطر 
التي  الوديان  دخول  وعدم  التهور،  عدم  طارئ 
أخرى،  طريقة  بأي  أو  بالمركبات  سيول  فيها 
حواجز  ووضع  دائم،  بشكل  األطفال  ومراقبة 
حول المسابح، وإغالق فتحات الصرف الصحي 
دون  من  الجوفية  اآلبار  حفر  وعدم  بإحكام، 
المعنية،  الحكومية  الجهات  من  تصريح رسمي 
واالتصال بالجهات المختصة عبر الرقم 999 عند 
وقوع أي حادث في المسطحات المائية لهم أو 

لشخص آخر أمامهم.
تقدمونها  التي  العامة  النصائح  ما   <
وصول  حتى  التصرف  كيفية  عن  للجمهور 

أعضاء الفريق إلى مكان الحادث؟
المواطنين والمقيمين  الجمهور من  - ننصح 
في  حادث  وقوع  عند  الدولة  في  والسياح 
أماكن  عن  فوراً  باالبتعاد  المائية  المسطحات 
المرتفعة  األماكن  إلى  والصعود  المياه،  تجمع 
واآلمنة، وعدم التهور في المبادرة إلى مساعدة 
الجهات  وصول  حين  إلى  واالنتظار  اآلخرين، 
المسطحات  في  اإلنقاذ  فريق  ومنها  المختصة، 
الحادث  مكان  إلى  أبوظبي  شرطة  في  المائية 
لتقوم بواجبها في مساعدتهم ومساعدة اآلخرين.

 

العميد زايد الهاجري 

م�صاعدة 900 

�صخ�س حا�صرتهم 

ال�صيول يف العني 

وراأ�س اخليمة
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أسباب اإلصابات الناتجة عن ألعاب األطفال 
- ألعاب األطفال الصغيرة والقابلة للبلع.

- الطعام.
- اإلقياء والقلس والترجيع عند األطفال.

- وضع الطفل بوضعية نوم غير مناسبة.
- األجسام الصلبة.

مثل  األملس  السطح  ذات  الفواكه  حبات   -  
حبات العنب.

- ترك األطفال في أماكن ضيقة.
- الغرق.

- لعب األطفال باألكياس البالستيكية.
- رجوع اللسان للخلف.

- تورمات وتشنجات الحنجرة.
الوقاية من اإلصابات الناتجة عن ألعاب األطفال 
- اختيار ألعاب لألطفال غير قابلة للبلع )كبيرة 

الحجم(.
- المراقبة المستمرة للطفل خالل اللعب.

والمواد  البالستيك  أكياس  الطفل عن  إبعاد   -
اللينة القابلة للبلع.

- وضع الطفل الصغير في سرير خاص به، 
وإبعاده عن اآلخرين.

- تقطيع حبات الفاكهة قبل إطعامها للطفل. 
على  مستلقياً  الرضيع  الطفل  وضع  عدم   -

ظهره مباشرة بعد وجبة الطعام.
الحساسية  مسببات  عن  الطفل  إبعاد   -

)كالدخان والغازات(.
من  الرضيع  الطفل  لدى  اللوزتين  التهاب   -
فور  الطبيب  مراجعة  ويجب  االختناق،  مسببات 
حرارة،  )ارتفاع  والعالمات  األعراض  ظهور 

سعال، قشع ...(.
- توعية األطفال بتناول وجبات الطعام بترو، 
وعدم اإلسراع في ذلك لتسنى لهم مضغ الطعام 

بشكل جيد.

ألعاب  عن  الناتجة  اإلصابات  مع  التعامل 
األطفال )االختناق( 

- يتم إسعاف الطفل الذي يتعرض لإلصابات 
وفق  )االختناق(  األطفال  ألعاب  عن  الناتجة 

الخطوات التالية:
- طلب المساعدة

- الوقوف خلف الطفل المختنق.
.U الضغط على منطقة المعدة بشكل حرف -

مع  الذراع  على  الرضيع  الطفل  وضع   -
مراعاة استقامة الرأس والرقبة والعمود الفقري، 
والقيام بخمس ضربات على الظهر بين الكتفين، 
ثم تحويل الطفل إلى اليد األخرى، وعمل خمس 

مرات إلنعاشه بإصبعين.

أسباب اإلصابات الناتجة عن الغرق
- عدم إجادة األطفال للسباحة.

- ترك األطفال بمفردهم في المسابح الخاصة 
والعامة وقرب األنهار وشواطئ البحار.

المسابح  في  السالمة  إجراءات  اتخاذ  عدم   -
تمنع  أسوار  وضع  خالل  من  والعامة  الخاصة 

وصول األطفال بمفردهم للمسابح.
األماكن  في  المياه  ُبرك  في  األطفال  لعب   -

الزراعية و المزارع.
- لعب األطفال على الشواطئ البحرية وقرب 

األنهار من دون مراقبتهم.
المسابح  في  اللعب  بخطورة  التوعية  قلة   -
الرياضية  النوادي  ومسابح  والعامة  الخاصة 
والشواطئ  الصحية  والمنتجعات  والفنادق 
ومشرفي  األهالي  لدى  األنهار  وقرب  البحرية 

الرحالت المدرسية والسياحية .
- ترك األطفال الصغار بمفردهم في حمامات 
حوض  في  غرقهم  إلى  يؤدي  ما  المنازل، 

االستحمام.

الوقاية من اإلصابات الناتجة عن الغرق
مثل:  العامة،  السالمة  مواصفات  اشتراط   -
المسابح  ارتفاع  بنسبة  والتقيد  حواجز،  وضع 
النوادي  ومسابح  المنازل  في  بها  المسموح 
الصحية  والمنتجعات  والفنادق  الرياضية 
على  للسباحة  به  المسموع  والعمق  والفنادق، 

الشواطئ  البحرية وفي األنهار.
- وضع مشرفين ومنقذين قادرين على التعامل 
والمدرسية  العامة  المسابح  في  الحاالت  مع 
ومسابح النوادي الرياضية والفنادق والمنتجعات 

السياحية والشواطئ البحرية وقرب األنهار.
ووسائل  العامة  السالمة  معايير  تطبيق   -
الحماية خالل السباحة )مثل ارتداء سترة النجاة 

الخاصة(.
سباحة  بخطورة  المجتمع  أفراد  توعية   -

األطفال بمفردهم من دون مراقبة.
أحواض  في  بمفردهم  األطفال  ترك  عدم   -

االستحمام المنزلية.
السيول  خالل  الوديان  عن  األطفال  إبعاد   -

واألمطار.
التعامل مع اإلصابات الناتجة عن الغرق

- إنقاذ الطفل الغريق، وإخراجه إلى مكان آمن.
بالشرطة  االتصال  عبر  المساعدة  طلب   -

واإلسعاف واإلنقاذ  على الرقم »999«.
الطفل  لدى  الوعي  مستوى  من  التأكد   -

المصاب.
- فتح مجرى الهواء له.

- التأكد من تنفسه.
يتنفس ومغمى عليه، يجب وضعه  إذا كان   -

في وضعية اإلفاقة.
اإلنعاش  إجراء  لم يكن يتنفس، يتوجب  إذا   -

القلبي الرئوي له.

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

مبادرة الوقاية 

من اإ�سابات الأطفال 5 

الرائد سيف جمعة الكعبي
مديرية الطوارئ والسالمة العامة  

في شرطة أبوظبي

التوعوية  املو�صوعات  ن�صر  ال�صرطة«  »جمتمع  يوا�صل 

�صمن مبادرة »الوقاية من اإ�صابات الأطفال«. 
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فعاليات متنوعة يف وزارة الداخلية 

حضر سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار 
وكيل وزارة الداخلية ختام تمرين »الحصن 8« 
وورش العمل المصاحبة له، والذي نفذته اإلدارة 
وزارة  في  االتحادية  المركزية  للعمليات  العامة 
الداخلية، وذلك في نادي ضباط الشرطة بدبي، 
وفي إطار سياسة الوزارة بالتعامل مع عمليات 
والخطة  والكوارث  واألزمات  الداخلي  األمن 

السنوية لتمارين األمن الداخلي.
واستمع سعادة الفريق الشعفار إلى شرح من 
في  الصحة  هيئة  من  الحرمي  بدرية  الدكتورة 
دبي عن فيروس كورونا وطرق انتقاله والوقاية 

منه واإلجراءات االحترازية. 
للمشاركين  والتقدير  الشكر  سعادته  ووجه 
تنفيذ  في  االستمرار  على  وحثهم  التمرين،  في 
التمارين المشتركة والبرامج التوعوية، مؤكداً أن 
وزارة الداخلية تحرص على نشر المعرفة لدى 
منتسبيها وشركائها للحفاظ على األمن واألمان 

في الدولة.
سالم  علي  الدكتور  الركن  العميد  وكان 
الطنيجي مدير عام العمليات المركزية االتحادية 
هذه  أن  موضحاً  التمرين،  فعاليات  افتتح  قد 
رفع  في  تسهم  والتمارين  التثقيفية  الورش 
الكفاءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة 
في الدولة للتعامل مع األحداث األمنية المختلفة.

الدكتور  اللواء  سعادة  زار  ثانية،  جهة  من 
جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني 
في وزارة الداخلية أكاديمية الدفاع المدني في 
أبوظبي، حيث تفقد 5 دورات تدريبية تأسيسية 
في اإلطفاء واإلنقاذ بمجموع متدربين بلغ 146 
التدريبية  الدورات  من  عدداً  تفقد  كما  متدرباً. 
لمركبات  الدفاعية  القيادة  في  التخصصية 
الطوارئ، والمضخات والتناكر، وإعداد المدربين، 

ورفع اللياقة البدنية.
وأكد سعادة اللواء المرزوقي أهمية إقامة هذه 
الدورات التأسيسية والمتخصصة، والتي تسهم 
في بناء القدرات المهارية واالستباقية للعنصر 

البشري في مجاالت اإلطفاء واإلنقاذ واإلخالء.
الله  عبد  محمد  العميد  سعادته  رافق  وقد 
التكاوي مدير إدارة الشؤون اإلعالمية، والعقيد 
عام  مدير  نائب  النقبي  الله  عبد  محمد  سالم 
عادل  والمقدم  المساندة،  والخدمات  الموارد 

السمري مدير األكاديمية، وعدد من الضباط.
إلى ذلك، وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيس 
األعلى لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة المجلس 
األعلى لألمومة والطفولة »أم اإلمارات«، شاركت 
األسري  أبوظبي  »ملتقى  في  الداخلية  وزارة 
والذكاء  أقيم تحت شعار»األسرة  الذي  الثاني« 

المجتمعي« في حديقة أم اإلمارات بأبوظبي. 
الثقافة   مجلة   »999« مجلة  وشاركت 
وزارة  عن  تصدر  التي  واألمنية  االجتماعية 
الداخلية ضمن جناح الوزارة في الملتقى، حيث 
جرى توزيع أعداد مجانية من النسختين العربية  
  »999 »أطفال  مجلة  ومن  للمجلة  واإلنجليزية 
الوطنية  والمالحق  الشرطة«  »مجتمع   وملحق 

والتوعوية األخرى.
هذا  في  الداخلية  وزارة  مشاركة  وجاءت 
الملتقى لتبادل األفكار المبتكرة، وتعزيز التالحم 
بالخدمات  المجتمع  أفراد  وتعريف  المجتمعي، 

المتميزة التي تقدمها لهم.
واألمان  األمن  مدينة  في  جناح  وضم 
بالملتقى، معروضات من القيادات العامة لشرطة 
قوات  وقيادة  القيوين،  وأم  وعجمان  أبوظبي 

نفذت اإلد............

للمؤسسات  العامة  واإلدارة  الخاصة،  األمن 
للمراسم  العامة  العقابية واإلصالحية، واإلدارة 
والعالقات، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل  

باإلضافة إلى مجلة »999«. 
الفعاليات  من  بالعديد  الوزارة  جناح  وقام 
العديد من  األسرة، حيث عرضت  أفراد  لجميع 
األجهزة الحديثة والمتطورة، والمعدات واألجهزة 
االبتكارية، واآلليات والتجهيزات الخاصة برجال 
المدني، ومرسم حر لألطفال، واستديو  الدفاع 
التذكارية  الصور  اللتقاط  الداخلية  وزارة 
وصور  ورسومات  ولوحات  الشرطي،  بالزي 
واإلصالحية،  العقابية  المؤسسات  نزالء  أعدها 
حول  للجمهور  وتوعوية  تثقيفية  ومسابقات 
الوزارة مع توزيع هدايا  التي تقدمها  الخدمات 

قيمة للفائزين.
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خلف  فارس  طيار  ركن  اللواء  معالي  بحث 
سعادة  مع  أبوظبي،  شرطة  عام  قائد  المزروعي 
اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام 

شرطة عجمان 
الجانبين  بين  المشترك  التعاون  أوجه  تعزيز 
يسهم  بما  واألمني،  الشرطي  العمل  مجاالت  في 
في الوقاية من الجريمة والتصدي لها، باستخدام 
الخبرات  وتبادل  الحديثة،  والوسائل  التقنيات 

واستثمارها في تطوير العمل الشرطي.
حضر اللقاء سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي 
في  القطاعات  ومديرو  أبوظبي،  شرطة  عام  مدير 

شرطة أبوظبي، ووفد من شرطة عجمان.  
مثل  أهمية  إلى  النعيمي  اللواء  سعادة  وأشار 
بين  والتعاون  التواصل  تعزيز  في  الزيارات  هذه 
الجانبين في المجاالت كافة من أجل تحقيق األهداف 
واالستقرار،  األمن  ركائز  ترسيخ  في  المشتركة 
كفاءته  ورفع  الشرطي  العمل  بمسيرة  واالرتقاء 
تنفيذ  على  الحرص  مؤكداً  المستويات،  أعلى  إلى 
توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير العمل الشرطي، 
وتعميق الشعور باألمن واألمان بين أفراد المجتمع، 

وصوالً لالرتقاء بسعادة ورفاهية المجتمع.
واطلع   سعادته والوفد المرافق له على أهداف 

تعاون بني �سرطتي اأبوظبي وعجمان 

اإدارة املتابعة ال�سرطية ت�سارك يف »مهرجان العلوم«

مشاريع  من  يعد  الذي  اآلمنة«  »المدينة  مشروع 
شرطة أبوظبي للتطوير والتحديث باستخدام الذكاء 
االصطناعي في المجاالت األمنية والتنبؤ بالجريمة، 
باستخدام  المرورية  السالمة  مستويات  ورفع 

وتحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق.
وتعرف سعادته والوفد المرافق له على التقنيات 
بها،  المرتبطة  الذكية  واألنظمة  المدينة  هذه  في 
والتي تشمل األبراج والكاميرات لتحرير المخالفات 
لقائدي المركبات المخالفين، ونظام التتبع الجغرافي 
واألمني للشاحنات من خالل أنظمة الرقابة المبتكرة 

في إدارة السالمة المرورية.
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والرعاية  الشرطية  المتابعة  إدارة  عرضت 
الالحقة بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة 
الشرطية  المتابعة  مشروع  أبوظبي  لشرطة 
وذلك  اإللكتروني«،  »السوار  اإللكترونية 
والتطوير  االستراتيجية  مركز  مشاركة  ضمن 
المؤسسي في شرطة أبوظبي بالدورة العاشرة 
أقيم  من مهرجان أبوظبي للعلوم 2020، والذي 
فعاليات  مع  بالتزامن  أبوظبي  كورنيش  على 
»اإلمارات  شعار  تحت  االبتكار  اإلمارات  شهر 
المنصوري من  الرائد نصيب  تبتكر«. وأوضح 
في  الالحقة  والرعاية  الشرطية  المتابعة  إدارة 
شرطة أبوظبي والمشرف على مشروع المراقبة 
أن  اإللكتروني«  »السوار  اإللكترونية  الشرطية 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي أطلقت المشروع 
بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كبديل عن 
الحبس، حيث يتم استخدام السوار اإللكتروني 
والقواعد  واألوقات  الجغرافي  النطاق  لتحديد 
للتواجد  بالمراقبة  المشمولين  على  المفروضة 
بناء على حيثيات  االمتناع عنها، وذلك  أو  فيها 

األحكام القضائية وقرارات النيابة العامة.
في  يتمثل  اإللكتروني  السوار  أن  وأضاف: 
إلزام المحكومين الخاضعين للمراقبة الشرطية 
األوقات  وفي  المعينة  األماكن  في  بالتواجد 
الواردة  والشروط  للقواعد  وفقاً  المحددة 
القضاء  دائرة  الصادرة عن  القضائية  باألحكام 
مرونة  إلى  يهدف  المشروع  وأن  أبوظبي،  في 

بالمراقبة  والمشمولين  عليهم  المحكوم  دمج 
ليكونوا  المجتمع  في  اإللكترونية  الشرطية 
الحفاظ  في  إسهامه  عن  منتجة، فضالً  عناصر 
على التماسك األسري لهم، وتحسين سلوكهم، 
وضمان  أخرى،  مرة  بهم  المجتمع  ثقة  وإعادة 

عدم عودتهم الرتكاب الجرائم.
أبوظبي  مهرجان  زوار  من  عدد  أشاد  وقد 
للعلوم 2020 بتطبيق مشروع »المراقبة الشرطية 
اإللكترونية« في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
األمنية  الخدمات  أرقى  تقديم  في  وبجهودها 
إضافة  المشروع  هذا  معتبرين  والشرطية، 
لدولة  اإلنساني  للسجل  راقية  مبتكرة  إنسانية 

اإلمارات العربية المتحدة.
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تعاون اأمني اإماراتي - هولندي

مبنا�سبة اإمتامه 50 عاماً يف خدمة الأمن

�ساحي خلفان يلتقي املري وم�ساعديه

والمباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة  زار 
وفد  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  الجنائية 
اللواء  سعادة  برئاسة  الهولندية  الشرطة  من 
هينك بريل رئيس قسم االستخبارات، وسعادة 
اللواء أندي كاخ رئيس قسم التحريات والبحث 
على  التعاون  أوجه  لمناقشة  وذلك  الجنائي، 
القضايا  في  والدولي  المحلي  المستويين 

المشتركة بالجرائم والقبض على المجرمين.
الزائر  الهولندي  الوفد  استقبال  في  وكان 
العميد جمال سالم الجالف مدير اإلدارة العامة 
للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة 
والتحري  البحث  لشؤون  ونائبه  دبي  لشرطة 
العقيد محمد أهلي، والعقيد عادل الجوكر مساعد 
والعقيد  الجنائي،  البحث  لشؤون  العام  المدير 
المطلوبين  إدارة  مدير  السويدي  هالل  طارق 
بالوكالة، وعدد من ضباط التحريات والمباحث 

الجنائية.
الوفد  الجالف  جمال  العميد  واصطحب 
الهولندي الزائر في جولة شملت إدارة المطلوبين 
e-ci�« وغرفة عمليات منصة ، (دولياً )اإلنتربول
me« اإللكترونية في إدارة المباحث اإللكترونية 
الجنائية  والمباحث  للتحريات  العامة  باإلدارة 
في شرطة دبي، مثمناً التعاون األمني المشترك 

بين الجانبين اإلماراتي والهولندي وأهميته في 
القبض على المجرمين، وبسط األمن واألمان في 

إمارة دبي. 
جمال  العميد  تبادل  الزيارة  ختام  وفي 
الجالف الدروع التذكارية مع سعادة اللواء هينك 

بريل الذي أبدى إعجابه بما شاهده من مستوى 
والمباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة  في  متطّور 
الجنائية في شرطة دبي بمجال العمل الشرطي 
واألمني، مشيداً بكفاءة فرق العمل فيها وبمدى 

مواكبتها للمستجدات التقنية والتكنولوجية.

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب 
معالي  دبي،  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة 
المختلفة،  القطاعات  لشؤون  ومساعديه  دبي، 

بمناسبة إتمامه 50 عاماً في خدمة األمن.
وأعرب معالي اللواء المري عن خالص شكر 
معالي  إلى  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  وتقدير 
الفريق ضاحي خلفان تميم لجهوده األمنية طوال 
المخلص  للقائد  األنموذج  50 عاماَ مضت، وهو 
الذي كرس حياته لخدمة وطنه والحرص على 
أمنه وأمن المواطنين والمقيمين، محققاً إنجازات 
أمنية وشرطية واجتماعية، ما جعل من القيادة 
في  رائدة  أمنية  مؤسسة  دبي  لشرطة  العامة 
جميع تخصصاتها، وال نزال ننهل من معارف 
الستشراف  الطويلة  وخبرته  العلمية  معاليه 

مستقبل العمل األمني في دبي. 
مسيرة  أن   المري:  اللواء  معالي  وأضاف 
خلفان  ضاحي  الفريق  لمعالي  عاماً  خمسين 
تميم ناصعة البياض، ومليئة باإلنجازات والعمل 

بالعمل  لالرتقاء  المبذولة  والجهود  المتواصل 
معلم  خير  وهو  دبي،  في  واألمني  الشرطي 
وقته  وهب  لآلخرين،  فخر  ومصدر  للجميع، 
وجهده للتطوير وتأهيل القيادات الشابة، وأنشأ 
في  جديدة  تخصصات  وأدخل  جنائياً،  مختبراً 

وأسهم  الجريمة،  وعلم  الجنائية  األدلة  مجال 
في إحداث تطور تقني وتكنولوجي، واستقطب 
بتدريبها  موجهاً  مواطنة  مؤهلة  فنية  كوادر 
واالستثمار في مواهبها،  وما حققته شرطة دبي 
من إنجازات ريادية في عهده يشار إليها بالبنان.
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فعاليات �سرطية يف ال�سارقة و»ال�سمالية« 

< تفقد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي 
قائد عام شرطة الشارقة، إدارة شرطة المنطقة 
أحمد  العميد  استقباله  في  وكان  الوسطى، 
حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية 
مدير  الريامي  عبدالله  حمد  والعقيد  باإلنابة، 
إدارة شرطة المنطقة الوسطى باإلنابة، حيث 
تفقد اآلليات والمركبات العسكرية، والوقوف 
على مدى جاهزيتها، واالستماع لشرح حول 
سير  على  واطلع  وآلية،  مركبة  كل  مهمات 
المناطق  شرطة  مديرية  في  واألداء  العمل 
الخارجية، ومركز شرطة الذيد الشامل، ومعهد 
الشارقة للسياقة، وأقسام المرور والدوريات 

وترخيص اآلليات والسائقين.
لجميع  وتقديره  شكره  سعادته  وقدم 
العاملين  واألفراد  الصف  وضباط  الضباط 
مثنياً  الوسطى،  المنطقة  شرطة  بإدارة 
مهماتهم  أداء  في  المخلصة  جهودهم  على 
وواجباتهم بالصورة الُمثلى، وتعاملهم بمهنية 
متمنياً  المجتمع،  وأفراد  المتعاملين  مع  عالية 

لهم التوفيق والسداد.
والتحضيرات  االستعدادات  إطار  في   >
لألمن  الدولي  المعرض  من  التاسعة  للدورة 
أبوظبي  »آيسنار  المخاطر  ودرء  الوطني 
2020« الذي سيقام خالل الفترة من 17 حتى 
أبوظبي  مركز  في   2020 مارس  شهر   19
سعادة  التقى  )أدنيك(،  للمعارض  الوطني 
اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام 
الدكتور  شرطة رأس الخيمة، بالعميد متقاعد 
المفتش  المنصوري مستشار  إبراهيم  جاسم 
العام لوزارة الداخلية والمنسق العام للمعرض 

والفريق المنظم من شركة »ريد للمعارض«.
واستمع سعادته إلى شرح حول المعرض 
الدولة  داخل  من  فيه  المشاركة  واألجنحة 

للشرطة  العامة  القيادات  أجنحة  وحول  وخارجها، 
بما فيها جناح شرطة رأس الخيمة.

غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة  أكد   >
الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة أن شهر اإلمارات 
العامة  القيادة  فيه  شاركت  والذي   ،2020 لالبتكار 
في  يتمثل  جوهرياً،  تغييراً  شهد  الفجيرة  لشرطة 
إلى  االبتكارية  الرؤى  عرض  مرحلة  من  االنتقال 
والمجتمع  الجهات  وجاهزية  نضج  قياس  مرحلة 
المبتكرة  الحلول  وتوظيف  العملي،  التطبيق  في 
وأدوات استشراف المستقبل إليجاد فرص تعكس 
أفكاراً خالقة ورؤى مستقبلية مبتكرة غير تقليدية، 
المجال  في  المستدامة  التنمية  تحقيق  ولضمان 

األمني.
األسبوع  هذا  في  الفجيرة  شرطة  عرضت  وقد 
غرفة  مقدمتها  في  المهمة،  المشروعات  من  باقة 
لتشجيع  وهدية  فكرة  وفعالية  االبتكارية،  الحلول 
بيئة  في  اإلبداعية  أفكارهم  تقديم  على  الجمهور 
الخدمات  واإلبداع، ومجموعة من  لالبتكار  محفزة 
الذكية والمبتكرة، وابتكارات وأجهزة تقنية متمثلة 
في سيارة »سهم« لمكافحة الشغب، ونظام الحجز 
الذكي للمركبات، وطوق التعقب الذكي لكالب األثر، 
البصمة،  كشف  وجهاز  الرقمية،  الهوية  ونظام 

وجهاز مكاني، والسلك األمني.
< أعلن العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة 
االستراتيجية وتطوير األداء في شرطة عجمان أن 
بلغت  الخدمة  مراكز  في  المتعاملين  رضا  نسبة 
97.2% خالل عام 2019 حسب مؤشر القياس التابع 
يضاف  التقدم  هذا  وأن  الوزراء،  مجلس  لرئاسة 
إنجازات شرطة عجمان في مسيرتها  إلى سلسلة 
تحقيق  ضمن  وذلك  المتعاملين،  بخدمة  المتميزة 
هدف وزارة الداخلية االستراتيجي المتمثل بتعزيز 

رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.
وأضاف أن مؤشر زمن تقديم الخدمة بلغ 3:54 

دقيقة، فيما انخفض مؤشر االنتظار إلى 8:06 
دقيقة في جميع خدمات شرطة عجمان، وأن 
 %97.2 بلغت  التي  المتعاملين  سعادة  نسبة 
المركز،  في  العاملين  جهود  بفضل  تحققت 
التقني،  المجال  في  الشرطة  شركاء  وتعاون 
والبرامج  األنظمة  وتفعيل  الخبرات  وتوظيف 
واألنظمة  الخدماتي،  المجال  في  المرورية 
رقابة  بأنظمة  والمرتبطة  المتطورة  المرورية 
المركز  تدعم  والتي  اإلمارة  طرق  جميع  في 
والمخالفين  المركبات  عن  البيانات  بأدق 
وتلبية  المتعاملين  على  والتركيز  والحوادث، 

احتياجاتهم.
< أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين 
العامة  القيادة  مع  بالتعاون  توعوية  حملة 
أفراد  دعوة  إلى  هدفت  المسلحة  للقوات 
المجتمع كافة ومستخدمي الطريق للمشاركة 
العسكري  العرض  من  السابعة  النسخة  في 
إمارة  استضافتها  والتي  االتحاد7،  حصن 
الماضي بمنطقة  القيوين في شهر فبراير  أم 
المواقع  على  الحملة  ونظمت  الكورنيش. 
االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإللكترونية، 
المرور  المجتمعية ودوريات  الشرطة  وقامت 
وهدايا  ومطويات  وكتيبات  ملصقات  بتوزيع 
من  العديد  7على  االتحاد  بحصن  خاصة 
تعبئة  ومحطات  التجارية  المراكز  مرتادي 

الوقود واألماكن الحيوية.
المركبات  سائقي  جميع  الحملة  ودعت 
السير  وقواعد  بأنظمة  االلتزام  لضرورة 
وسالمة  سالمتهم  على  حفاظاً  والمرور 
اآلخرين، وذلك بإعطاء األولوية لعبور المشاة 
عند  خصوصاً  الكورنيش،  شارع  منطقة  في 
أماكن نزول وصعود الجمهور، وبجانب القرية 

الترفيهية.

      مشاركة شرطة  الفجيرة في أسبوع االبتكار خدمة المتعاملين  في شرطة عجمان
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ف�ساء اإلكرتوين اآمن

العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

المتسارع  التكنولوجي  التطور  ظل  في 
هناك  تكون  أن  القصوى  األهمية  من  أصبح 
ألفراد  دوري  وبشكل  مكثفة  مجتمعية   توعية 
المجتمع من خالل وسائل اإلعالم المختلفة بين 
التواصل  ما يصح أن نقوم بنشره عبر وسائل 
له  التطرق  أو  نشره  عدم  يجب  وما  االجتماعي 
يحكم  الذي  بالقانون  المجتمعية  التوعية  ألن 
انتهاك الخصوصية غائب عن شريحة واسعة من 

مجتمعنا .

حفظ الخصوصية حق قانوني
إن الخصوصية وهي حق كل شخص فى أن 
يختار بنفسه كيفية مشاركته لحياته الخاصة مع 
أخرى  أطراف  أي  من  تدخل  دون  من  اآلخرين 
القوانين  به  تقوم  ما  بين  انسجام  هناك  دام  ما 

المعمول بها في الدولة. 
اإلنسان  حقوق  أهم  من  الخصوصية  وتعد 
القيمة  إن لم يكن أهمها على االطالق ألنها هي 

األساسية التي تدعم.
اعتبارها  يمكن  والتي  الكرامة  عليها  وترتكز 
أعظم منحة منحها الله عز وجل لإلنسان، والتي 
ذهب  وقد  حياته.  تستقيم  أن  يمكن  ال  بدونها 
دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى النص 
الخصوصية من  احترام  إلى  بشكل غير مباشر 
وحرية  واإلقامة  التنقل  حرية  على  النص  خالل 
الرأي والتعبير وحرية المراسالت وحرية القيام 
بشعائر الدين وحرمة المساكن، وهذه النصوص 
قاطعاً على احترام المشرع اإلماراتي  تعد دليالً 

لخصوصية األفراد.

برامج التوعية اإللكترونية 
تركز  المجتمعية  األمنية  التوعية  برامج  إن 
استخدام  بمخاطر  المجتمع  أفراد  توعية  على 
مواقع  الستخدام  القانونية  والمحاذير  اإلنترنت 
التواصل االجتماعي، بحيث نقوم بتنفيذ برنامج 
توعوي متكامل لرفع مستوى وعي األفراد بهذا 
الخاصة  األفراد  حياة  يمس  الذي  الموضوع 
بانتهاكات  يقومون  الكثيرين  ألن  كبير،  بشكل 
بغير  أو  بقصد  لآلخرين  واجتماعية  قانونية 
قد  التي  والعواقب  اآلثار  مدركين  غير  قصد 
مع  للمجتمع  المضادة  سلوكياتهم  على  تترتب 
الفريسة  الذين يعدون  التركيز على فئة الشباب 
العالم  األسهل لمرتكبي الجرائم اإللكترونية في 
اآلباء  معظم  يترك  حيث  الواسع،  اإللكتروني 
االفتراضي  العالم  هذا  داخل  وحيدين  أبناءهم 
المليء بالمخاطر الفكرية والنفسية التي ال ترحم 
تواصلهم  أثناء  يراقبونهم  وال  كبيراً  أو  صغيراً 
بنوعية  معرفة  أي  يمتلكون  ال  كما  الغرباء،  مع 
المعلومات التي قد تدخل إلى أدمغة أبنائهم، ما 
يفسح المجال واسعاً لالنحرافات الفكرية وللغزو 
الثقافي السلبي الذي يتأثر به الشباب بالكثير من 
القيم الغريبة عن مجتمعاتنا، وقد يؤمنون بأفكار 
ال تمت لمجتمعاتنا بصلة، وبالتالي يضيع هؤالء 
يعيشونها  التي  الفعلية  الحياة  بين  المراهقون 
التي  الواقع وبين الحياة االفتراضية  على أرض 
يعيشونها على شاشات أجهزتهم، ما يخلق لهم 
خصبة  تربة  ويجعلهم  واسعاً،  فكرياً  شرخاً 
للجرائم اإللكترونية المختلفة كالنصب واالحتيال 
الماسة  الجرائم  عن  عدا  الخصوصية  انتهاك  أو 

باألخالق. 

المجالس التوعوية 
القيادة  تنظمها  التي  التوعوية  المجالس  تعد 
العامة لشرطة أبوظبي الوسيلة األمثل للتواصل 
االجتماعي مع شريحة مهمة وواسعة من شرائح 
التجمعات  هذه  تعد  حيث  اإلماراتي،  المجتمع 
ذات الطابع العائلي والحميمي مكاناً مهماً لنشر 
الرسائل التوعوية وإيصال رسالة القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي في توعية الفرد واالرتقاء بثقافته 
المجالس  األمنية، ال سيما وأن خصوصية هذه 
تتيح المجال لتوثيق العالقة بين جهاز الشرطة 
كمؤسسة مسؤولة عن أمن المجتمع وبين األفراد 
الذين يعتبرون الشريك األساسي واالستراتيجي 
في تحقيق األمن بمستوياته كافة، وتستثمر هذه 
ومدى  اإللكترونية  الجرائم  لمناقشة  المجالس 
وطبيعة  الشباب  على  استخدامها  سوء  خطورة 
استخدام  سوء  على  المترتبة  القانونية  األبعاد 
الضوء  تسليط  مع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
على أهم الملفات المعروضة في مراكز الشرطة 
ألخذ  وذلك  الصدد،  هذا  في  المحاكم  وساحات 
العبرة وتحقيق الردع العام في مسائل قانونية قد 
يمارسها الكثير من األشخاص من دون أن يعوا 
النتائج المترتبة عليها، وتعتبر هذه التوعية الخطوة 
لمكافحة  االستباقي  التفكير  مجال  في  المهمة 
إلى  الوصول  يتم  بحيث  وقوعها،  قبل  الجريمة 
الشرائح المستهدفة وتوعيتها بأدق تفاصيل عالم 
الوقوع  أو  ارتكابها  لتجنب  اإللكترونية  الجريمة 

كضحية للمحترفين في ارتكابها.
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»التثقيف ال�سحي« يف »اخلدمات الطبية« »التثقيف ال�سحي« يف »اخلدمات الطبية« 

يوا�سل »مجتمع ال�سرطة« اإ�ساءاته على مختلف الإدارات والأق�سام والفروع والوحدات والعيادات بمديرية 

الخدمات الطبية في القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي.

وزار في هذا العدد فرع التثقيف ال�سحي في المديرية لتعريف منت�سبي ال�سرطة واأفراد اأ�سرهم والمجتمع 

بكيفية تجنب الأخطاء ال�سائعة في الإ�سعافات الأولية، وذلك حفاظًا على اأرواح المر�سى والم�سابين.

لقاء: خالد الظنحاين - ت�سوير: حممد علي 

التثقيف  مسؤول  الفقهاء  راضي  مؤيد  أوضح 
شرطة  في  الطبية  الخدمات  بمديرية  الصحي 
للخطر  ما  شخص  يتعّرض  عندما  أنه  أبوظبي 
يهرع بعض النّاس بالّطبع لمساعدته، ولكن حتى 
مع النيّة الحسنة والشجاعة، إال أّنه قد ينتهي بهم 

إذا  أكبر  خطر  في  الشخص  هذا  بوضع  األمر 
األولية  كانوا ال يعرفون كيفية إجراء اإلسعافات 
األخطاء  تجنُّب  الّضروري  من  لذلك  الّصحيحة، 
الشائعة والخطيرة في اإلسعافات األولية ومعرفة 

ما يجب عليك فعله.

في  وتبادلها  المعلومات  تداول  أن  وأضاف: 
هذا العصر أصبح من أسهل األمور ال سيما عن 
يقوم  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  طريق 
من  خاطئة  طبية  لمعلومات  بالترويج  بعضهم 
ومن  صحيحة  غير  إرشادات  أو  وصفات  خالل 

الفقهاء: هكذا نتجنب الأخطاء يف الإ�سعافات الأوليةالفقهاء: هكذا نتجنب الأخطاء يف الإ�سعافات الأولية
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دون أي رقابة، مع أن هناك أموراً ال يحتمل الخطأ 
إلنقاذ  األولية  اإلسعافات  عمل  كيفية  مثل  فيها، 
حياة شخص، لذلك سنذكر أشهر األخطاء الشائعة 
لهذه  الصحيحة  والبدائل  األولية،  اإلسعافات  في 
الحاالت  للتعامل مع  األخطاء، والطرق الصحيحة 

الصحية الطارئة.
األخطاء  من  الوعي:  فاقد  الشخص  تحريك 
تقوم  أن  لوعيه،  شخص  فقدان  عند  الشائعة 
في  مساعدته  أو  إيقافه  محاولة  أو  بتحريكه، 
الدم بشكل  بإعاقة وصول  تقوم  فبهذا  الجلوس، 
سريع إلى المخ، وبالتالي ستزداد المدة التي يفقد 
سوائل  أي  إعطاء  من  الحذر  ويجب  وعيه.  فيها 
أنه  منك  ظناً  الوعي  الفاقد  للشخص  أطعمة  أو 
يمكن  الغذائية  المواد  هذه  الوعي، ألن  سيستعيد 
االختناق.  إلى  وتؤدي  الهواء  مجرى  تسد  أن 
ساقي  رفع  في  يكمن  الصحيح  والتصرف 
الشخص الرتفاع أعلى من مستوى رأسه، وأثناء 
هذا ال تتوقف عن الحديث معه ألن حاسة السمع 
هي الحاسة األخيرة التي تتوقف عند اإلغماء، فقد 
تنشيط  في  إلى حديثك، وتساعد  وينتبه  يسمعك 

الوعي لديه.
وضع الثلج على الحروق: كثير من األشخاص 
يظنون أن اإلسعافات األولية األمثل للحروق هي 
أمر  المصابة، ولكن هذا  المنطقة  وضع ثلج على 
البارد،  بالحرق  لإلصابة  هذا  يؤدي  فقد  خاطئ. 
المصابة  المنطقة  بتغطية  تقوم  أن  يجب  وال 
بالضمادات، ألن هذا قد يسبب تضاعف المشكلة، 
أو  األسنان  أو معجون  البن  استخدام  وال يصح 
تخفف  بأنها  ُيعتقد  التي  المنتجات  من  غيرها 
السلبية  اآلثار  من  العديد  لها  ألن  الحروق،  من 
المصابة  المنطقة  بغمر  يكون  والحل  واألخطار. 
تقلل  15 دقيقة، حتى  لنحو  الجاري  البارد  بالماء 
من مضاعفات الحروق، وبعد ذلك يمكن استخدام 

كريم الحروق، ثم االستعانة بطبيب مختص.
َطرق المصاب باالختناق على ظهره: إذا قمت 
بالطرق على ظهر المصاب باالختناق، فتساعد في 
إلى  االختناق  يسبب  الذي  الغريب  الجسم  مرور 
الهوائية. ويستخدم كثير من األشخاص  القصبة 
العطور والروائح النّفاذة، ولكنها ليست مسموحة 
لمن يشعر باالختناق أو ضيق التنفس الذي يحدث 
أو  االزدحام  شديدة  أماكن  في  الوجود  بسبب 
المغلقة كالمصعد. واألفضل  الخوف من األماكن 
أخذ المصاب على الفور إلى مكان مفتوح يستطيع 
التهوية  توفير  أو  أفضل،  بصورة  فيه  التنفس 
منطقة  تعّرض  أن  ويجب  طريقة،  بأي  الالزمة 
الرقبة للهواء خصوصاً في حالة ارتداء المصاب 
ليسترخي  تساعده  حتى  الرقبة،  تغطي  مالبس 

ويتنفس بعمق ويتخلص من االختناق.
إذا أصيب شخص  وضع مواد على الجروح: 
أمامك بجرح عميق، فال تحاول أن تضع أي مواد 
هذه  كانت  ما  إذا  تضمن  ال  ألنك  الجرح،  على 
كانت  فإن  ال،  أم  الكافية  بالدرجة  نظيفة  المواد 
ويمكن  كبيرة،  صحية  ألخطار  فستؤدي  ملوثة 
بهذه  الخاصة  الطبية  الضمادات  تستخدم  أن 

الحاد، حيث  النزيف  الحالة في  اإلصابة كما هي 
مكان  على  الضغط  طريق  عن  معه  التعامل  يتم 
في  يساعد  معقم  شاش  أي  واستخدام  النزيف 
ويتابع  الطبيب  يصل  حتى  وذلك  الجرح،  تطهير 

الحالة بنفسه.
إرجاع الرأس للخلف أثناء نزيف األنف: وهذا 
أمر غير صحيح، ألنك بهذا تسبب نزول الدم إلى 
ويزيد  المعدة  على  هذا  ويؤثر  وابتالعه،  الحلق 
الصحيحة  والطريقة  ارتجاع.  حدوث  فرص  من 
للتعامل مع هذه اإلصابة هي ميل الرأس إلى األمام 
قليالً، وأثناء هذا يجب الضغط على جانبي األنف 
10 دقائق، وفي حالة عدم  إلى   5 باألصابع لمدة 
اإلسراع  يجب  دقيقة،   15 مرور  بعد  الدم  توقف 

بنقل المصاب إلى أقرب مركز مستشفى.
بعض  يتعامل  الغريق:  بطن  على  الضغط 
الذي تم  األشخاص بطريقة خاطئة مع الشخص 
إنقاذه من الغرق، والذي ابتلع كمية كبير من الماء، 
في  اليد  أو وضع  بطنه،  على  بالضغط  فيقومون 
إنقاذ حياته، بل  فمه، وهذه األمور ال تساعد في 
والتصرف  المشكلة.  أخطار  من  تزيد  أن  يمكن 
الصحيح هو رفع رأس الشخص إلى األعلى، وهز 
كتفه برفق، والنداء عليه بصوت عال لمساعدته في 
استعادة الوعي. وإذا شعرنا أنه فاقد تماماً لوعيه 
بوضع  الحل  يكون  يتنفس،  ولكنه  يستجيب  وال 
أحد  على  )وضعه  اإلفاقة  وضعية  في  الجسم 
الجانبين، مع إرجاع الرأس للخلف(. أما في حالة 
عدم تنفسه، فيمكن البدء في عمل تنفس صناعي 
من خالل الفم مع إغالق األنف. وإذا لم تجد نبضاً 
بإنعاش  القيام  فيجب  المصاب،  لدى  تنفساً  أو 
منتصف  على  الضغط  خالل  من  القلب  عضلة 
الصناعي،  التنفس  إعطائه  مع  باليدين،  الصدر 
وذلك حتى يصل الطبيب أو التوجه به إلى أقرب 

مستشفى إلنقاذ حياته.
التأكد  يمكن  تحريك الشخص الذي سقط: ال 
بقوة،  السقوط  عند  التواء  أو  بكسر  اإلصابة  من 
وبالتالي يجب الحرص في التعامل مع الشخص 
الذي سقط، وعدم تحريك مختلف أعضاء جسمه، 
إعادة  الطبيب ومحاولة  بدور  القيام  كما ال يجب 
العظم لمكانها حتى ال تتفاقم المشكلة. وما عليك 

فعله هو تثبيت األماكن التي يتألم منها الشخص 
وعدم تحريكه لحين وصول سيارة اإلسعاف أو 

الطبيب المختص.
شد العصبة )الرباط( على الجرح: قد يؤدي 
شدُّ العصبة )الرباط( على مكان الجرح أو تطبيقها 
األطراف،  على  الّضغط  إلى  صحيح  غير  بشكل 
الدورة  تعيق عمل  بل  النّزيف،  تمنع  والعصبة ال 
أن  أيضاً. وكل ما يجب فعله هو  والبتر  الّدموية 
الجرح  على  ومعّقمة  نظيفة  قماش  قطعة  تضع 
الضغط بشكل صحيح لحين وصول سيارة  مع 

اإلسعاف.
العالقة:  األشياء  إلخراج  األصابع  استخدام 
مثالً عند دخول أتربة إلى العين، ال تحاول أبداً أن 
تخرجها بأصابع اليد ألنك بهذا تعمل على تحريك 
هذه األتربة إلى جميع أنحاء العين، وتسبب انتقال 
العين.  إلى  اليد  العدوى من  التي تحمل  البكتيريا 
والتعامل مع أتربة العين يكون بغسل العين جيداً 
بالماء، ووضع المحلول الملحي المخصص لتطهير 
تدخل أجسام صغيرة الحجم في  العين. وأحياناً 
أن  الحالة ال يجب  الطفل، وفي هذه  أذن  أو  أنف 
تستخدم اإلصبع أو أي أدوات أخرى في إخراجها، 
أكثر  األجسام  تلك  دخول  في  ستساعد  ألنها 
الحل  له.  أكبر  مشكلة  أو  الطفل  اختناق  فتسبب 
هنا هو اإلسراع بالتوجه إلى طبيب الطوارئ الذي 
هذه  إلخراج  الصحيحة  الطبية  الطريقة  سيتبع 

األجسام أو الشيء العالق.
طريقة  الحرارة:  لتخفيض  الكحول  استخدام 
فّعالة للتخلص من ارتفاع درجة الحرارة سريعاً 
لدى الطفل، ولكن ال تدرك كثير من األمهات مدى 
خطورتها على صحة الطفل، حيث إن جميع أنواع 
الكحوليات سامة، ويمكن أن يصاب الطفل بُسمية 
الكحوليات، والخطر يكمن في تسرب الكحول إلى 
الجلد. والسر في برودة الجسم عند وضع الكحول 
عليه، أنه يتبخر سريعاً ويجعل الجلد بارداً، ولكنه 
الفعلية  الحرارة  درجة  على  يؤثر  ال  الحقيقة  في 
وإن  حتى  بالحمى  مصاباً  الطفل  ويبقى  الجسم، 
عمل  هو  واألفضل  ساخناً.  ليس  جسمه  كان 
الجو،  حرارة  بدرجة  أي  معتدل  بماء  الكمادات 
الطفل،  حرارة  درجة  تنخفض  حتى  ذلك  وتكرار 
مع االلتزام بالراحة في الفراش، وتناول خافض 

الحرارة والدواء المعالج وفقاً إلرشادات الطبيب.
التقيؤ:  على  خطيرة  مادة  ابتلع  من  مساعدة 
عند  األمهات  من  الكثير  بها  تقوم  منتشرة  عادة 
قيام الطفل بابتالع مادة خطيرة تؤدي إلى التسمم، 
محاولًة منهن إلخراج تلك المادة من المعدة، وال 
إلى  أخرى  مّرة  المادة  هذه  أن عودة  األم  تعرف 
الحلق قد تؤدي النسداد مجرى التنفس خصوصاً 
إذا كانت مادة كاوية تسبب احتراق المكان الذي 
ابنها  أخذ  سوى  األم  على  وما  خالله.  من  تعبر 
على الفور إلى المستشفى، وتخبرهم بالمادة التي 
والكمية  ابتالعها  وموعد  تحديداً،  الطفل  ابتلعها 
التي تناولها إن أمكن. وإن كان ما ابتلعه الطفل هو 
دواء ولكن بكميات كبيرة، فيجب أخذ هذا الدواء 

معها أثناء الذهاب إلى المستشفى.

 مؤيد الفقهاء
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

يغلب علينا في هذا العصر اللجوء لتفسيرات 
خارجية ومادية عندما تتغير األمزجة على نحو 
أو  واضطرابات  بآالم  نشعر  وعندما  سلبي، 
دائماً  التفسيرات  هذه  وتكون  نفسية.  تغيرات 
مبررة لهذه التغيرات الذهنية، فنحن نميل للبحث 
عن سبب طارئ لم نسيطر عليه لنفسر الخذالن 
أو التعسر في المزاج، سواء أكان السبب يتعلق 
للناس،  العالية  التوقعات  أو  العمل،  بضغوطات 
أو  والتعليم،  المناهج  صعوبة  أو  الراتب،  أو 
األقارب  بين  الخالفات  أو  المتتالية،  االختبارات 
الروتينية  الحياة  أو  فهم،  سوء  أو  واألصدقاء، 

والمملة.
أياً كانت هذه األسباب الخارجية التي تعتقد 
الحقيقة  تكدر مزاجك، هي في  السبب في  أنها 

ليست السبب المباشر. 
وإذا قررت أن يتعكر صفو مزاجك، فسيتعكر 
حتى لو كنت في أجمل بقاع األرض، وفي كامل 
بالوفرة،  زاخر  المصرفي  وحسابك  عافيتك، 

وليست لديك أي أعمال عالقة. 
إذن ما السبب؟!

يقول ألفريد إدلر وهو طبيب نفسي وعصبي 
نمساوي، ومؤسس مدرسة علم النفس الفردي: 
»مصاعبي تنبع مني«. وهذا هو جوهر التعامل 

مع تقلبات المزاج واالضطرابات النفسية.
في  السبب  ليست  الخارجية  الظروف 
اإلحباطات، بل السبب هو األفكار التي تشكلت 
في أذهاننا عن كيفية التعامل مع هذه الظروف.

فتكون  المشكلة،  هذه  لحل  خطوة  أول  أما 
بمعرفة ماهية هذه المشكلة بالتحديد. 

تحديد  عليه  آالمه،  من  اإلنسان  وليتعافى 
ومعرفة ومواجهة جوهر األفكار الراسخة لديه. 
هل هي أفكار سلبية عن الذات والمستقبل تسبب 

حمارب هذا الع�سر

ربما  أو  والخذالن؟  الحافز  انعدام  من  حالة  له 
النقيض تماماً، والنقيض ال يعني نتيجة مغايرة، 
فتضخيم الذات والنظرة الالواقعية للمستقبل ال 

تعني إال إحباطاً وحيرة. 
هل من األفكار الراسخة الشعور بالخوف من 

حدوث األخطار والظروف الطارئة؟.
معينة  أمور  من  محدد  خوف  هناك  هل 
تستدعي من الشخص أن يتجنبها ويحرم نفسه 

من التجربة؟.
القيام  تجاه  متكرر  وشك  حذر  هناك  هل 
للشعور  الشخص  تدفع  الروتينية  باألفعال 

بالتوتر وعدم الراحة طوال اليوم؟.
تدفع  الجسد  هناك تصورات سلبية عن  هل 
الشخص للقيام بأمور غير صحية تجاه جسمه 

للوصول للشكل المثالي الذي يرضيه؟.
هل هناك شعور غامر باليأس وفقدان القدرة 
على التفكير السوي في كيفية حل المعضالت؟.

هذه المشاعر تحبس اإلنسان داخلها، وتجعله 
يشعر بالخجل من اإلفصاح عنها، وفي الحقيقة 
هواجس  هي  الواقع  وفي  كثيراً،  منتشرة  هي 
واضطرابات العصر، وهي ال تنم إال عن حقيقة 
الهشاشة  من  يعانون  الناس  من  الكثير  أن 

النفسية. 
التي  والصدمات  الضغوطات  تتابع  ومع 
يتلقاها اإلنسان من دون الوعي بكيفية التعامل 
دفاعاته  جدران  تتخبط  إيجابي،  بشكل  معها 
إلى  إال  تشير  ال  فعله  ردات  وتصبح  النفسية، 
وجود إنسان ضعيف داخلياً ويسهل هزه، مثل: 
أن يحزن بسرعة، ويسهل التالعب به بالكلمات، 
ويتعلق بشخص أو أمر ما بسهولة، ويبالغ في 
األمور، ويتضجر ويتململ  أي موقف ويضخم 

كثيراً. 

ومع مرور الزمن تتفاقم المشكلة لديه لدرجة 
وبالتالي  االجتماعية،  عالقاته  على  تؤثر  أنها 

يغرق في الوحدة واألسى اللذين يرافقاها.
إن االعتراف بالمشكلة بعد تحديد ماهيتها هو 
مواجهة  يتطلب  وهذا  لعالجها،  الثانية  الخطوة 
العادات  الذات والكثير من اإلصرار على تغيير 

النفسية الخاطئة. 
وعلى اإلنسان أن يقوي إيمانه العميق بذاته، 
تشعره  أن  القاهرة  الحياة  لظروف  يسمح  وأال 

بعدم وجود منافذ للخالص. 
يبحث  وأال  بذاته،  يكتفي  أن  أيضاً  وعليه 
سيحمي  الطريقة  فبهذه  البشر،  بين  قيمته  عن 
نفسه من ألم الخذالن والخيبة عندما يسيء له 

اآلخرون. 
األفكار  من  ألي  مفتوحاً  ذهنه  يترك  وأال 
بقراراته  تتالعب  أن  الممكن  من  التي  الدخيلة 
ومبادئه، بل على العكس عليه أن يحصن نفسه 
من هذه الوساوس والكلمات المثبطة أو الموترة.

الفارس  ليس  العصر،  هذا  في  المحارب  إن 
على صهوة جواده، أو المقاتل في الميدان، بل 
هو اإلنسان الذي يتحلى بالقوة النفسية والعقلية 
التي تجعله يواجه نفسه ونقاط ضعفها ليطورها، 
ما تحمله من  بكل  الحياة  بها في هذه  وينطلق 
وليتفوق  وضغوطات،  وصعوبات  إحباطات 
بإيجابيته وقوته وفعاليته، وهذا ال يأتي إال من 

خالل التحلي بالشجاعة القتحام الحياة.
ويقول ألفريد إدلر: »الخطر الرئيس في الحياة 

هو أن تبالغ في حذرك«.
علينا أن نتحرر من مخاوفنا، وهذا ال يأتي إال 
بما  القيام  ثم  بالمشكلة،  واالعتراف  بالمواجهة 
الناس  يحتاجه  ما  بالضبط  فهذا  ونهواه،  نحبه 

الشغوفون والمبدعون واإليجابيون.
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقالت متخ�ص�صة اإ�صهامًا منه يف ن�صر الثقافة القانونية 

بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد الأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

اإلمارات  دولة  في  الرشيدة  القيادة  حرصت 
المؤسسين  نهج  وفق  السير  على  المتحدة  العربية 
قيم  على  تقوم  دولة  دعائم  أرسوا  والذين  األوائل، 
ومبادئ التسامح والمساواة وقبول اآلخر، في ظل 
فئات  جميع  تشمل  التي  العدالة  من  ومناخ  مظلة 
المجتمع، ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن 
الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  آل مكتوم  راشد 
قائاًل:  النهج  هذا  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 

»اإلمارات هي العالم في دولة«.
مسيرة  استقرار  وراء  السر  إن  القول  ويمكن 
الحاضر  لبناء  تهدف  اتحادية  كدولة  اإلمارات 
واإلسهام في المستقبل هو القدرة على نشر العدالة 
بين الجميع، فال فرق بين مواطن ومقيم، والكل يهدف 
من خالل عمله لإلسهام في مسيرة التنمية، وهذا هو 
الواقع الذي دعم األمن واالستقرار المجتمعي لتكون 
اإلمارات كدولة هي العالم بمختلف ثقافاته وأرضاً 
لألحالم والفرص، فال فضل ألحد على أحد إال بعمله 

ومدى إسهامه في دعم مسيرة النهضة.
مناخ  ترسيخ  على  اإلماراتي  الُمشرع  وحرص 
من  مجموعة  خالل  من  والمساواة  العدالة  مبادئ 
الجاليات  التي جعلت مختلف  المتكاملة  التشريعات 
المتوحد  البيت  بمثابة  الدولة  أرض  على  والثقافات 
القادر على خدمة الدولة وحمل شرف االنتماء لها 

ولقادتها.

حرص 
في  دراسة   2019 عام  نشرت  المجال،  هذا  وفي 
مجلة القضاء والقانون الصادرة عن مركز البحوث 
أبوظبي،  في  القضاء  بدائرة  القضائية  والدراسات 
وحملت عنوان: »رؤية دستورية وتشريعية لوثيقة 
ثوابت  الدراسة  هذه  وأكدت  اإلنسانية«،  األخوة 

ومحاور الوثيقة التي وقعت في أبوظبي عام 2019 
التسامح  وثقافة  السالم  قيم  نشر  تعزيز  أجل  من 
لمبادئ  مواكبة  من  تضمنته  وما  والتعايش، 
بينهما في تأكيد  التوافق  اإلمارات في ظل  دستور 
وحرية  العبادة  دور  وحماية  السالم،  قيم  إرساء 
االعتقاد، ومفهوم المواطنة، والمساواة في الحقوق 

والواجبات.
النصوص  أن  إلى  الدراسة  هذه  وأشارت 
الدستورية والتشريعية المتعلقة بحماية دور العبادة 
والطفل،  المرأة  حقوق  وحماية  االعتقاد،  وحرية 
ونشر مفهوم المواطنة، ومواجهة الجرائم اإلرهابية، 
العدالة وعدم  مبادئ  الواقع وفق  أرض  تطبق على 
الدولة  اهتمام  إلى  الذي يشير  الواقع  التمييز، وهو 
اإلماراتية من خالل بنية قانونية حديثة، بدعم مبادئ 
وقيم التعايش والتسامح بين المواطنين والمقيمين 
على أرضها من مختلف األديان والطوائف، ما يعمم 
الترابط والوحدة المجتمعية التي تنبع من الشعور 
وما جعل  الجنسيات،  كل  لدى  واالستقرار  باألمان 
ُتعلي  بميزات  تتصف  للدولة  االعتبارية  الشخصية 
من القيمة اإلنسانية، وتشكل حماية لها من التناقض 
الحياة  العادات األصيلة واالنحياز للحداثة في  بين 

اليومية.
حملت  جلسة  هناك  كانت  المعرفة،  قمة  وخالل 
استدامة  لتحقيق  والعدالة  القانون  »سيادة  عنوان: 
شاملة وراسخة«، والتي أشارت إلى حرص اإلمارات 
على تطبيق مبدأ سيادة القانون منذ نشأتها، وإعالء 

مبدأ أال أحد فوق القانون.
تمكن  التي  المبادرات  من  العديد  إطالق  تم  كما 
العدالة،  على  الحصول  من  المجتمع  شرائح  جميع 
التي  اإللكترونية  األنظمة  تحديث  شملت  والتي 
على  والحرص  والشكاوى،  البالغات  تستقبل 

تستقبل  الشكاوى  أنظمة  أن  خصوصاً  مجانيتها، 
سرعة  تتطلب  التي  العمالية  الشكاوى  من  العديد 
المحاكم  إلى تطبيق »مبادرة  النظر فيها، باإلضافة 
المتنقلة« التي سرعت من عملية التقاضي، ووصلت 

إلى تقديم الخدمة في الطرق واألماكن البعيدة.

مختبر 
ولم تتوقف منظومة التشريعات الوطنية عند حد 
الوقت  في  المتوحد  اإلماراتي  البيت  استقرار  دعم 
الراهن، بل خططت ودعمت لمسيرة المجتمع خالل 
التشريعات  مختبر  تأسيس  خالل  من  المستقبل 
المختبر  2019، وهو  يناير عام  التجريبية في شهر 
األول من نوعه في المنطقة، والذي يهدف إلى توفير 
دراسات مستقبلية لجوانب العمل الحكومي المرتبطة 
وتشريعات  آليات  تطوير  خالل  من  بالتشريعات، 
المستقبل التي تقوم على معايير االبتكار والتقنيات 
كالذكاء االصطناعي والطباعة ثالثية األبعاد والتنقل 
ومحكمة  آمنة  تشريعية  بيئة  وفق  وغيرها،  الذكي 
تطوير  أو  جديدة،  تشريعات  بإقرار  تتم  وموثقة، 
مجاالت  وتنظيم  الحالية،  التشريعات  وتحديث 
العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على 
االستثمار اآلمن في القطاعات المستقبلية، بما يدعم 
رؤية اإلمارات 2021، ومئويتها 2071. وبذلك تقوم 
دولة اإلمارات، من خالل منظومة تشريعية متطورة، 
والتنبؤ  استقراره،  وضمان  الحاضر  بدراسة 
اإلسهام  تشريعية تضمن  وبناء مالمح  بالمستقبل 
ومسيرة  الدولة  مع  يتوافق  بما  واستقراره،  فيه 

المجتمع والتنمية الشاملة.
اإلماراتية  التشريعات  إن  القول  يمكن  كله  لهذا 
فائز  الكل  وأن  دولة،  في  العالم  إدماج  على  قادرة 

على أرض اإلمارات.

الت�سريعات الإماراتية والقدرة 

على اإدماج العامل يف دولة!

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

يعد الشعر البشري من أكثر األدلة البيولوجية 
انتشاراً في مسرح الجريمة المصاحبة لحاالت 
العنف واالعتداء، حيث يفسر طبيعة العالقة ما 
بين المشتبه به والضحية، ويربط بينهما وبين 
نوعية العنف التي حدثت، ويمكن لخبير األدلة 
أم  بشري  شعر  هو  هل  يستدل  أن  الجنائية 
حيواني وما الفرق بينهما، وما العرق واألصل 
إزالة  أو  به والضحية، وكيفية سقوط  للمشتبه 
أو  بالبروتين  الشعر معالج  هل  الشعر، وأيضاً 
وغيرها،  التمليس  أو  البوتوكس  أو  الكيراتين 

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقالت املتعلقة بالأدلة 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. 

واألدوية  المخدرات  وكشف  عليه،  التي  واألصباغ 
التي تم تعاطيها.

تاريخ: في عام، 1891 كتب الباحث هان جروس 
قضايا  لحل  الشعر  استخدام  في  األولى  الصحيفة 

الجرائم.
وفي عام 1897، كان الباحث رودولف فيرتشو أول 

من درس الشعر بعمق.
وفي عام 1906، كتب الباحث هيوغو ماركس بحثه 
لكشف  الشعر  استخدام  في  الجنائي  التحقيق  عن 

الهوية.

وفي عام 1916، كان آلبيرت شنايدر أول من جمع 
عينات الشعر بواسطة المكنسة الهوائية / الساحب 

الهوائي.
بنظرية  لوكارد  الباحث  اشتهر   ،1920 عام  وفي 
بين  يحدث  اتصال  كل  بين  للخصائص  التبادل 

جسمين، ويترك كل منهما أثره على اآلخر.
على  كيرك  باول  الدكتور  عمل   ،1931 عام  وفي 
التطورات الستخدامات الشعر كدليل جنائي في حل 

القضايا.
تكوين: يتكون الشعر من بروتين قوي جداً اسمه 
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د. مريم شنشول

الكيراتين، يساعد على حماية الشعر من الجو المتقلب 
على  ويحافظ  والحرارة،  واألصباغ  والكيمياويات 
التعفن األخيرة  خصائص الشعرة حتى بعد مراحل 
كالشبكة،  بعضاً  ببعضها  متصلة  أليافاً  بتكوينه 
تزيد من تقوية الشعرة وتماسكها ما يجعلها الدليل 

الفيزيائي الممتاز في مسرح الجريمة.
داخل  من  تبدأ  ومنجرفة  ميتة  خاليا  هو  الشعر 
وجذع،  جذر  إلى  تشريحياً  وتنقسم  البشرة،  سطح 
البصيلة  في  ومدفوناً  الجلد   تحت  يكون  الجذر 
الجلد  فتحة  يمتد عن طريق  الذي  والجزء  الشعرية، 

يسمى جسم أو جذع الشعرة.
وإن كان الشعر يعود لحيوان ما، فهو يتكون من 

البشرة والقشرة واللب المنتصف.
من  بالتدريج  طبقات  ثالث  من  الشعر  ويتكون 
كل  يجعل  ما  الشعرة،  منتصف  داخل  إلى  الخارج 
شعره فريدة من نوعها من ناحية اختالف معين في 
إحدى هذه الطبقات من الناحية التشكيلية لها،  ولكل 
لدى  مختلفة  التركيبة  في  معينة  خصائص  شعرة 

الشخص عن كل األشخاص اآلخرين.
بجسم  تحيط  شفافة  طبقات  هي  الشعر:  بشرة 
الشعرة، وتتألف من مادة الكيراتين التي تختلف من 
المتصلبة  كالجداول  وإذا  كانت  أخرى.  إلى  فصيلة 
المسطحة التي تتكون من مادة الكيراتين التي تكون 
الشعر  به  يتميز  ما  فهي  الجذور  من  نسبياً  بعيدة 
الحيواني، واالختالف هنا لتشخيص الشعر البشري 
عن الشعر الحيواني هو باختالف الشكل الذي تتكون 
منه هذه الطبقة، أي إذا كان شكل طبقة البشرة كالتاج 
)كورونال، كراون( فهو من النادر أن يكون متواجداً 
عند البشر، ولكنه مطابق تماماً للحيوانات كالقوارض 
كانت  إذا  أما   جداّ.  الدقيق  القطر  ذي  الشعر  وذات 
تتواجد  لم ولن  الغزلية، فهي  كالبتلة  الشعرة  بشرة 
لدى البشر وبشكل مستحيل، ولكنها تتواجد بشكل 
كبير لدى القطط، أما الترتيب السطحي أو المسطح 
المتراكب فوق بعضه بعضاً  في بشرة الشعرة، فهو 

موجود بكثرة عند البشر.
جسم  في  الموجودة  الطبقة  هي  الشعر:  قشرة 
خلوية  قشور  من  تتكون  والتي  األساسي،  الشعرة 
مغزلية الشكل، وتحتوي على مغازيل قشرية وصبغة 
الشعر،  لون  عن  مسؤولة  تكون  التي  الميالنين 
والمغازيل القشرية هي عبارة عن فتحات ومسافات 
بعضها  بين  والمسافات  األحجام  مختلفة  هوائية 
البشري  للشعر  الجذور  من  بالقرب  توجد  بعضاً 
البالغ، أما الحبيبات اللونية فهي صغيره جداً وداكنة 
بالحجم  أيضاً  الخصائص وتختلف   اللون وحبيبية 
والتوزيع،  اللون  في  وكذلك  بعضاً،  ببعضها  مقارنة 

وتوجد باتجاه القشرة لدى الشعر البشري. 
اللونية  الحبيبات  من  فيخلو  األبيض  الشعر  أما 
الطبيعية األصلية للشعر،  بينما  في الشعر المصبوغ 
البشرة  طبقة  داخل  في  اللون  فيكون   صناعياً 

والقشرة للشعرة.

المنتصفة لخلية  الطبقة  لب / نخاع الشعر: هي 
أشكال  ولـ»اللب«  القشرة،  بمنتصف  مروراً  الشعر 
غير  أو  متقطعاً  أو  متواصالً  يكون  أن  إما  مختلفة، 
البشري  الشعر  وفي  التجزيء.  أو  التوزيع  منتظم 
مختف  أو  التقطيع  منتظم  غير  اللب  يكون  ما  عادة 
بالكامل. أما في الشعر الحيواني، فيكون اللب كامالً 

ومنتظماً جداً. 
المنفرد  الجسم  لقطر  وفقاً  اللب  حجم  ويبلغ 
للشعرة، ففي الشعر البشري يبلغ قطر اللب أقل من 
الثلث لقطر الشعرة، وفي الشعر الحيواني فإن اللب 

يبلغ قطره أكثر أو يساوي نصف قطر الشعرة.
ومن ناحية الشكل، اللب في الشعر البشري يكون 
أسطوانياً )سلندركال(. وفي الشعر الحيواني يختلف 

باختالف الفصائل.
أنواع لب الشعر: هناك خمسة أنواع للب الشعر 
المختبر  في  المجهر  تحت  عليها  التعرف  يمكن 
والوصف.  التشكيل  باختالف  تختلف  و  الجنائي، 
وعندما يجد خبير األدلة الجنائية شعرة في مسرح 
الجريمة، فإنه سترى إحدى هذه االحتماالت لتساعده 

في الجزم بالتشخيص الصحيح:
1. اللب المتواصل: وهو خط مستقيم ذو صبغة 

كاملة وغير مكسور وال متجزئ.

خط  وهو  المتجزئ:  المتقطع  اللب   .2
)صبغة( متقطع على تزامن ثابت بين لب وآخر 
)متساوي التقطيع في الحجم والمسافة على خط 

مستقيم(.
ذو  المستقيم  الخط  هو  المتكسر:  اللب   .3
الحجم  متساوي  غير  بشكل  المتقطعة  الصبغة 

والمسافات داخل الشعرة.
4. اللب المتصلب: هو الخط العريض الغامق 
والداكن الذي يكون ملء فراغ اللب وملء فراغ 

القشرة .
5. اللب الخالي: هو الذي يخلو من أي صبغة 

متقطعة بداخله في فراغ اللب.
الثدييات  يمر شعر  دورة حياة نمو الشعر: 
معينة،  بأوقات  ومحددة  معينة  نمو  بمراحل 
وسبب  الشعرة  عمر  تشخيص  خاللها  من  يتم 

سقوطها ونوع سقوطها:
ست   إلى  وتمتد  اآلناجينيك:  مرحلة   .1
مثبتة  البويصالت  خاللها  وتكون  سنوات، 
بالجذور بواسطة حليمة صغيره جداً. وفي هذه 
الفترة،  يجب أن يسحب الشعر بقوة وعنف حتى 
يستبب بنزع الشعرة من جذورها، وعندما يتم 
انتزاع الشعرة بهذه الطريقة يكون مصاحباً معها 
البصيلة بما تحتوي من حمض المايتوكوندريال 
النووي الوراثي الذي يستخدم في تحديد هوية 

الشخص.
2. مرحلة الكاتاجينيك: وتمتد من أسبوعين 
نمو  خاللها  من  ويستمر  أسابيع،  ثالثة  إلى 

الشعر، ولكن يصاحبه تقلص من البويصلة.
وتمتد من شهرين  مرحلة التيلوجينيك:   .3
الشعر  يسقط  الفترة  هذه  وفي  أشهر،   6 إلى 
من  رخواً  يصبح  أن  بعد  جداً  طبيعي  بشكل 
لتلفق تهمة  الجذور. )فعندما تأتي إمرأة بشعر 
على أحد بأنه حاول االعتداء عليها وشد شعرها، 
سقوطاً  ساقط  شعر  أنه  النهاية  في  ويتضح 
العلم  فائدة  تكمن  هنا  االستحمام،  أثناء  طبيعياً 
الكافي لطبيعة نمو وسقوط الشعر ليتزامن مع 

سيناريو كل قضية(.
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التعليم مدى احلياةت

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

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

والتحفيز  والتكرمي.

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

باملوارد الب�صرية حتت  عنوان »تطوير ذاتي«.

يربط عدد من األشخاص في وطننا العربي 
التعليم ونهل العلم بالمدارس والمعاهد والكليات 
من  االنتهاء  بمجرد  فتراهم  فقط،  والجامعات 
حصولهم على الشهادة الجامعية يودعون الكتب 
وكل ما يتعلق بالتعلم وتطوير الذات، متوهمين 
بأنهم أخذوا ما يريدونه من العلم والمعرفة بما 
والنجاح  الحياة  معترك  إلى  لالنطالق  يؤهلهم 
أن  بد  ال  العلم  طلب  أن  حين  في  المضمون، 
يكون من المهِد إلى اللحِد كما جاء في الحكمة 

العربية القديمة.

غذاء العقل 
والتعليم جزء أساسي لوجودنا كبشر، ومثل 
الطعام والشراب اللذين يغذيان جسمك وينميانه، 
إلى وجبات دسمة من العلم  أنت بحاجة أيضاً 
عن  والتوقف  وتنعشه،  عقلك  لتغذي  والمعرفة 
تغذية العقل سيؤدي إلى ضمور في الشخصية 

وانحدارها في قعر المجتمع.
أناتول  الفرنسي  والناقد  الروائي  يقول 
فرانس: »ابحث عن المعرفة، فالمعرفة ال تبحث 

عن أحد«.
والوسائل  المناهل  تعددت  اليوم،  عالم  وفي 
بفضل  وتنوعت  المعرفة،  على  الحصول  في 
ممكناً  عاد  وما  والتكنولوجي،  العلمي  التطور 
من  إلى  الوصول  من  ومنعها  المعلومة  حجب 
هو  فعله  عليك  ما  وكل  عليها،  الحصول  يريد 
العلم  بساتين  ثمار  قطف  إلى  بوعي  السعي 
التي  الوسيلة  تختار  وأن  المتنوعة،  والمعرفة 
تتالءم مع رغباتك ووقتك وظروفك المعيشية، 
المقروءة  والوسائل  األدوات  وتسخير 
من  تشتهي  ما  لغرف  والمرئية  والمسموعة 

فاكهة العلم والمعرفة.
مع  للتعامل  فعاليّة  الطرق  أكثر  إحدى  إن 
التغيرات الحياتية هي التعلم المستمر، فالذين ال 
ينتهزون فرصة تعلّم الجديد سيظلون يراوحون 
في مكانهم من دون تغيير، وستتضاءل قدراتهم 

وأهميتهم في المجتمع.
المتوقعة،  غير  التغييرات  مع  التكيف  وعليك 
هو  ذلك  على  ستساعدك  التي  والطريقة 

قدراتك،  من  سيعزز  الذي  التعلّم  استمرارية 
وسيعطيك شعوراً باإلنجاز مع كل جديد تتعلمه، 
لمواجهة  االستعداد  من  المزيد  وسيمنحك 

التحديات واستكشاف الجديد.
الذي  األفق  مدى  تعلمك، سيتسع  زاد  وكلما 
ترى فيه األمور واألحدات التي من حولك بمزيد 
ٍمن العمق والفهم، وذلك باالعتماد على ما تعرفه 
اآلخرون، ويحصنك  عليك  يمليه  ما  وليس  أنت 
التعلم المستمر ضد األفكار الهدامة والسطحية 

التي تصدر عن مدعي الثقافة والعلم.

عادة يومية 
ويبقى عليك أن تتعلم كيفية تعلم شيء جديد 

كل يوم، ومنها:
- اعتماد عادة يومية في قراءة كتاب يتالءم 
وميولك ولو رواية ممتعة، حتى ولو لدقائق، تلك 

العادة يمكن أن تتطور وتصبح سلوكاً يومياً.
أخرى  وسيلة  هي  آخر  شخص  تعليم   -

للتعليم الذاتي.
- القيام بتطبيق وتأمل وتقيّم ما تعلمته.

- ابحث عن جمعية أو معهد مرتبط بطبيعة 

عملك واالختصاص الذي تعمل به، وأعمل على 
تشكيل شبكة مع زمالء المهنة.

- ابحث واستقصي عن كل ما يثير اهتمامك، 
وعن األحداث من حولك.

المستمر،  التعليم  مصادر  بعض  استخدم   -
المنشورة  والمقاالت  والمجالت  الصحف  مثل 

على مواقع اإلنترنت.
- احصل على المنشورات الخاصة بمجاالت 

اهتمامك.
التدريبية  الدورات  حضور  على  احرص   -
القنوات  ومشاهدة  المختصين،  ومحاضرات 
الحوارية  البرامج  إلى  واالستماع  الوثائقية 

والثقافية.
- تعرف على منصات متخصصة مثل منصة 
»TED« اإلبداعية، والتي أصبحت ظاهرة علمية 
وثقافية حديثة ومنبراً للفكر الحر، والتي تديرها 
والعلماء  المستشارين  من  متميزة  مجموعة 
ويبقى  العالم.  بقاع  مختلف  من  والمفكرين 
أصبح  الحياة  مدى  الذاتي  التعليم  إن  نقول  أن 
ضرورة حياتية ال بد منها، وإال ستصبح إنساناً 

ال صلة له بالحاضر المتغير والمتطور سريعاً.
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التنمر وانعكا�ساته على الأطفال

المالزم أول خالد الحمادي 
          إدارة الدعم االجتماعي في شرطة أبوظبي

المعنوي  العنف  أشكال  من  التنمر هو شكل 
ُيلحق الضرر باآلخرين أطفاالً  الذي  والجسدي 

وكباراً في مختلف األماكن والظروف. 
أما التنمر المدرسي فيحدث على الطالب في 
المدارس، عندما يستخدم طالب أو مجموعة من 
الطالب قوتهم في إيذاء طالب آخر أو مجموعات 
المتنمرين  دافع  ويكون  الطالب،  من  أخرى 
وضعهم األقوى مثل: قوة جسدية أشد، أو عمر 
أكبر، أو مستوى مالي واجتماعي أفضل، مقابل 

وضع ضعيف للمتنمر عليه في هذه المجاالت.
االعتداء  مثل:  عدة،  أشكاالً  التنمر  ويتخذ 
اللفظية،  والتهديدات  واإلهانات،  الجسدي، 
وسائل  واستخدام  الجنسي،  التحرش  وأحياناً 
المتحركة  الهواتف  مثل  الحديثة  االتصال 
رسائل  إلرسال  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
من  المتنمرون  ويهدف  عليه.  للمتنمر  تهديدية 
كل هذه األشكال من التنمر إلى إخضاع المتنمر 
عليه رغماً عنه، ووضعه في عالقة غير متكافئة 
مع المتنمرين، ما يتسبب للمتنمر عليه بأضرار 

نفسية وصحية وجسدية.
على  سواء  سلبية  انعكاسات  وللتنمر 
البيئة  أو  المتنمرين، أو ضحاياهم من األطفال، 
المدرسية، أو المجتمع، فالتنمر المدرسي يؤثر 
في  واالجتماعي  األمني  الوضع  على  سلباً 
االعتداءات  المتنمرون  يرتكب  حيث  المدارس، 
الذين  اللفظية والجسدية على األطفال اآلخرين 
مرغوب  وغير  مرفوضون  بأنهم  يشعرون 
ما  واألرق،  والقلق  الخوف  من  ويعانون  بهم، 
العلمي،  تحصيلهم  مستوى  تراجع  إلى  يؤدي 
النشاطات  في  المشاركة  عدم  إلى  ويضطرهم 
خوفاً  المدرسة  من  الهرب  حتى  أو  المدرسية، 

من المتنمرين.
للمتنمرين، فإنهم قد يتعرضون  أما بالنسبة 
المدرسة،  إدارة  قبل  من  والطرد  للتوبيخ 
واحتمال  العلمي،  تحصيلهم  مستوى  ولتراجع 
يكبرون  عندما  إجرامية  أعماالً  الرتكابهم  كبير 

في العمر.
بمركز  ممثلة  الداخلية  وزارة  وقد خصصت 
بالغات  الستقبال  ساخناً  خطاً  الطفل  حماية 
التنمر على مستوى كل المدارس في الدولة، عبر 
الرقم المجاني )116111(، أو عبر التطبيق الذكي 
»تطبيق  واسمه  الذكية  المتحركة  الهواتف  على 
حمايتي«. كما تقوم اإلدارات المعنية سواء في 
وزارة الداخلية أو القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
أو غيرها من القيادات العامة للشرطة في الدولة 
والمدارس  واألطفال  لألسر  المحاضرات  بعقد 
السلبية،  وانعكاساتها  التنمر  بظاهرة  لتوعيتهم 
وطرق الحد منها، واإلبالغ عنها. وال يمكن وقف 
ظاهرة التنمر أو غيرها من الظواهر االجتماعية أو 
الحد منها من دون تضافر أدوار وجهود جميع 
فئات المجتمع، مثل: األهل، والطالب، والمعلمون، 
وغيرهم  والسائقون،  واإلداريون،  والمشرفون، 
القطاع  مع  وتعاونهم  المجتمع،  أفراد  من 
الداخلية  وزارة  في  سواء  الدولة  في  الشرطي 
غيرها  أو  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أو 
وذلك  الدولة،  في  للشرطة  العامة  القيادات  من 
التوعوية واالستفادة  المحاضرات  عبر حضور 
تنمر تحدث معهم  أي حالة  منها، واإلبالغ عن 
أو أمامهم باستخدام الخط الساخن أو »تطبيق 
عالج ضحايا  في  والمشاركة  الذكي،  حمايتي« 
التنمر من األطفال، وفي إصالح وتأديب وتأهيل 

المتنمرين.
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اإَذا الِعيُد َجــــاَء

الشاعر: بهجت صميدة
                      مصر

ــا ــ ــَن ــ ــَه ــ ــوِس ال ــ ــ ــُف ــ ــ ــّن ــ ــ َوَيــــــــْســــــــِري ِبــــــُكــــــلِّ ال

َســــْوَســـــــــَنــــا َوْرِدِه  ِمــــــــْن  لــــَنــــْقــــطــــَف 

ــِد أْصــــَواَتــــــــــــــَنــــا ــ ــ ــْي ــ ــ ــِع ــ ــ َتــــْكــــِبـــــــــيــــَرِة اْل

َمـــــْوِطـــــَنـــــا ــا  ــ ــ ــَه ــ ــ َل ــوِب  ــ ــلُـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــُقـ ــ اْلـ ُكـــــــــلُّ   

ـِـَق أَْحـــــــاَلَمـــَنـــا ـــ ـــ ــّق ـــ ـــ ــَح ـــ ـــ  أهـــــــــــــــــــــــــــــلـِـَنــا َكــــْي ُن

ــا ــــ ــــ ــَنـ أضـــــــــــــــــــــــــــواُؤُه َقـــــــــــــْد َتـــــــِعـــــــنُّ َلـ

ــا ــــ ــَنـ ـــــــِضـــــــي ُهـ ـــــــِضـــــــي ُهـــــــَنـــــــاَك َوَنْ َوَنْ

ــُب أَْنـــــــــــَواَرَنـــــــــــا ــ ــَداِع ــ ـــ ــ ـــ ــ اْلـــــَكـــــوِن ُنـــــــْور ُي

ــى ــ ــَن ــ املُ ــــي  ُنــــَغــــنِّ َجـــــــــــــــــــاَء  الــــِعــــيــــُد  إَذا 

ــِعـــيـــد ـ ــِري ِبــــَحــــْقــــِل اخَلــــــَيــــــاِل الـــسَّ ــ ــْجـ ــ ــَنـ ــ َفـ

ــــــأَُ َفــْرَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــُة ــُر.. َتْ ــ ــبِّ ــ ــَك ــ ـــي.. ُن ُنـــَصـــلِّ

ــوُر َوُتــْصــِبـــــــــــــــــــــــــــــُح ــ ُهـ ــزُّ ــ َوَتـــْنـــُبـــُت ِفـــْيـــَنـــا الـ

ـــــــــــــبِّ ِمــــــْن   ــــــَة اْلُ َوَنــــــــــأُْخــــــــــُذ ِعــــــيــــــِديَّ

ــْرح ــ ــَفـ ــ َوَنـــــــُطـــــــُرُق ُكــــــلَّ َطــــــِرْيــــــٍق إَلـــــــــى   اْلـ

ــا ــ ــان ــ ــَي ــ َوَنــــــْنــــــُشــــــُر ِفـــــــي ُكــــــــلِّ ُرْكـــــــــــٍن ِض

ـــــي َوِفــــــــي َوِعــــــــْنــــــــَد امْلَـــــــــَســـــــــاِء ُنـــــَغـــــنِّ
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فعاليات ريا�سية �سرطية

توج سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله 
إدارة  فريق  عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
لشرطة  العامة  القيادة  في  والدوريات  المرور 
عجمان لكرة القدم  بطالً لكأس القائد العام لكرة 
القدم، وذلك بعد فوزه بهدف مقابل ال شيء على 
المدني في عجمان  للدفاع  العامة  فريق اإلدارة 
لكرة القدم في المباراة النهائية التي أقيمت على 

أرض ملعب كواترو الرياضي في عجمان.
العزيز  عبد  العميد  التتويج  احتفال  حضر 
في  المدني  الدفاع  عام  مدير  الشامسي  علي 
عجمان، والعميد علي حميد المسيبي نائب مدير 
شرطة  في  المساندة  والخدمات  الموارد  عام 
عجمان، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة 
االستراتيجية وتطوير األداء في شرطة عجمان، 
وعدد من ضباط وصف الضباط وأفراد الشرطة 
حضرت  التي  والجماهير  المدني  والدفاع 

لتشجيع الفريقين.
كما كرم سعادة اللواء النعيمي فريق اإلدارة 
العامة للدفاع المدني في عجمان لكرة القدم لفوزه 
بالمركز الثاني في بطولة كأس القائد العام لكرة 
القدم ، و كذلك كرم الفائزين بالجوائز الفردية، 
حيث فاز الالعب محمد بركات بلقب أفضل العب 
بلقب  العزاوي  الله  عبد  والالعب  المباراة،  في 
أفضل حارس في البطولة، والالعب باسم بالل 

بلقب هداف البطولة، والمدرب عبد الله علي بلقب 
أفضل مدرب، محمد مبارك بلقب أفضل إداري، 
وفريق إدارة االستراتيجية وتطوير األداء بلقب 

الفريق المثالي.
وهنأ سعادة قائد عام شرطة عجمان الفائزين 
في البطولة، وحيَّا فيهم روح الحماس والتنافس 
والتعاون، مشيداً بمشاركتهم في البطوالت التي 
عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  منتسبي  تجمع 

واإلدارات األخرى في إمارة عجمان.
وأشاد النقيب خميس ثاني فيروز مدير فرع 
اإلعالم  بقسم  والثقافية  الرياضية  األنشطة 
ومدير  عجمان  شرطة  في  العامة  والعالقات 
التي تميز بها العبو  الرياضية  بالروح  البطولة 
التي  المشرفة  وبالمنافسة  المشاركة،  الفرق 
لكرة  العام  القائد  كأس  بطولة  بها  تميزت 
إلى  وصوالً  التصفيات  مراحل  خالل  القدم، 
المباراة النهائية، مؤكداً أن هذه البطولة تشجع 
ممارسة  على  المنتسبين  من  المشاركين 

الرياضات المختلفة. 
شرطة  مديرية  فريق  توج  ثانية،  جهة  ومن 
القيادة  في  الجنائي  األمن  قطاع  في  الظفرة 
العامة لشرطة أبوظبي بالمركز األول في بطولة 
ألعاب القوى، والتي أقيمت ضمن بطوالت مدير 
قطاع األمن الجنائي الرياضية في القيادة العامة 

اللجنة  ونظمتها   ،2020 لعام  أبوظبي  لشرطة 
الرياضية في القطاع، بمشاركة 83 العباً من عدد 

من المديريات واإلدارات الشرطية. 
وفاز بالمركز الثاني في بطولة ألعاب القوى 
فريق  ثالثاً  وجاء  العين،  شرطة  مديرية  فريق 

مديرية شرطة المناطق الخارجية.
 400  -  200  -  100( البطولة سباق  وشملت 
- 800 - 1500 - 3000 متر(، والوثب الطويل، 
مستوى  على  رباعي  تتابع  متر   100 وسباق 
الفرق. أما في سباق 100X4 ، والذي أقيم على 
المناطق  مديرية  فيه  فحلت  الفرق،  مستوى 
الخارجية في المركز األول، وفي المركز الثاني 
الثالث  المركز  وفي  الظفرة،  شرطة  مديرية 
مديرية شرطة العين. وكرم المقدم جاسم محمد 
وجمع  المراقبة  إدارة  مدير  الخزرجي  سالم 
في  المخدرات  مكافحة  بمديرية  المعلومات 
شرطة أبوظبي الالعبين والفرق الفائزة، مؤكداّ 
الرياضية  باألنشطة  الشرطية  القيادات  اهتمام 
من خالل تنظيم وإقامة البطوالت الرياضية على 
، وضمن  الشرطية وإدارتها  القطاعات  مستوى 
تشجيع  جانب  إلى  الرياضية،  اللجان  جهود 
يسهم  بما  للمشاركة  الجنسين  من  المنتسبين 
الجماعية  والمشاركة  التعاون  روح  تعزيز  في 

وتشجيع التنافس الشريف.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة الإمارات العربية املتحدة خالل ال�صهر املا�صي عددًا من الفعاليات الريا�صية.
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أقيم بمعهد تدريب الشرطة في عجمان احتفال تخريج دورتي 
»التحقيق في الجرائم المستحدثة« )االتجار بالبشر( و»المهارات 
السلوكية للعاملين في المؤسسات العقابية واإلصالحية«، واللتين 
شارك فيهما عدد من منتسبي القيادات واإلدارات الشرطية في 

وزارة الداخلية.

وزارة  في  القانون  احترام  ثقافة  بمكتب  العاملون  يهنئ 
مدير  الشامسي  راشد  عبدالله  الدكتور  العميد  الداخلية 
المكتب بترقيته إلى رتبه عميد. مبارك، وإلى مزيد من النجاح 

والتقدم.

يهنئ العاملون بإدارة النقل والمشاغل في وزارة الداخلية الرقيب أول خالد 
النجاح  من  مزيد  وإلى  مبارك،  أول.  رقيب  رتبة  إلى  بترقيته  اللوغاني  خلفان 

والتقدم. 

يهنئ العاملون بإدارة النقل والمشاغل في وزارة الداخلية 
العقيد أحمد سعيد بن يعروف نائب مدير اإلدارة بترقيته إلى 

رتبه عقيد. مبارك، وإلى مزيد من النجاح والتقدم.

رئيس  الكعبي  عبيد  حمد  الزعابي،  عبيد  جاسم  واإلعالمي  الكاتب  زار 
تحرير صحيفة »االتحاد«، وأهداه عدداً من مؤلفاته، بحضور إبراهيم العسم 
مدير التحرير، وسعد جمعة رئيس قسم الثقافة والمنوعات. وأشاد الكعبي 

بمؤلفات الزعابي وبجهوده التوعوية عبر شخصيته »دبدوب«.

عام  مدير  ثاني  آل  محمد  الشيخ  رعاية  تحت 
الدكتورة  نالت  والرماية،  للجولف  الشارقة  نادي 
جنائية،  أدلة  ومدربة  مستشارة  شنشول  مريم 
جيد  بتقدير  الثاقبة  للعين  للرماية  أكاديمية  دورة 
جداً، ودورة الرماية التكتيكية المتقدمة للعين الثاقبة 

بتقدير جيد جيداً مرتفع.

إعداد: موزة الحمادي 

Mojtama -160.indd   33Mojtama -160.indd   33 26/02/2020   9:07 AM26/02/2020   9:07 AM



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

الحريات واحترام اآلخر،  التسامح والسلم واألمان وصون  لقيم  اإلمارات دولة حاضنة 
تضم في مجتمعها أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة واالحترام، وترّسخ قوانينها 
قيم االحترام والمساواة، وتجّرم الكراهية والعصبية وأسباب الفرقة واالختالف، وقد أصبحت 
والتطرف  العنف  بنبذ  ترتبط  عدة  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات  في  أساسياً  شريكاً  اإلمارات 
والتمييز العنصري، لتصبح عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب، لتعزيز السالم 
والتقارب بين الشعوب، وهذا ما جعلها مقصداً للجميع من مختلف بلدان العالم، بغض النظر عن 

لونهم أو عرقهم أو دينهم.
كان النهج الرئيس للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، منذ تأسيس 
البيضاء قيادًة  أبناء اإلمارات  أيادي  امتدت  االنفتاح والحوار مع اآلخر، وقد  الدولة، هو سياسة 
وشعباً لدول العالم أجمع، وواصلت القيادة الرشيدة هذا النهج، حيث تحّول التسامح في المجتمع 
اإلماراتي إلى ثقافة يومية ومنهج وبرنامج عمل ونهج حياة شّكل عمق سياسة دولة اإلمارات التي 

كانت وال تزال وستظل أيقونة للتسامح والقيم اإلنسانية الحضارية عالمياً.
عام 2019 كان عاماً للتسامح في اإلمارات، بإعالن من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله«، حيث كان يهدف إلى إبراز دولة اإلمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد 
يهدف  مستداماً  مؤسسياً  الدولة، وعمالً  زايد مؤسس  الشيخ  لنهج  امتداداً  باعتبارها  التسامح  قيمة 
إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل اآلخر واالنفتاح على الثقافات المختلفة، وقد انقضى هذا العام 
بإنجازات مضيئة ال تعد وال تحصى، بفضل الله سبحانه وتعالى، والتسامح في الدولة بطبيعة الحال ال 

يتوقف عند يوم أو سنة، فهو ثقافة يومية وبرنامج عمل ونهج حياة ثابت ومستدام.
من هذا المنطلق، أطلق األدباء والشعراء واإلعالميون المشاركون في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان 
الجبل الثقافي الذي نظمته، أخيراً، جمعية الفجيرة االجتماعية الثقافية، بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، 
»وثيقة الجبل الثقافية في التسامح«، بهدف تعزيز هذه القيمة اإلنسانية في الساحة الثقافية المحلية والعربية 
والعالمية، وجاء في نص الوثيقة: »نحن المشاركين في مهرجان الجبل الثقافي في دورته الثانية، ومن منطلق 
مسؤولياتنا الثقافية واألدبية واالجتماعية وكمبدعين ومنتجين للعمل الثقافي ومشتغلين به، وإدراكاً منا لدور 
الثقافة كإبداع وعطاء وعنصر حيوي في االستجابة للتحديات، والتفاعل اإليجابي مع العصر، ومع مجتمع 
المعرفة ومع اآلخر، ولدورها المحوري في تعزيز قيم التسامح، واحترام التنوع كمصدر إثراء في المجتمع، 
أخذنا على أنفسنا وكل المبدعين وأهل الثقافة والفكر واإلعالم، بالعمل الجاد والمستدام على إعالء قيم التسامح 
والحوار التفاعلي، وثقافة الوئام والعيش المشترك، واحترام اآلخر المختلف، وبث وترسيخ هذه القيم والمبادئ 

في إبداعاتنا الثقافية والفنية، وسردياتنا اإلماراتية، ولتكون هذه الثقافة أسلوب حياة في المجتمع«. 
عمار يا بالدي

وثيقة اجلبل يف الت�صامح
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