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بتوجيهات ومتابعة من �لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية، حتر�س وز�رة �لد�خلية على تطبيق مبد�أ موؤ�ص�صاتي معمول به 

يف جميع  �ملوؤ�ص�صات �لناجحة و�ملتميزة يف �لعامل، وهو مبد�أ »�لثو�ب و�لعقاب«، حيث ُيكرم 

ويكافـاأ معنويًا وماديًا كثري من �ل�صباط و�صف �ل�صباط و�لأفر�د و�ملدنيون من منت�صبي 

وز�رة �لد�خلية وجميع �لقياد�ت �لعامة لل�صرطة يف �لدولة، على �جلهود و�لإجناز�ت 

و�لت�صحيات �لتي يقدمونها خدمة مل�صرية �لأمن و�لأمان و�ل�صالمة و�لر�صا و�ل�صعادة.

فيها  �أفعال خالل عملهم  �أو  باأقو�ل  يقومون  �ملنت�صبني قد  من  وباملقابل، هناك عدد 

خمالفة لالأنظمة و�لقو�نني و�لقر�ر�ت و�لتعليمات �ملعمول بها يف وز�رة �لد�خلية، وت�صر 

مبنت�صبني �آخرين �أو باأحد �أفر�د �ملجتمع من مو�طنني �أو مقيمني �أو ز�ئرين، لذلك تتوىل 

مديرية �لق�صاء �ل�صرطي يف وز�رة �لد�خلية �إد�رة �لنظام �لتاأديبي ملثل هوؤلء �ملنت�صبني 

�ملخالفني، حيث حتقق �ملديرية باملخالفات �مل�صلكية �مل�صددة و�لب�صيطة  �لتي ت�صل �إليها 

بكل حياد ونز�هة و�صفافية، وتتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية  �لالزمة من ��صتدعاء وتوقيف 

ووقف عن �لعمل وعقوبات، وتدقق يف �جلز�ء�ت �لتاأديبية �ل�صادرة من قبل �لقياد�ت 

�لعامة لل�صرطة ومدى مطابقتها لالأنظمة و�لقو�نني �ل�صرطية، وحتقق يف �إ�صابات �لعمل 

�لتي قد يتعر�س لها منت�صبون �أثناء عملهم �مليد�ين �أو �لإد�ري وت�صع �لتو�صيات �ملنا�صبة 

يف  �لأخرى  �لق�صائية  �جلهات  �أمام  يحاكمون  �لذين  �ملنت�صبني  ق�صايا  وتتابع  ب�صاأنها، 

�لدولة، كل ذلك مع �حلفاظ على حق �ملنت�صب �ملعاقب بالتظلم من قر�ر معاقبته خالل 

�ملدة �لقانونية �ملحددة، وهي 10 �أيام من تاريخ علمه باحلكم.

�ل�صرطي يف وز�رة  �لق�صاء  �إىل مديرية  وهنا ل بد  من توجيه حتية �صكر وتقدير 

عادل  �صرطي  ق�صائي  نظام  ظل  يف  و�لعقاب«  »�لثو�ب  ملبد�أ  تطبيقها  على  �لد�خلية 

وحديث. 

يف  لل�صرطة  �لعامة  و�لقياد�ت  �لد�خلية  وز�رة  منت�صبي  كل  �إىل  متجددة  و�لدعوة 

�لدولة ملو��صلة �للتز�م بالأنظمة و�لقو�نني �ملعمول بها يف وز�رة �لد�خلية خ�صو�صًا 

و�لدولة عمومًا فهم �لقدوة و�ملثال لبقية �أفر�د �ملجتمع.

ق�شاء �شرطي 
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•تجهيز المعارض             •االأفالم الوثائقية

•الحمالت اإلعالنية

خدماتنا



العدد 162 مايو 2020 4

العدد 162 - مايو 2020

ملحق �صهري ي�صدر عن جملة

�ملر��صالت:

وزارة الداخلية

�ص.ب: 38999

الإمارات العربية املتحدة - اأبوظبي

هاتف : 4028782 2 971+

magazine999@moi.gov.ae
الهاتف املجاين:

8009009

1616

2626

�إ�صابات �لأطفال

جمل�س �صباب �صرطة �أبوظبي

مديرية �لق�صاء �ل�صرطي يف »�لد�خلية«

�جتماعات عن ُبعد يف »�لد�خلية« 

مو��صلة �لت�صدي للمخدر�ت

1212
1010
66

1414
1616

    خليل د�وود بدر�ن

رئي�س جلنة تطوير �ملجلة

رئي�س �لتحرير:

�لعقيد عو�س �صالح �لكندي

مدير �لتحرير:

ع�صام �ل�صيخ

�صكرتريا �لتحرير:

با�صل ثريا

خالد �لظنحاين

�لإخر�ج و�لت�صميم:

مهند �صامل



5العدد 162 مايو 2020

2020

3232

 �ل�صعر يف م�صرح �جلرمية

رجال �لأمن ووقاية �ملجتمع

 �آثار �لتدخني على �لقلب

�لإد�رة يف زمن »كورونا«

�لريا�صة عن ُبعد

2626
2222
2020

2828
3232

الضوء  الشرطة«  »مجتمع  يلقي 
القضاء  مديرية  على  العدد  هذا  في 
الداخلية،  وزارة  فــي  الــشــرطــي 
واحلديث  العادل  القضائي  والنظام 
الذي تطبقه على املنتسبني املخالفني 

احملالني إليها.
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من  �ملنت�صبني  باأمور  تتعلق  و�لتي  �لد�خلية  وز�رة  يف  �لإد�رية  �لوحد�ت  خمتلف  على  �إ�صاء�ته  �ل�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

�صباط و�صف �صباط و�أفر�د ومدنيني.

وتوجه يف هذ� �لعدد �إىل مديرية �لق�صاء �ل�صرطي يف وز�رة �لد�خلية للتعريف باملهمات �لتي تقوم بها، و�أبرزها �حلكم يف 

�ملخالفات �مل�صلكية للمنت�صبني بح�صب �لنظم و�لقو�نني �ل�صرطية �حلديثة و�لعادلة �ملعمول بها يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.

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

ت
ءا

ضا
�

اإ

مديرية الق�شاء ال�شرطي يف وزارة الداخلية

ال�شام�شي: نحكم يف املخالفات امل�شلكية للمنت�شبني
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وزارة  في  الشرطي  القضاء  مديرية  تتولى 
القوة  لمنتسبي  التأديبي  النظام  إدارة  الداخلية 
الوزارة من ضباط وصف ضباط  العاملين في 
والقرارات  القوانين  وتطبيق  ومدنيين،  وأفراد 
المتعلقة بالمخالفات المسلكية، والتي تحال إليها 

من الجهات المختصة إلتخاذ الالزم بشأنها.

متابعات
الشامسي  خليفة  عبيد  الدكتور  العميد  وأكد 
وزارة  في  الشرطي  القضاء  مديرية  مدير 
الداخلية لـ»مجتمع الشرطة« أن مديرية القضاء 
المسلكية  المخالفات  في  النظر  تتولى  الشرطي 
دراستها  بعد  وتوصيفها  والبسيطة،  المشددة 
التوصيات  القانوني لها ووضع  التكييف  وبيان 
الالزمة بشأنها، واقتراح تشكيل هيئات التحقيق، 
وعقد جلسات المحاكمة، ومتابعة قضايا منتسبي 
وزارة الداخلية أمام الجهات القضائية وما تسفر 
المختصة  الجهات  بالتنسيق مع  عنه من أحكام 

في »الداخلية«.
القضاء الشرطي تتولى  وأضاف: أن مديرية 
وتنفيذ  والموقوفين  النزالء  شؤون  متابعة 
األحكام التأديبية الصادرة بحق منتسبي القوة، 
في  الصادرة  التأديبية  الجزاءات  على  والتدقيق 
المخالفات البسيطة من قبل القيادات واإلدارات 
مطابقتها  مدى  من  والتحقق  للشرطة  العامة 
للقوانين والقرارات المنظمة للعمل، والعمل على 
التحول من النظم التقليدية إلى النظم اإللكترونية 

وفقاً لمعايير الجودة والتميز.

التحقيق الشرطي 
وأوضح المقدم أحمد سيف الكعبي مدير إدارة 

التحقيق الشرطي بمديرية القضاء الشرطي في 
وزارة الداخلية أن هذه اإلدارة تتكون من قسم 
المسلكية،  المخالفات  وقسم  الشرطي  التحقيق 
المسلكية  المخالفات  في  التحقيق  تتولى  وأنها 
مديرية  اختصاص  بحسب  والبسيطة  المشددة 
وشفافية  ونزاهة  حياد  بكل  الشرطي  القضاء 
ضوء  في  بشأنها  الالزمة  التوصيات  ووضع 
القوانين والقرارات، واتخاذ اإلجراءات القانونية 
من استدعاء وحجز وتوقيف والوقف عن العمل 
المحالين  بحق  التحفظية  واإلجراءات  واإلفراج 
في  المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  للتحقيق 
للمحالين  االتهام  لوائح  وإعداد  الداخلية،  وزارة 
محكمة  أمام  اإلدعاء  وتمثيل  المحكمة،  إلى 
في  بالتحقيق  تختص  اإلدارة  وأن  الشرطة، 
القوة  لها منتسبو  التي يتعرض  العمل  إصابات 
التوصيات  ووضع  »الداخلية«  في  العاملون 

المناسبة بشأنها.

أما الرائد أحمد محمد المنصوري نائب مدير 
إجراءات  أن  فذكر  الشرطي،  التحقيق  إدارة 
وفق  تتم  بالمخالفة  المحالين  مع  التحقيق 
إجراءات قانونية تقوم على مبدأ النزاهة والحياد 
والشفافية في التحقيق وضمان حقوق المحالين 
وفقاً  التحقيق  هيئات  تشكيل  ومنها:  بالمخالفة، 
وتنظيم  للعمل،،  المنظمه  والقرارات  للقوانين 
محضر تحقيق تدون فيه أقوال كل من المخالف 
محضر  توقيع  مع  واإلثبات،  النفي  وشهود 
وكل  التحقيق  هيئة  أعضاء  قبل  من  التحقيق 
اإلطالع  بعد  وجدوا  إن  والشهود  المخالف  من 
القانوني  التكييف  أقوالهم، وضمان وضع  على 
والقرارات  للقوانين  وفقاً  للمخالفة  الصحيح 

المنظمة للعمل.

محكمة الشرطة 
الكندي  محمد  أحمد  الدكتور  المقدم  وأشار 
التابعة  الشرطة  محكمة  إدارة  بأعمال  القائم 
الداخلية  وزارة  في  الشرطي  القضاء  لمديرية 
إلى أن هذه المحكمة تتكون من قسم أمانة السر 
أنها  وإلى  األحكام،  وتنفيذ  المصادقة  وقسم 
تقوم بمباشرة التحقيق النهائي، وسؤال المحال 
هيئة  قبل  من  ودفاعه  أقواله  بالمخالفة وسماع 
للمخالفة  القانوني  التكييف  وتعديل  المحكمة، 
أقوال  بعد سماع  وذلك  لذلك،  مقتضى  رأت  إذا 
المخالف والشهود وقناعة هيئة المحكمة بظروف 
الواقعة في ظل القوانين والقرارات المعمول بها 
الدرعي  سالم  أحمد  الرائد  أما  الشأن.  هذا  في 
نائب مدير إدارة محكمة الشرطة، فلفت إلى أن 
جلسات المحاكمة تتم بكل شفافية وحياد، بحيث 
يمكن المخالف الدفاع عن نفسه أو توكيل محام 

العميد عبيد الشامسي 
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السلطة  المحكمة لها  للدفاع عنه، وإلى أن هيئة 
كل  لظروف  وفقاً  األحكام  إصدار  في  المطلقة 
التظلم  للمخالف  يحق  وأنه  حدة،  على  مخالفة 
القانونية  المدة  خالل  المحكمة  هيئة  قرار  من 

المحددة وهي 10 أيام من تاريخ العلم بالحكم.

تدقيق قانوني
وشرح المقدم ماجد أحمد المنصوري رئيس 
قسم التدقيق القانوني بمديرية القضاء الشرطي 
من  العديد  يقدم  القسم  أن  الداخلية  وزارة  في 
الخدمات القانونية، فهو مختص بتقديم المشورة 
لمديرية  التابعة  اإلدارية  للتشكيالت  القانونية 
المسلكية  المخالفات  ودراسة  الشرطي،  القضاء 
العامة  واإلدارات  القيادات  قبل  من  المحالة 
للشرطة واتخاذ الالزم بشأنها والتأكد من صحة 
والقرارات  للقوانين  وفقاً  لها  القانوني  التكييف 
الشرطي،  القضاء  مديرية  بعمل  الصلة  ذات 
بمنتسبي  الخاصة  الجنائية  القضايا  ومتابعة 

القوة العاملين في وزارة الداخلية أمام الجهات 
القضائية في الدولة واألحكام الصادرة بشأنها.

فروع مهمة
القضاء  بمديرية  مهمة  فروعاً  هناك  أن  يذكر 

الشرطي في وزارة الداخلية، ومنها: 
ويعمل  النزالء:  ومتابعة شؤون  التنفيذ  فرع 
هذا الفرع على تأمين مثول المخالفين الموقوفين 
أمام هيئات التحقيق أو محكمة الشرطة، وتنفيذ 
األحكام الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة 
تنفيذ األحكام الصادرة من محكمة الشرطة بعد 
المصادقة عليها من الجهة المختصة، واإلشراف 
على جميع األمور الخاصة بالنزالء والموقوفين 
وبرامج الزيارات وتنسيق وتنظيم عملية دخولهم 
وخروجهم من أماكن التوقيف ومتابعة الطلبات 
عمليات  على  واإلشراف  النزالء،  من  المقدمة 
الجهات  مع  بالتنسيق  الموقوفين  النزالء  نقل 
المختصة، وتنظيم سجالتهم ومتابعة قضاياهم 

وحل مشاكالتهم.
فرع االستراتيجية وتطوير األداء: ويعمل هذا 
الفرع على تطبيق نظام الجودة الخاص بوزارة 
في  الجودة  تطبيقات  وتدقيق  وتطوير  الداخلية 
المديرية، والمشاركة باستقصاء النتائج الميدانية 
الخطة  مع  يتناسب  بما  الجودة  نظام  لتطبيق 
األداء،  لتطوير  الداخلية  لوزارة  االستراتيجية 
مع  ينسجم  وبما  الفرع  لمهمات  تنفيذاً  وذلك 

معايير قياس األداء المؤسسي.
الفرع  هذا  ويقوم  والتوثيق:  اإلحصاء  فرع 
اإلحصائية  البيانات  وإعداد  المعلومات  بجمع 
واألحكام  وتحليلها  المسلكية  المخالفات  عن 
الصادرة بشأنها، وبناء قاعدة معلوماتية والعمل 
على تحديثها باستمرار لالستفادة منها، وإصدار 
دوري،  بشكل  اإلحصائية  والجداول  النشرات 
الفرع  مهمات  عن  الدورية  التقارير  وإعداد 
والحلول  البدائل  واقتراح  المشكالت  وتحديد 

التطويرية لها.

الرائد أحمد المنصوريالمقدم ماجد المنصوريالمقدم أحمد الكنديالمقدم أحمد الكعبي



9T.: +971 (0) 4 3751180 - Ofc. 1601, BCT, Dubai Media City, Dubai, P.O.Box 502001@DMC 3 UAEالعدد 162 مايو 2020
www.mediamotionpr.com



العدد 162 مايو 2020 10

تويل قيادة �لبالد �حلكيمة و�حلكومة �لحتادية �لر�صيدة ووز�رة �لد�خلية و�لقياد�ت �لعامة لل�صرطة يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة فئة �ل�صباب دعمًا و�هتمامًا كبريين، وحتر�س على �إ�صر�كهم يف �لر�أي و�لقر�ر من خالل جمال�س �ل�صباب.

ويف هذ� �ملجال، �لتقى »جمتمع �ل�صرطة« �لر�ئد حممد �أحمد بالعالء رئي�س جمل�س �صباب �صرطة �أبوظبي �لذي حتدث عن 

مهمات هذ� �ملجل�س و�إجناز�ته وتطلعاته.

حوار: جا�صم عبيد الزعابي 

> متى تأسس مجلس شباب شرطة أبوظبي، 
وما األسباب التي دعت إلى تأسيسه؟

القيادة  واهتمام  وتوجهات  لتطلعات  ترجمة   -
رواد  يعتبرون  والذين  الشباب،  بقطاع  الرشيدة 
إطار  وفي  المستقبل،  وبناة  والتنمية  التطوير 
الشباب  لتمكين  والموارد  اإلمكانيات  كل  تسخير 
ومبادراتهم  أفكارهم  وطرح  الفعالة  المشاركة  من 
الهادفة إلى تطوير آليات العمل األمني وتعزيز األمن 
واالستقرار، وتطبيق هذه األفكار والمبادرات واألخذ 
بها وتحويلها إلى واقع، ليكون الشباب صناع هذه 
القرارات، جاءت فكرة تشكيل مجلس شباب شرطة 
مواهب  وتنمية  صقل  بهدف   2017 عام  أبوظبي 
وتبني  الشرطة  منتسبي  من  الشباب  ومهارات 
ابتكاراتهم وإبداعاتهم، ومن أجل العمل على أن يكون 
المجلس منبراً للتواصل بين الشباب، وتمكينهم من 
التعبير عن اهتماماتهم وطموحاتهم، بما يسهم في 

إيجاد أفضل الحلول للمشكالت األمنية.

عليها  قام  التي  األساسية  الركائز  ما   <
المجلس؟ 

- قام مجلس شباب شرطة أبوظبي على الركائز 
األساسية التالية : أن يكون منبراً للتواصل، وإيجاد 
الخبرات،  وتبادل  مجتمعية،  أمنية  لقضايا  حلول 

وتعزيز الهوية الوطنية، وطرح أفكار ابتكارية.

اختصاصات وأهداف
> ما اختصاصات المجلس؟ 

والحلول  والدراسات  االستشارات  تقديم   -
الداخلية والخارجية من  بالبيئة  الخاصة  للتحديات 

منظور فئة الشباب.
القيادة  في  الشباب  فئة  من  العاملين  إشراك   -
العامة لشرطة أبوظبي وإداراتها المختلفة في تحديد 
متطلبات تطوير العمل الشرطي والمجتمعي، وبناء 
والقوانين  األنظمة  مع  يتعارض  ال  بما  المستقبل، 

واللوائح واألوامر المعمول بها. 

ت
ءا

ضا
�

اإ

التي  الفرص والتحديات  أهم  - دراسة وتحليل 
تهم فئة الشباب في استشراف المستقبل، بما يخدم 

توفير األمن واألمان للمجتمع.
الفعاليات  في  والخارجية  الداخلية  المشاركة   -
للجهات  والتوصيات  التقارير  ورفع  الشباب،  لفئة 

المعنية.
- التنسيق مع المجالس الشبابية على المستوى 
المعرفة  لتبادل  والدولي  واالتحادي  المحلي 

والخبرات.
تنفيذ  في  الشباب  مجالس  مع  التنسيق   -
مستوى  على  المشتركة  والفعاليات  المبادرات 

الدولة. 
- إيجاد الشراكات مع القطاعين العام والخاص 
لدعم الشباب بما يتفق والخطة االستراتيجية للقيادة 

العامة لشرطة أبوظبي.
- أي مهمات أخرى يكلف بها المجلس من معالي 

القائد العام لشرطة أبوظبي أو من يفوضه.

جمل�س �شباب �شرطة اأبوظبي 

بالعالء: هدفنا تنمية املواهب وتبني الإبداعات
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المجلس  التي وضعها  الرئيسة  األهداف  ما   <
عند تأسيسه؟

- تعزيز انتماء الشباب للوطن والقيادة، وتحقيق 
الوالء الوظيفي.

- التواصل مع مجتمع الشباب في الدولة وإمارة 
بطموحاتهم  المتعلقة  الموضوعات  لبحث  أبوظبي 

ومستقبلهم والتحديات التي تواجههم. 
- تمكين الشباب من اإلسهام في تحديد متطلبات 
يتفق  بما  والمجتمعي،  الشرطي  العمل  تطوير 
االستراتيجية  والخطط  أبوظبي  إمارة  وتوجهات 
اإلمارات  ومجلس  أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة 

للشباب.
- توفير منبر للتواصل بين الشباب، وتمكينهم 
من التعبير عن آرائهم واهتماماتهم وطموحاتهم، بما 
يسهم في إيجاد الحلول للمشكالت التي تواجههم، 

وبما يعزز من تحقيق األمن المجتمعي.
ذات  والمشاريع  المبادرات  وتطوير  تبني   -
الصلة بالشباب في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 

والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها.
العامة  القيادة  في  الشباب  قدرات  تطوير   -
لممارسة  الفرصة  ومنحهم  أبوظبي،  لشرطة 

المهمات القيادية.
وتبني  الشباب،  ومهارات  مواهب  تنمية   -

ابتكاراتهم ودعمها.
المشاركة  على  وحثهم  الشباب،  دور  تعزيز   -
أهداف  تحقيق  في  لإلسهام  التطوعية  األعمال  في 
رؤية إمارة أبوظبي عموماً والقيادة العامة لشرطة 

أبوظبي خصوصاً.
> كيف يتم اختيار أعضاء المجلس؟ 

- توجد لجنة تأسيسية للمجلس تختار بناء على 
معايير خاصة األعضاء من الذكور واإلناث العاملين 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي سواء عسكريين 

أو مدنيين ضمن الفئة العمرية من 18 إلى35 عاماً.
أعضاء  عاتق  على  الملقاة  المسؤوليات  ما   <

المجلس؟ 
الشرطة  منتسبي  وأفكار  بمتطلبات  االهتمام   -
مع  والتنسيق  ومشاريع،  مبادرات  إلى  وتحويلها 
شباب المجتمع وتحويلها إلى مبادرات ومشاريع، 
ونقل صوت الشباب من منتسبي الشرطة والمجتمع 
الى القيادات الشرطية بدعم من معالي القائد العام 

للشرطة.
> ما أبرز التحديات التي واجهت المجلس؟ 

- إنجار األهداف ضمن ميزانية محددة وضعت 
للمبادرات  المناسبة  الشراكات  وإيجاد  للمجلس، 
المجلس  أعضاء  وانشغال  المطروحة،  والمشاريع 
بمهماتهم الوظيفية والذي كان له تأثير في بعض 

األحيان على القيام بأدوارهم في المجلس.

تعاون وتنسيق
لتعزيز  المجلس  قدمها  التي  اإلضافة  ما   <

قدرات شباب اإلمارات؟ 
يعزز مجلس شباب شرطة أبوظبي هدف القيادة 
المكاسب  على  الحفاظ  في  أبوظبي  لشرطة  العامة 
وطمأنينة  أمن  حفظ  مجال  في  تحققت  التي 

اإلمارات  لشباب  المثالية  البيئة  وتوفير  المجتمع، 
ليكونوا رواد أمن المستقبل. كما يعد مجلس شباب 
شرطة أبوظبي شريكاً استراتيجياً لمجلس اإلمارات 
الطرفين  بين  وتنسيق  تعاون  ويوجد  للشباب، 

لتحقيق األهداف المشتركة.
التي  الخاصة  أو  الحكومية  الجهات  ما   <

يتعاون معها المجلس؟ 
يتعاون مجلس شباب شرطة أبوظبي مع كل من: 
مجلس اإلمارات للشباب، ومجلس شباب أبوظبي، 
مجالس الشباب في الدوائر الحكومية، باإلضافة إلى 

بعض الجهات الحكومية والخاصة في الدولة. 
> كيف يقاس مؤشر أداء مجلس شباب شرطة 

أبوظبي؟
وموضوعات  الرأي،  استطالعات  خالل  من   -
ورفع  فيها،  الحضور  ونسبة  الشبابية  الحلقات 
مخرجات الحلقات، والمباردات والمشاريع المقدمة، 

واجتماعات المجلس.

إنجازات وتطلعات
> ما أبرز اإلنجازات والمكتسبات التي حققها 

المجلس في دورته األولى؟ 
العالم، وحلقة شبابية  أكبر حلقة شبابية في   -
شاباً، ومبادرة  قائداً   80 الهمم، ومبادرة  ألصحاب 
ومبادرة  نحيا«،  »باألمل  ومبادرة  شباب«،  »يلسة 
وجائزة  زايد«،  »أيادي  ومبادرة  زايد«،  »فخر 
وحلقة  الجنائية،  لألدلة  شبابية  وحلقة  الشباب، 
شبابية »حياتك غالية« حلقة شبابية عن المخدرات، 
ودخول موسوعة جينيس العالمية لألرقام القياسية 

مرتين.
> ما آلية المشاركة في الحلقات الشبابية التي 

ينظمها المجلس؟ 
على  واإلناث  الذكور  من  الشباب  بإمكان   -
العمرية  وفئاتهم  اختصاصهم  مجاالت  اختالف 
كل  ويحظى  الشبابية.  الحلقات  في  المشاركة 
مشارك بفرصة متساوية للتعبير عن رأيه ومشاركة 
عملية  وتعتمد  الحلول.  بأفضل  للخروج  أفكاره 
وخبراتهم.  اهتماماتهم  على  المشاركين  اختيار 
ويتم اختيار موضوع بشكل دوري وتحديد الموقع 
للمجلس  اإللكتروني  الموقع  في  ونشره  والوقت 

لجمع واختيار المشاركات.
ما  األولى،  الدورة  في  تجربته  نجاح  بعد   <
دورته  في  للمجلس  االستراتيجية  التوجهات 

الثانية؟
- المسؤولية االجتماعية، والمشاركة في صنع 

القرار.
> بالنسبة لعام 2020 عام االستعداد للخمسين، 

هل من مبادرات للمجلس خاصة بهذا العام؟ 
- التشكيل الجديد لمجلس شباب شرطة أبوظبي 
بعام  خاصة  عمل  خطة  وضع  الثانية  دورته  في 

2020 »عام االستعداد للخمسين«.

الرائد محمد بالعالء
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أسباب إصابات العنف ضد األطفال
جهل  األسري،  التفكك  الزوجية،  الخالفات   
الوالدين بأصول التربية الصحيحة، العنف األسري، 
الفقر، الخبرات السيكولوجية السلبية أثناء الطفولة، 
الوالدين  عزلة  الطفل،  من  الواقعية  غير  التوقعات 
أحد  قبل  من  المخدرات  تجارة  أو  تعاطي  للطفل، 

الوالدين، المشكالت المجتمعية والبيئية.
تصنيف إصابات العنف ضد األطفال

نزيف  أو  كدمات  إلى  تؤدي  قد  جسمية:  آثار 
داخلي أو خارجي أو رضوض أو كسور ...

آثار نفسية: تغير في نفسية الطفل.
نحو  الطفل  سلوك  في  تغير  سلوكية:  آثار 

االنطواء أو الخوف أو العدائية ...
ذا  ليصبح  الطفل  حالة  تطور  مجتمعية:  آثار 

تأثير سلبي على المستوى األسري والمجتمعي.
الوقاية من إصابات العنف ضد األطفال:

- الحد من فرص ارتكاب العنف ضد األطفال.
- تعزيز االندماج االجتماعي، والحد من العوامل 
األطفال  أن تجعل  التي يمكن  والبيئية  االجتماعية 

تحت خطر التعرض للعنف.
- الحد من ظواهر العنف ضد األطفال بطريقة 
والتعليم  التدريب  خالل  من  وداعمة  مخططة 

وتطوير المهارات ودعم الشخصية.
نهج  خالل  من  المناسبة  التدخالت  توفير   -
العالقة  ذات  المجتمع  مؤسسات  بين  مشترك 
الشرطة  األسرية،  التنمية  المدرسة،  )األسرة، 
تقاسم  يجري  حيث  وغيرها..(،  المجتمعية، 
المعارف والخبرات وأفضل الممارسات إلى أقصى 

حد.

التعامل مع إصابات العنف ضد األطفال
تهدئة  المساعدة،  طلب  اإلصابة،  نوع  تحديد 
الطفل وطمأنته إذا كان واعياً، وإذا كان غير واع، 
التأكد من مجرى الهواء والتنفس عنده، وإذا كان 
يتنفس، يمكن وضعه في وضعية اإلفاقة، وإذا ال 

يتنفس يجب إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي له.

التنمر عند األطفال
عدواني  سلوك  أو  سلبية  أفعال  هو  التنمر: 
أو  آخر  شخص  قبل  من  الشخص  له  يتعرض 
مجموعة أشخاص عمداً من خالل اإليذاء الجسدي 

أو النفسي أو العاطفي.
والمدرسة  المنزل  في  التنمر  أسباب  أهم 

والمجتمع:
- جذب االنتباه.

- اضطراب الشخصية، ونقص تقدير الذات.
- اإلدمان على السلوكيات العدوانية من خالل 
ألعاب  أو شخصيات  متلفزة  أو  نماذج حية  تقليد 

إلكترونية.
- عوامل نفسية كاالكتئاب واألمراض النفسية

الطفل من مشكالت فسيولوجية في  - معاناة 
الدماغ.

على  مقدرته  وعدم  بالخوف،  الطفل  شعور   -
التعبير عن ذلك.

- العدوان الناتج عن اإلحباط أو الفشل المتكرر.
)ضغوط  السلطة  من  التخلص  في  الرغبة   -

الكبار(.
- تدني التحصيل الدراسي.

- الظروف األسرية.
الوقاية من التنمر عند األطفال

- دور األسرة: حل مشكالت الطفل السلوكية، 
أسباب  لمعرفة  إيجابي  وبشكل  بهدوء  ومناقشته 
دفعه للعنف قبل وصولها لمرحلة التنمر، واالبتعاد 
خصوصاً  للطفل  والجسدي  اللفظي  التعنيف  عن 
في  ومساعدته  الطفل  وتشجيع  اآلخرين،  أمام 
اإلحباط، ومراقبة  المدرسية وإبعاده عن  واجباته 
الطفل أثناء مشاهدة البرامج التلفزيونية واأللعاب 
التأثير  ذات  األلعاب  عن  وإبعاده  اإللكترونية 

النفسي العنيف.
منع  التنمر:  من  الوقاية  في  المدرسة  دور   -
أو  النفسي  باإليذاء  سواء  آخر  لطفل  طفل  إيذاء 
الجسدي، وجعل المدرسة بيئة آمنة وهادئة ومنع 
واإلشراف  الرقابة  وتكثيف  فيها،  العنف  مظاهر 

للخوف  تعرضهم  عدم  يضمن  بما  الطالب  على 
والذعر والتنمر، وتحفيز روح التعاون بين الطالب 
ونشر المودة والمحبة بينهم، وامتالك المدرسين 
لمهارات التواصل والتعامل مع الطلبة واالبتعاد عن 

الكلمات المؤذية.
التعامل مع ظاهرة التنمر عند األطفال

ظروف  في  األطفال  تربية  على  الحرص   -
صحية بعيداً عن العنف واالستبداد، وتعزيز عوامل 

الثقة بالنفس والكبرياء وقوة الشخصية لديهم.
- على األهل اختيار اإلعالم المناسب ألطفالهم 
وتوفير األلعاب التي تحسن القدرات العقلية لديهم 

وإبعادهم عن األلعاب العنيفة.
والتواصل  األطفال،  مع  صداقة  عالقة  بناء   -
الدائم معهم، وترك باب الحوار مفتوحاً دائماً معهم، 

ليشعروا بالراحة للجوء إلى األهل.
عن  الدفاع  رياضات  على  األطفال  تدريب   -
وثقتهم  والنفسية  البدنية  قوتهم  لتعزيز  النفس 

بأنفسهم.
- متابعة السلوكيات المختلفة لألطفال، والوقوف 

على السلوكيات الخاطئة لديهم ومعالجتها.
»اإلنترنت«  شبكة  على  األطفال  مراقبة   -
ألي  واالنتباه  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 

عالمات غير عادية.
والقدرات  الطاقات  واستثمار  الفراغ،  تجنب   -

الخاصة لألطفال بالبرامج والنشاطات النافعة.
والمرشدين  المعلمين  إلى  االستماع   -
والحرص  المدارس،  في  والنفسيين  االجتماعيين 

على اللقاءات الدورية معهم واألخذ بآرائهم.
على  التنمر  وضحية  المتنمر  عرض   -

اختصاصي نفسي أو اجتماعي.
- حماية حقوق األطفال الذين تعرضوا للتنمر، 
وتعويضهم عن األضرار النفسية أو الجسدية التي 

لحقت بهم.
مع  مدرسة  كل  في  اجتماعي  مرشد  توفير   -
أي  تعرض  حال  في  معه  التواصل  أهمية  تعزيز 

طفل ألي من أشكال العنف أو األذى.
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مبادرة الوقاية 
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الرائد سيف جمعة الكعبي
مديرية الطوارئ والسالمة العامة  

في شرطة أبوظبي

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

من �إ�صابات �لأطفال«. 
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9001:2008 Certified Company. 

PROVIDERS OF QUALITY 
ARCHITECTURAL HARDWARE 

SINCE 1969

Metallic Equipment
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اجتماعات عن ُبعد يف »الداخلية« 

وزارة  في  الشرطة  قيادات  مجلس  عقد 
بعد،  عن  االتصال  بتقنية  اجتماعاً  الداخلية، 
برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب 
رئيس  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
المجلس، و ذلك بحضور كل من: معالي الفريق 
دبي،   شرطة  عام  قائد  المري  خليفة  الله  عبد 
وسعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي 
الداخلية،  وزارة  في  المدني  الدفاع  عام  قائد 
وسعادة اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير 
عام األمن الوقائي في وزارة الداخلية، وسعادة 
الزري الشامسي قائد عام شرطة  اللواء سيف 
الشارقة، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد 
النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وسعادة  الله 
عام  قائد  المعال  أحمد  بن  راشد  الشيخ  اللواء 
شرطة أم القيوين، وسعادة اللواء علي عبد الله 
بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، 
وسعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد 
عام شرطة الفجيرة، وسعادة اللواء مكتوم علي 
والعميد  أبوظبي،  شرطة  عام  مدير  الشريفي 
العمليات  عام  مدير  الطنيجي  علي  الدكتور 
حمد  والعميد  الداخلية،  وزارة  في  المركزية 
الجنائية  الشرطة  عام  مدير  العميمي  عجالن 
سعيد  والعميد  الداخلية،  وزارة  في  االتحادية 
المخدرات  السويدي مدير عام مكافحة  عبدالله 
العزيز  عبد  والعميد  الوزارة،  في  االتحادية 
الجنائية  للشرطة  العام  المدير  نائب  األحمد 
في  الشرطة  قيادات  لمجلس  العام  واألمين 
وزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل سلطان 
الشعيبي مدير عام االستراتيجية وتطوير األداء 
وزارة   الضباط  كبار  من  وعدد  الوزارة،  في 

الداخلية.
المقلقة  الجرائم  مؤشرات  المجلس  وناقش 
على مستوى الدولة ومتابعتها واتخاذ اإلجراءات 
تواجه  التي  التحديات  وأهم  بشأنها،  الالزمة 
رجال األمن في التصدي لهذه الجرائم، وكيفية 
التعامل معها ، ومبادرات وزارة الداخلية لتعزيز 
الحصول  وتسهيل  الخدمات  تقديم  جاهزية 
والمحافظة  والمجتمع  متعامليها  إلسعاد  عليها 
على سالمتهم، واستخدامات عدد من التطبيقات 
الذكية  في »الداخلية« تجاه المجتمع والتي تعمل 
على تسهيل التواصل وإنهاء المعامالت الخاصة 
وسهولة  بيسر  الدولة  في  الشرطة  بمراكز 
وبطريقة مبتكرة وتمكن المتعاملين من الولوج 
لسلسلة من الخدمات الذكية وتقديم معامالتهم 
وبالغاتهم  من أماكن تواجدهم ما يقدم خدمة 
اإلنجاز وتعزز  عالية تختصر زمن  ذات جودة 
من اإلجراءات االحترازية في ظل الوضع الراهن، 
واإلجراءات االحترازية والوقائية المتخذة حيال 

الوضع الحالي ضد فيروس »كورونا«. 

من جهة ثانية، عقد مجلس التطوير المؤسسي 
 2020 لعام  الرابع  اجتماعه  الداخلية  وزارة  في 
عبر تقنية االتصال المرئي برئاسة سعادة اللواء 
المجلس،  رئيس  الخييلي  حارب  خليفة  الركن 
على  المدرجة  الموضوعات  من  عدداً  وبحث 
الوزارة  بسياسات  والمتعلقة  أعماله،  جدول 
ومؤشرات  التطويرية  والمبادرات  والمشاريع 
الوقائية  واإلجراءات  االستراتيجية،  األداء 
انتشار فيروس  للحد من  المتخذة  واالحترازية 
التي  التوصيات  من  بالعديد  وخرج  »كورونا«، 

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

والعقيد الشعيبي، وعدد من ضباط الوزارة.
في  اإلنسان  حقوق  إدارة  نفذت  ذلك،  إلى 
وزارة الداخلية دورة تدريبية عن بعد بالشراكة 

بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب  مع 
األمراض  من  »الوقاية  عنوان  تحت  والجريمة 
فيروس  ذلك  في  بما  ومكافحتها  المعدية 
كورونا«، وذلك للعاملين في مجال المؤسسات 
العقابية واإلصالحية ورعاية األحداث ومقدمي 

الخدمات الصحية وإدارة حقوق االنسان. 
بالمعايير  الوعي  تعزيز  إلى  الدورة  وهدفت 
التعليمات  مستجدات  وآخر  للصحة،  الدولية 
والنصائح العالمية واالشتراطات لتعزيز الرعاية 
في  السبل  وأفضل  اإلنسان،  وحقوق  الصحية 
حماية العاملين والمتعاملين في ظروف انتشار 

فيروس »كورونا«.  
رئاسة  من  خبراء  الدورة  تنفيذ  في  شارك 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب 
علي  حاتم  والقاضي  فيينا،  في  والجريمة 
المعني  المتحدة  األمم  لمكتب  التنفيذي  المدير 
التعاون  مجلس  لدول  والجريمة  بالمخدرات 

لدول الخليج العربية.

 لقطة من  اجتماع »قيادات  الشرطة« 

..  ومن اجتماع  »التطوير المؤسسي« 
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فارس  طيار  الركن  اللواء  معالي  اطلع 
خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، 
القطاعات  مديري  مع  عقده  اجتماع  خالل 
عن  المرئي  التواصل  تقنية  عبر  الشرطية 
واإلجراءات  المبذولة  الجهود  على  ُبعد، 
تعزيز  وأهمية  العمل  فرق  ودور  الوقائية 
التعاون والتنسيق بين القطاعات الشرطية 
االحترازية  التدابير  مع  تتوافق  بطريقة 
فيروس  لمجابهة  الدولة  في  المعتمدة 

كورونا المستجد »كوفيد – 19«.
القيادة  وتشجيع  دعم  معاليه  وثمن 
أبوظبي،  شرطة  منتسبي  لجميع  الحكيمة 
األمنية  الخطط  تنفيذ  إجراءات  وتسهيل 
والمتابعة اللحظية ودعمها للفرق خصوصاً 
فرق الصفوف األمامية، والذي كان بمثابة 
حافز كبير للجميع لبذل المزيد من العطاء 

والعمل لتجاوز المحنة. 
في  الشرطية  القطاعات  مديرو  وأكد 
الشرطية  العمل  فرق  أن  أبوظبي  شرطة 
الميدان،  في  ونهاراً  ليالً  جهودها  تواصل 
اختصاصه  في  كل  واحدة  بوتيرة  وتعمل 
في  والمشاركة  واألمان،  األمن  لنشر 
جهود الدولة لتوعية المواطنين والمقيمين 
والزائرين باإلجراءات الوقائية الضرورية، 
الطارئة  والبالغات  للمكالمات  واالستجابة 
وذلك  المعتمدة،  العمل  لخطط  وفقاً 
جهات  مختلف  مع  والتنسيق  وبالتعاون 

االختصاص الحكومية.
من جهة ثانية، أفادت إدارة اإلعالم األمني 
في شرطة أبو ظبي »مجتمع الشرطة« بأن 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي أعدت فيديو 

جهود ميدانية وتوعوية ل�شرطة اأبوظبي 
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واإلنجليزية  العربية  هي  لغات  بثالث  توعية 
واألوردو حول اإلجراءات الوقائية من فيروس 

كورونا »كوفيد- 19«
وأرسلت رسائل توعية نصية للمنتسبين عبر 
خدمة الرسائل النصية القصيرة )أس. أم. أس( 
الفيروس،  من  الوقائية  باإلجراءات  لتعريفهم 
الطبية  الخدمات  مديرية  مع  بالتعاون  وذلك 
وقسم البيئة والصحة والسالمة المهنية بمركز 
شرطة  في  المؤسسي  والتطوير  االستراتيجية 

أبوظبي.
النصائح  من  عدداً  التوعية  فيديو  وتضمن 
بالماء  وبانتظام  جيداً  اليدين  بغسل  لألفراد 
لمدة  الكحولي  المطهر  استخدام  أو  والصابون 
مسافة  على  والمحافظة  ثانية،   20 عن  تقل  ال 
آمنة ال تقل عن متر واحد مع أشخاص مشتبه 
قيامهم  عند  أو  تنفسية  بأمراض  بإصابتهم 

بالسعال والعطس، وتجنب األماكن المزدحمة.
الوجه  مالمسة  تجنب  ضرورة  على  وحث 
المتسخة،  األسطح  مالمسة  بعد  خصوصاً 
والعطس  السعال  عند  والفم  األنف  وتغطية 
السالم  وتجنب  المنديل،  أو  الكوع  باستخدام 
وعدم  ُبعد  عن  التحية  بإلقاء  واالكتفاء  باليد 
السالم باألنف، وتجنب العناق، وتجنب التعامل 
من  كاف  قسط  وأخذ  الحيوانات،  مع  المباشر 

الراحة، وشرب كمية كبيرة من السوائل.
وأوضح أنه في حال ظهور أعراض اإلصابة 
بعدوى تنفسية أو كنت مسافراً إلى إحدى الدول 
االلتزام  يرجى  »كورونا«  بفيروس  المتأثرة 
بالتالي: التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية 
على الفور مع ضرورة إخبار الطبيب عن سفرك 
حسب  المنزل  في  والبقاء  وأعراضك،  األخير 

مع  االتصال  وتجنب  الطبيب  تعليمات 
المعلومات الصحيحة من  اآلخرين، وأخذ 

الجهات المعنية الرسمية في الدولة.
بالطريقة  الكمامة  باستخدام  ونصح 
الصحيحة لألشخاص المصابين بأعراض 
واتباع  الدقة  تحري  أهمية  وأكد  تنفسية، 
الجهات  عن  الصادرة  الوقائية  اإلجراءات 
عبر  المستجدات  على  واالطالع  المعنية 

المصادر الرسمية.
إلى ذلك عززت شرطة أبوظبي التوعية 
ألصحاب الهمم حول الوقاية من فيروس 
كورونا عبر نشر فيديو توعوي بعنوان: 
وذلك  اإلشارة،  بلغة  تهمنا«  »صحتك 
االستراتيجيين  شركائها  مع  بالتعاون 

ومؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم.
بفيروس  التعريف  الفيديو  وتضمن 
اإلرشادات  من  ومجموعة  »كورونا« 
به  اإلصابة  وأسباب  حوله  التوعوية 
على  التركيز  مع  منه،  العدوى  وتجنب 
اإلجراءات االحترازية للقادمين من خارج 
الدولة لتجنب اإلصابة بالفيروس، واتباع 
من  الصادرة  والتوجيهات  التعليمات 

الجهات المختصة.
مدير  الكعبي  العقيد جمعة سالم  وأكد 
في  الخارجية  المناطق  شرطة  مديرية 
العامة  القيادة  اهتمام  أبوظبي  شرطة 
لشرطة أبوظبي بتوفير الرعاية واالهتمام 
برامجها  خالل  من  الهمم  بأصحاب 
أفراد  لجميع  الوعي  وتعزيز  ومبادراتها، 
الفيروس  هذا  من  للوقاية  المجتمع 

المستجد.
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موا�شلة الت�شدي للمخدرات يف ظل»كورونا«

يواصل مجلس مكافحة المخدرات على 
لشرطة  العامة  والقيادة  الدولة  مستوى 
دبي جهودهما للتصدي للمخدرات في ظل 
انتشار وباء »كورونا«، حيث ترأس معالي 
رئيس  نائب  تميم  خلفان  ضاحي  الفريق 
رئيس  دبي  في  العام  واألمن  الشرطة 
مستوى  على  المخدرات  مكافحة  مجلس 
االتصال  بتقنية  عقد  اجتماعاً  الدولة 
عبدالله  سعيد  العميد  بحضور  ُبعد،  عن 
المخدرات  مكافحة  عام  مدير  السويدي 
االتحادية في وزارة الداخلية ونائب رئيس 
العليا  الوطنية  اللجان  ورؤساء  المجلس، 
المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين 

ومديري مكافحة المخدرات في الدولة.
خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  ووجه 
تميم فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات 
التصدي  بضرورة  الدولة  مستوى  على 
يمكن  والتي  المتوقعة،  اإلجرامية  لألنماط 
المخدرات  ومروجو  تجار  إليها  يلجأ  أن 
والمعروفة  السائدة  الطرق  عن  كبديل 
التي كانوا يتبعونها، وذلك في ظل القيود 
التي  واالحتياطات  االحترازية  واإلجراءات 
إجراءات  تشمل  والتي  الدولة،  تتخذها 
إغالق المطارات والموانئ والمنافذ البرية، 

في سعيها لمواجهة وباء»كورونا«.
لتعزيز  المجلس  أعضاء  معاليه  ودعا 
التنسيق مع الجهات المعنية كافة، وتجاوز 
االجتماعات  عقد  خالل  من  العقبات 
العالقة  األمور  ومناقشة  المشتركة، 
إلى  البحث للوصول  وطرحها على بساط 

أفضل الحلول.
وناقش المجلس طلبات عدد من الراغبين 
واإلجراءات  المخدرات،  إدمان  من  للعالج 
التي يجب اتباعها في ظل الظروف الحالية 
للوقاية من احتمال انتقال عدوى »كورونا«.

واطلع على إحصائيات جرائم المخدرات 
ومقارنتها   ،2019 عام  في  المسجلة 
ارتفاع  وأسباب  الماضية،  بالسنوات 
مختلف  في  المسجلة  النسب  وانخفاض 

مناطق الدولة .
التي  الضبطيات  نتائج  واستعرض 
في  بالدولة  الجمارك  هيئات  حققتها 
المنافذ الجمركية خالل  عام 2019، وبعض 
تهريب  في  المتبعة  اإلجرامية  األساليب 
في  المتخذة حالياً  المخدرات، واإلجراءات 
عمليات الضبط  بظل اإلجراءات االحترازية 

والوقائية المتخذة ضد  »كورونا«.

وناقش سياسة إتالف المخدرات باتباع أفضل 
المعايير الدولية التي تحافظ على البيئة والصحة 
الجهات  جميع  مع  والتنسيق  بالتعاون  العامة 

المعنية في الدولة.
وفي هذا المجال، أعلنت القيادة العامة لشرطة 
اإلدارة  في  والتحري  الضبط  فريق  تصدي  دبي 
دولية  لعصابة  فيها  المخدرات  لمكافحة  العامة 
آسيوية، حاولت ترويج 59 كيلوجراماً من مخدري 
الهيروين والكريستال في الدولة، وذلك في عملية 
حاولت  حيث  »تطهير«،  اسم  عليها  أطلق  نوعية 
في  االحترازية  اإلجراءات  استغالل  العصابة 
لترويج سمومها،  فيروس »كورونا«  التعامل مع 
إال أن الشرطة كانت لها بالمرصاد، وألقت القبض 

على 4 من أفرادها ُمتلبسين. 
وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري قائد 
به  تتميز  الذي  الريادي  بالدور  دبي  شرطة  عام 
المخدرات  لمكافحة  العامة  باإلدارة  العمل  فرق 
عملية  أن  مؤكداً  ودولياً،  محلياً  دبي  شرطة  في 
عالية  وحرفية  ُمحكم  بتخطيط  ُنفذت  الضبط 
بها ضباط  يتمتع  التي  الكبيرة  اإلمكانات  أبرزت 
و صف ضباط وأفراد مكافحة المخدرات، سواء 
في المتابعة الدقيقة لتحركات أفراد العصابة منذ 
اللحظات األولى لتلقي معلومات أمنية عن نشاطها 

اإلجرامي حتى ساعة الصفر والمداهمة.
بالنجاح  تكللت  العملية  أن  معاليه  وأوضح 

شرطة  حرص  منها  عديدة  عوامل  بفعل 
سمو  الفريق  توجيهات  تنفيذ  على  دبي 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية في التصدي 
تجار  من  الكبيرة  الرؤوس  ألصحاب 
المخدرات الدوليين، إلى جانب السهر على 
محاوالت  من  اإلماراتي  المجتمع  حماية 
الخاصة  اإلحترازية  اإلجراءات  استغالل 
للمواد  للترويج  »كورونا«  بفيروس 
المخدرة، والتخطيط الُمحكم إللقاء القبض 
على أفراد العصابة ُمتلبسين، والعمل الدائم 
وعلى  والتحري  الضبط  فريق  قبل  من 
من  12يوماً  على  يزيد  لما  الساعة  مدار 
المراقبة المستمرة لتحركات أفراد العصابة 
في  يستخدمونها  كانوا  التي  والمركبات 

ترويج السموم.
وتوجه معاليه بالشكر إلى سعادة اللواء 
مساعد  المنصوري  إبراهيم  خليل  خبير 
البحث  لشؤون  دبي  لشرطة  العام  القائد 
للعملية،  الدقيقة  متابعته  على  الجنائي 
وللعميد عيد محمد ثاني حارب مدير اإلدارة 
العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي 
مثمناً  والمشهودة،  الُمخلصة  جهوده  على 
دور فريق الضبط والتحري الذي عمل على 

هذه القضية بكل حنكة واقتدار.
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فعاليات �شرطية يف ال�شارقة و»ال�شمالية« 

الزري  سيف  اللواء  سعادة  ترأس   >
الشامسي قائد عام شرطة الشارقة االجتماع 
والذي  للقيادة،  الدائمة  العليا  للجنة  الثالث 
جرى عن ُبعد، بمشاركة العميد عبدالله مبارك 
الشارقة،  شرطة  عام  قائد  نائب  عامر  بن 
الضباط.   من  وعدد  العامين،  والمديرين 
التي  للجهود  تقديره  عن  سعادته  وأعرب 
تبذلها مختلف القطاعات في شرطة الشارقة 
خطر  من  المجتمع  أفراد  ووقاية  لحماية 
الجهود  تضافر  مؤكداً  »كورونا«،  فيروس 
العمل بكل مسؤولية مع مختلف  ومواصلة 
الجهات المعنية للحد من الفيروس، وتعزيز 

األمن واألمان ألفراد المجتمع.
التوصيات  أبرز  االجتماع  واستعرض 
التي خلصت إليها اجتماعات القيادة السابقة 
وخطط  عنها،  تمخضت  التي  والنتائج 
أعمال  واستمرارية  والكوارث،  األزمات 
برنامج  مع  تتزامن  والتي  التأمين  عمليات 
التعقيم الوطني،  وآلية العمل عن ُبعد بشرياً 
باستمرارية  الخاصة  واآللية  والكترونياً، 
استراتيجي  نهج  وفق  الخدمات  تقديم 

مدروس.
في  األعمال  استمرارية  لجنة  عقدت   >
برئاسة  ُبعد  عن  الثالث  اجتماعها  عجمان  
الله  عبد  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة 
رئيس  عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
رؤساء  من  اللجنة  أعضاء  بحضور  اللجنة، 
الدوائر الحكومية المحلية في عجمان، وذلك 
لمناقشة الجهود الموحدة للحفاظ على صحة 
وسالمة أفراد المجتمع وضمان استمرارية 
العمل وكفاءته، ودعم جهود الدولة الوقائية 

مناقشة  وتمت  »كورونا«.  فيروس  مكافحة  في 
توصيل  وصحة  لسالمة  الداعمة  اإلجراءات 
مشتركة  لجنة  تشكيل  وتقرر  للمنازل،  األطعمة 
بين شرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط  في 
عجمان للتدقيق على ضوابط واشتراطات الصحة 
التوصيل  لشركات  السماح  ليتم  والسالمة، 
للتعقيم  المحددة  الفترة  أثناء  بالعمل  الملتزمة 
الوطني شريطة الحصول على تصريح من قسم 

الصحة في الدائرة .
وأوصى سعادته  بتشكيل فرق عمل في كل 
االجراءات  لتطبيق  بعجمان  حكومية  مؤسسة 
استمرارية  مواصفة  على  للحصول  الداعمة  
األعمال. واستعرض التدابير الوقائية واالحترازية 
المتخذة  في تعقيم سكنات العمال، وتقييد حركة 
الدخول  وتنظيم  التعقيم،  عملية  أثناء  المركبات 
دون  من  منها  والخروج  اإلمارة  إلى  بالمركبات 
التأثير  دون  ومن  المستثناة  الفئات  تنقل  إعاقة 
تطبيق  ومتابعة  والدولة،  اإلمارة  اقتصاد  على 
والتجمعات،  االختالط  ومنع  الجسدي  التباعد 
وإصدار مخالفات عدم ارتداء الكمامات وااللتزام 
بما اليزيد على 3 أشخاص في المركبة وغيرها.. 
وأوصت اللجنة بإعداد خطة استراتيجية مشتركة 
منسقين  وتحديد  األعمال،  الستمرارية  متكاملة 
لتعزيز وتطوير خطط  من كل مؤسسة حكومية 
واألزمات  واألوبئة  الحالية  األزمة  مواجهة 
المشاريع  واستعرضت  المستقبلية.  والكوارث 
والخدمات اإللكترونية والذكية المشتركة الداعمة 
الستمرارية األعمال وتقديم الخدمات للمتعاملين، 
من  الخدمة  على  الحصول  إجراءات  وتبسيط 
خالل الربط اإللكتروني بين المؤسسات المحلية 
، وتأثير أوضاع المنشآت السياحية والفنادق في 

عجمان.
علوان  بن  الله  عبد  علي  اللواء  أشاد   >
النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس 
فريق الطوارئ واألزمات والكوارث المحلّي 
الجهود  بتضافر وتوحيد  الخيمة،  في رأس 
المحلية  والمؤسسات  الدوائر  جميع  بين 
من  للوقاية  الخيمة،  رأس  في  والحكومية 
تكاتف  مثمناً  »كورونا«   فيروس  تفشي 
المنازل،  بالبقاء في  المجتمع  أفراد  وتعاون 
والتزام توجيهات الجهات األمنية والصحية 

في الدولة.
فيديو  مقطع  انتشار  على  تعليقاً   >
يبين  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
دون  من  الفجيرة  كورنيش  على  تجمعات 
اللواء  أكد سعادة  الالزمة،  االحتياطات  أخذ 
محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة 
الفجيرة رئيس فريق الطوارئ واألزمات في 
مدى  باستمرار  يتابع  الفريق  أن  الفجيرة 
واإلجراءات  بالتدابير  الجمهور  أفراد  التزام 
االحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس 
المجتمع  أفراد  سعادته  وناشد  »كورونا«. 
عن  واالبتعاد  باإلجراءات،  التقيد  بضرورة 
أوقات  غير  في  كانت  وإن  حتى  التجمعات 
بأن هنالك مخالفات وعقوبات  الحظر، علماً 

في حق األشخاص غير الملتزمين .
أم  لشرطة  العامة  القيادة  واصلت   >
القيوين وإدارة الدفاع المدني في أم القيوين 
بالتعاون مع بلدية أم القيوين عمليات التعقيم 
برنامج  العامة ضمن  ومرافقها  اإلمارة  في 
اآلليات  بواسطة  وذلك  الوطني،  التعقيم 

والمعدات الخاصة 

..........

 قائد  شرطة عجمان مترأساً  االجتماع
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الطبيعة القانونية جلرمية الن�شب 

والحتيال عرب الهاتف اجلوال )1 - 4(

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

المادة  نص  حسب  االحتيال  جريمة  تعرف 
399 من قانون العقوبات االتحادي بأنها استيالء 
الجاني لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو 
توقيع هذا السند أو إلغائه أو إتالفه أو تعديله أو 
التصرف في ملك الغير، وذلك باالستعانة بطريقة 
غير  صفة  أو  كاذب  اسم  باتخاذ  أو  احتيالية 
المجني  صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع 
عليه وحمله على التسليم. وقد استقر القضاء في 
الدولة على إن جريمة النصب تتطلب لتوافرها أن 
المجني  على  المتهم  من  وقع  احتيال  ثمة  يكون 
فيقع  ماله  على  واالستيالء  خداعه  بقصد  عليه 
يتوافر  الذي  االحتيال  هذا  ضحية  عليه  المجني 
كاذب  اسم  اتخاذ  أو  احتيالية  طرق  باستعمال 
أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في 
ملك الغير، وأن القانون وإن نص على أن الطرق 
االحتيالية تعد من وسائل النصب، إال أنه يجب أن 
كاذب  مشروع  بوجود  اإليهام  شأنها  من  تكون 
أو واقعة مزورة أو إحداث األمل في ربح وهمي 
أو غير ذلك من األمور المبينة في المادة )399( 
عقوبات ومجرد االدعاءات واألقوال الكاذبة مهما 
بلغ قائلها في توكيد صحتها ال تتحقق بها جريمة 
يشترط  بل  احتيالية  طرق  باستعمال  النصب 
القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية 

تحمل المجني عليه على االعتقاد بصحته 

بالحبس  االحتيال  جريمة  مرتكب  ويعاقب 
قانون  من   399 المادة  نصت  حيث  الغرامة،  أو 
العقوبات االتحادي على أنه )يعاقب بالحبس أو 
لنفسه  االستيالء  إلى  توصل  من  كل  بالغرامة 
أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا 
وذلك  تعديله،  أو  إتالفه  أو  إلغائه  إلى  أو  السند 
باالستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب 
ذلك  شأن  من  كان  متى  غير صحيحة  أو صفة 
خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب 
عقار  في  بالتصرف  قام  من  كل  ذاتها  بالعقوبة 
أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق 
أو تصرف في شيء من ذلك مع  فيه  التصرف 
علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من 
شأن ذلك اإلضرار بغيره، وإذا كان محل الجريمة 
ماالً أو سنداً للدولة أو إلحدى الجهات التي ورد 
مشدداً،  ظرفاً  ذلك  عد   )5( المادة  في  ذكرها 
تجاوز  ال  مدة  بالحبس  الشروع  على  ويعاقب 
سنتين أو بالغرامة التي ال تزيد على عشرين ألف 
درهم، ويجوز عند الحكم على عائد بالحبس مدة 
سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة ال تزيد على 

سنتين وال تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها(.
واالحتيال  النصب  لجريمة  القانوني  الوضع 

باستخدام الهاتف الجوال 
- يعتبر نص المادة 399 من قانون العقوبات 

جريمة  يحكم  الذي  العام  النص  هو  االتحادي 
عن  النظر  بغض  وذلك  عام،  بشكل  االحتيال 
الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إال أن 
التكنولوجي  للتطور  ومواكبة  اإلماراتي  المشرع 
حجم  في  هائلة  زيادة  من  رافقه  وما  العالمي، 
بقانون  مرسوماً  أصدر  قد  اإللكترونية  الجرائم 
مكافحة  شأن  2012في  لسنة   )5( رقم  اتحادي 
المادة  تتعلق  والذي  المعلومات  تقنية  جرائم 
الشبكة  باستخدام  االحتيال  بجريمة  منه   11
على  العقوبة  المشرع  شدد  حيث  المعلوماتية، 
جريمة االحتيال اإللكتروني بصفتها أخطر أنواع 
االحتيال بتحديد الحد األدنى لمدة العقوبة، بحيث 
ال تقل مدة الحبس عن سنة وال تقل قيمة الغرامة 
عن 250 ألفاً، إذ تنص المادة 11 من القانون على 
أنه »يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة 
ألف  التي ال تقل عن مائتين وخمسين  والغرامة 
درهم وال تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير 
أو  على سند  أو  منفعة  أو  منقول  مال  على  حق 
طريقة  بأي  باالستعانة  وذلك  السند،  هذا  توقيع 
صفة  انتحال  أو  كاذب  اسم  باتخاذ  أو  احتيالية 
أو  المعلوماتية  الشبكة  طريق  عن  غير صحيحة 
نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية 

المعلومات«.
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عيادة»اأمرا�س القلب« يف »خدمات - ال�شارقة«عيادة»اأمرا�س القلب« يف »خدمات - ال�شارقة«

باإدارة  والعيادات  والوحدات  والفروع  واالأق�صام  االإدارات  مختلف  على  اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »مجتمع  يوا�صل 

الخدمات الطبية في ال�صارقة والتابعة لوزارة الداخلية .

واأفراد  وال�صرطة  الداخلية  وزارة  منت�صبي  لتعريف  االإدارة  في  القلب«  »اأمرا�ض  عيادة  العدد  هذا  في  وزار 

اأ�صرهم والمجتمع بتاأثيرات التدخين الخطيرة على �صحتهم واأرواحهم.

لقاء: اأماين اليافعي - ت�صوير: حممد علي

التدخين هو من أكثر العادات السيئة شيوعاً، نظراً 
العتقاد كثير من الناس أّن التدخين يشعرهم بالمتعة، 
إلى  أو بآخر باإلضافة  اعتادوا عليه بشكل  أنهم  أو 
وهذا  بالرجولة،  مرتبط  أّنه  الشباب  بعض  اعتقاد 
له مضار  التدخين  أّن  إلى  باإلضافة  اعتقاد خاطئ، 
أّنه  كما  الجسم،  على صحة  ويشكل خطراً  وخيمة، 
كان  إذا  خاصة  للشخص،  المادية  للحالة  مرهق 
المدخن فقيراً. ينظر المجتمع إلى المدخن نظرة نفور، 
حيث إن الناس ال يحبذون الجلوس معه ومصاحبته، 
بسبب رائحة الدخان الكريهة، باإلضافة إلى تسبب 
التدخين بأضرار بشعة تؤثر على مظهر األسنان، ما 

يؤثر على ابتسامة المدخن.
ويكاد التدخين ال يترك عضواً أو جزءاً في الجسم 
ذلك  بما في  وتأثيراته،  أضراره  تطاله  أن  من دون 
نتناوله  ما  وهذا  تحديداً،  الدموية  واألوعية  القلب 

بالتفصيل هنا.
اختصاصي  سالم،  خليل  وائل  الدكتور  ويؤكد 
الشارقة  في  الطبية  الخدمات  بإدارة  قلب  أمراض 
التي  الكيميائية  المواد  أن  الداخلية،  لوزارة  والتابعة 
بالضرر،  الدم  خاليا  تصيب  التبغ  عليها  يحتوي 
وتؤثر بشكل سلبي على وظائف القلب عموماً وبنية 
الدموية كذلك، وكل هذه  األوعية  وتكوين ووظائف 

من  لتزيد  سوية  تصب  مجتمعة  المذكورة  العوامل 
القلب واألوعية  أمراض  بالعديد من  فرص اإلصابة 

الدموية، والتي نذكر منها األمراض التالية:

تصلب الشرايين
مادة  تبدأ  عندما  الشرايين  تصلب  مرض  ينشأ  
جدران  على  بالتراكم  »بالك«  تسمى  شمعية 
المادة  هذه  تزداد  الوقت،  مرور  ومع  الشرايين. 
الشرايين،  تضييق  إلى  يؤدي  ما  المتراكمة صالبة، 
الدم المحمل باألكسجين والذي  والتقليل من مرور 
يعتبر ضرورياً وفي غاية األهمية للحفاظ على صحة 

�شامل: هكذا يوؤثر التدخني على قلبك واأوعيتك الدموية�شامل: هكذا يوؤثر التدخني على قلبك واأوعيتك الدموية
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األعضاء.

مرض الشريان التاجي
يتراكم  عندما  التاجي  الشريان  مرض  يحدث 
القلب، ومع مرور  التاجية في  الشرايين  البالك في 
الوقت قد يسبب التراكم الحاصل ألماً في الصدر، أو 
ذبحة صدرية، أو فشالً في القلب، أو عدم انتظام في 

ضربات القلب، أو حتى الموت.

مرض األوعية الدموية المحيطية
في هذه الحالة، يتراكم البالك على جدران األوعية 
واألعضاء  الرأس  إلى  الدم  تحمل  التي  الدموية 
لديهم  تزداد  الحالة،  بهذه  والمصابون  والضلوع. 
والذبحة  األخرى  القلب  بأمراض  اإلصابة  فرص 

الصدرية، والجلطات عموماً.
وهذا المرض قد يؤثر بشكل خاص على القدمين، 
فيعرقل عملية وصول الدم إليها األمر الذي قد يؤدي 
منطقة  في  وخدر  عام  وضعف  وألم  تشنجات  إلى 

الحوض أو الفخذين أو عضالت الساق.
يتسبب  قد  منه  والحادة  الشديدة  الحاالت  في 
باإلصابة بالغرغرينة حيث تبدأ األنسجة بالموت ما 
قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الحاجة لبتر الساق.

عوامل الخطورة
لدى  القلب  بأمراض  اإلصابة  فرص  تتضاعف 
بحاالت  إصابته  مع  ذلك  تزامن  ما  إذا  المدخن، 

مرضية وأعراض أخرى، مثل:
من  صحية  غير  مستويات  من  معاناته   -

الكولسترول الضار.
- إصابته بارتفاع في ضغط الدم.

- السمنة أو الوزن الزائد.

التدخين السلبي وأمراض القلب 
زيادة  من  له حصته  كذلك،  السلبي  التدخين  إن 
فرص اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، إذ 
الكيميائية  المواد  من  العديد  المدخن  غير  يستنشق 
والتدخين  المدخن.  يستنشقها  التي  ذاتها  الضارة 

السلبي يتخذ شكلين، هما:
من  الخارج  للدخان  المدخن  غير  استنشاق   -

الطرف المشتعل للسيجارة مباشرة.
- استنشاق غير المدخن للدخان الذي خرج مع 

زفير المدخن.
ويعمل التدخين السلبي على زيادة فرص إصابة 
األطفال والمراهقين بمرض الشريان التاجي، وذلك 

لما يسهم به الدخان من:
- التقليل من نسبة الكولسترول الجيد في الجسم.

- زيادة ضغط الدم.
- اإلضرار بأنسجة القلب.

وتأثير التدخين السلبي يظهر بشكل خاص لدى 
بأمراض  منهم  المصابين  خاصة  الخدج  األطفال 
الجهاز التنفسي، مثل الربو، ويكون تأثيره مضاعفة 

الخطورة عادة عليهم.
إن التدخين بأي قدر ووتيرة كان، حتى العرضي 
منه، يلحق الضرر باألوعية الدموية ووظائف القلب. 

وتتضاعف خطورة التدخين على الصحة لدى النساء 
اللواتي يستعملن حبوب منع الحمل أو لدى المصابين 
بمرض السكري. وعلينا أن ال ننسى المخاطر التي 
يفرضها التدخين السلبي على األشخاص الموجودين 
في محيط المدخن. لذا وفي المرة القادمة التي تشعل 

فيها سيجارتك لتدخن، فكر مرتين.

طرق الوقاية من التدخين
- االبتعاد عن رفاق السوء، أّي الرفاق المدخنين أو 
الذين ليس عليهم رقابة من أهلهم، حيث من المعروف 

أّن الصديق يجر صديقه ويتأثر به وبسلوكه.
باألهل  ترتبط  التدخين  من  الوقاية  مسؤولية   -
األهل  على  يجب  حيث  التوعوية،  والمؤسسات 
التدخين،  مضار  من  وتوعيتهم  أبنائهم  مراقبة 
أبنائهم  األفضل وملء وقت  بالسلوكيات  وترغيبهم 
المفيدة،  األعمال  أو  الهوايات  أو  الرياضة  بممارسة 
لقاءات  عليها عمل  التوعوية، فيجب  المؤسسات  أّما 

الصحة  على  التدخين  مضار  عن  وتوعوية  تثقيفية 
والمال، وخاّصة في المدارس الذكورية، وعلى فترات 

متفاوتة ومستمرة.
برئتي  السليمتين  للرئتين  مقارنة  نشر صور   -
المدخن السوداوين، فلعّل وعسى أن تؤثر في عقول 

المدخنين وتنّفرهم من التدخين.

طرق عالج التدخين
للتخلص من التدخين اتبع النصائح التالية:

نفس  من  المنبعثة  والعزيمة  القوية  اإلرادة   -
الشخص المدخن للتخلص من التدخين، هي من أهم 
األمور التي تساعد الشخص في اإلقالع عن التدخين 

أوالً.
من  يسبّبه  وما  التدخين،  مضار  عن  البحث   -
مخاطر على الصحة في المستقبل، أّنه يقلل من العمر 
من  ينفر  الشخص  يجعل  ما  للشخص،  االفتراضي 

التدخين وُيِصر على تركه.
- حساب كمية المال التي يحرقها المدّخن شهرياً 
بالتدخين، ما يجعله يسعى للمحافظة على ماله وترك 

التدخين.
- اإلكثار من ممارسة األلعاب الرياضية أو حتى 
الكبير  الدور  لها  التي  الرياضية،  التمارين  ممارسة 
في تحسين نفسية المدخن، وتزيد من ثقته بنفسه، 
الذي  التدخين هو  أّن  يعتقد  التي  بالراحة،  وتشعره 
يوصله لها، لكن الرياضة لها تأثير كبير في إثبات 

عكس هذا.
كيفيّة  في  ليساعدك  الطبيب  استشارة  يمكن 
على  تساعدك  خطة  ووضع  التدخين،  عن  اإلقالع 
التخفيف من التدخين تدريجياً، باإلضافة إلى إعطائك 
السجائر، كجهاز  الموجود في  النيكوتين  بدائل عن 
التي  األدوية  إعطائك بعض  أو  والعلكة،  االستنشاق 

تتناسب مع حالتك.

د. وائل سالم 
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

من  العديد  »كورونا«  وباء  أظهر  شك  بال 
الخصال في المجتمعات كما أظهر خلالً بالوعي 
العام في عدد من الدول، ما فاقم مشكلة انتشار 
معدالت  تعتبر  دول  في  خصوصاً  الوباء  هذا 
التعليم فيها مرتفعة جداً، وهو ما جعل الكثيرين 
المجتمع  كون  واستغراب،  بدهشة  يتوقفون 
أن يكون على معرفة  بالعلم ويفترض  متسلحاً 
ولديه وعي بخطورة هذا الوباء، إال أن ما حدث 

على أرض الواقع خالف هذه القاعدة.
وإذا أمعنا التفكير، سنجد أن السبب الجوهري 
بين  باالختالف  تتعلق  مهمة  لنقطة  يعود  لذلك 
الوعي والعلم، ستجد إنساناً متعلماً وفي اللحظة 
متيقظ  وغير  واٍع  غير  أنه  ستكتشف  نفسها 
لما يحيط به من خطر. ولو أن كل متعلم كان 
للتعليمات  التجاهل  هذا  كل  وجدنا  لما  واعياً، 
للناس  الحكومات  تطلقها  التي  واإلرشادات 
العالم للتقيد باإلجراءات التي  في مختلف دول 
»كورونا« خصوصاً  وباء  لحمايتهم من  تهدف 
الدول التي تعتبر معدالت التعليم فيها مرتفعة، 
وتكاد األمية أن تنعدم فيها تماماً، وهو ما يؤشر 
بأنك أمام مجتمع متعلم وقارئ، ومع هذا فإن 

رجال الأمن ومهمة وقاية املجتمع

يوجد  وال  متدنية،  باإلرشادات  االلتزام  درجة 
تقيد عام بها.

ومن هنا ندرك سبب اإلجراءات التي تتخذها 
الناس  تنقالت  من  للحد  الحكومات  من  الكثير 
ال  حيث  الوباء،  هذا  انتشار  لمنع  تهدف  والتي 
الناس فقط،  للعلم وثقافة ووعي  الركون  يمكن 
ألن هذا العلم ينفصل عن الواقع، أما الوعي فيتم 

التخلص منه أو طرده أو نسيانه.
ومن هنا أيضاً، نفهم الطبيعة البشرية وطريقة 
باللحظة، ومع  إال  الذي ال يفكر  اإلنسان  تفكير 
أن هذه الفئة قليلة إال أن خطورتها كبيرة، ألن 
سيؤدي  واإلرشادات  بالتعليمات  التزامها  عدم 

إلصابتها ثم إصابة المزيد من الناس.
»فيروس  خطورة  من  فإن   ، نعلم  وكما   
نقل  يمكنه  مصاباً  واحداً  أن شخصاً  كورونا« 
العدوى للمئات من الناس الذين يحتك بهم سواء 
في منزله أو عمله أو في األماكن العامة ووسائل 

النقل وغيرها..
غير  الفرد  خطورة  تظهر  كذلك،  هنا  ومن 
الواعي أمام آالف من الناس الواعية التي تتخذ 

احتياطاتها وتنفذ التوجيهات والتعليمات.

ومن هنا نفهم لماذا يتم سن عقوبة السجن 
غير  تحويل  يتم  ولماذا   ، المالية  والغرامات 
ألنهم  للتحقيق،  العامة  النيابة  إلى  الملتزمين 
الخطأ  في  يستمرون  علمهم  مع  ببساطة 
التقيد  وعدم  المحظور  ارتكاب  على  ويصرون 
عندما  كثيرة  أحيان  في  الصحية  باإلرشادات 
وهذا  بالقوة،  استحضاره  يجب  الوعي،  يغيب 
تجاهلها  ألن  القليلة  الفئات  هذه  مع  يحدث  ما 

لإلرشادات خطير على الناس جميعاً.
أثبتوا  الذين  األمن  رجال  دور  يأتي  وهنا 
على  الناس  مع  التعامل  في  عالمية  قدرات 
اختالف درجات تعليمهم ووعيهم. ورجل األمن 
جداً، وفضالً  ومهمة  بمهمة حيوية  يقوم  اليوم 
المجتمع  وقاية  في  يسهم  هو  األمن  حفظ  عن 
من هذا الوباء الخطير، ويعد إسهامهم هذاً مهماً 
دون  من  الوقاية  نجاح خطط  يمكن  وال   ، جداً 
تواجد رجال األمن، فلهم كل تحية وامتنان، فهم 
اإلنسان  العام  هدفها  متعددة  بمهمات  يقومون 
وسالمته، وهم بهذا الدور يتجاوزون مهماتهم 
وهي  أبعد،  هو  ما  إلى  والمعروفة  المعتادة 

اإلسهام الرئيس في وقاية المجتمع وسالمته.
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�لثقافة  ن�صر  يف  منه  �إ�صهامًا  متخ�ص�صة  مقالت  �ل�صرطة«  »جمتمع  ين�صر 

�لقانونية بني منت�صبي وز�رة �لد�خلية و�أفر�د �ملجتمع.
مرمي حممد االأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

لم يكن وباء »كورونا« مجرد فيروس تسبب 
العالم أجمع بسبب سرعة انتشاره،  في معاناة 
بل كان كاشفاً لواقع رعاية حقوق اإلنسان في 
العديد من الدول التي طالما كانت تسوق نفسها 
وتطالب  حقوقه،  ورعاية  باإلنسان  تهتم  بأنها 
بشكل مستمر من خالل المنظمات الدولية دول 
العالم األخرى برعاية هذه الحقوق، بعدما كانت 

توجه سهام النقد إليها.
فقد كشفت اإلجراءات التي قام بها العالم في 
برعاية  تقوم  دول  عن  »كورونا«  وباء  مواجهة 
الصحة  في  وحقه  اإلنسان  لحقوق  حقيقية 
والحياة، وبين دول كانت تتوقف رعايتها لهذه 
الدول  ونقد  التقارير  إصدار  حد  عند  الحقوق 
األخرى. وبال شك أوجد وباء »كورونا« تحدياً 
كبيراً أمام العالم بما يتعلق بالحقوق االقتصادية 
في  وبالحق  العالمي،  النظام  على  وتأثيراتها 
الحياة والصحة والتنمية، وبالحقوق االجتماعية 
من  كثير  والتنقل، حيث اضطرت  التواصل  في 
بالتباعد  المتعلقة  إجراءاتها  اتخاذ  إلى  الدول 
المكاني، عبر حظر التجول أو منع التجمعات إلى 
إلى  اإلنسان  لحقوق  الدولي  المجلس  دفع  حد 
إلغاء ما تبقى من اجتماعاته خالل دورته الـ 43.

مفارقات
عديدة  مفارقات  »كورونا«  أزمة  وأظهرت 
تحتاج إلى الدراسة والتدقيق مستقبالً، ومنها ما 
بالتقدم  كان يسوق له في العالم الغربي ممثالً 
غير المسبوق على صعيد التنمية ورعاية حقوق 
اإلنسان، بينما األمر على األرض يختلف تماماً 
المتواضعة  الغربية  اإلدارة  ذلك  على  والدليل 
ألزمة »كورونا«، فلم تقم اإلدارة في معظم دول 
العالم المتقدم - باستثناء دول قليلة- بإجراءاتها 
إال  الحياة  في  اإلنسان  حق  لحماية  االحترازية 

كما  الصعوبة.  بالغة  األوضاع  أصبحت  بعدما 
الدولية  الحقوقية  المنظمات  من  عدد  تقم  لم 
بالتحليل  والتدخل  التقارير  إصدار  في  بدورها 
الراهنة  المواجهة  في  الدول  هذه  أداء  لمسيرة 
بالقيام  الدول  هذه  ومطالبة  بل  »كورونا«،  مع 

بدورها في حماية حياة اإلنسان!.
العربية  اإلدارات  معظم  اهتمت  وبالمقابل، 
األول  اليوم  منذ  الخليجية،  اإلدارة  خصوصاً 
لتصاعد التحذيرات من منظمة الصحة العالمية، 
باتخاذ مجموعة متكاملة من اإلجراءات، عكست 
تواجد خطط ودراسات متكاملة إلدارة األزمات 

التي تواجه المجتمعات العربية. 
الخليجية في  العربية  الدول  وأسهمت معظم 
السيطرة على وباء »كورونا« فيها، والتقليل من 
اإلنسان  روح  على  والحفاظ   ، السلبية  آثارها 
دون  من  العامة،  والصحة  الحياة  في  وحقوقه 
أي انتظار أو تباطؤ حماية لمسيرة مجتمعاتها، 
بقدر  السلبية  االقتصادية  اآلثار  في  تفكر  ولم 
ما  أثمن  بوصفة  اإلنسان  صحة  على  الحفاظ 
في الحياة، مثلما جرى في اإلمارات والسعودية 
العربية  الدول  من  وغيرها  والبحرين  والكويت 
الشقيقة، ما جعلنا ندرك أننا في وطننا العربي 
حقوق  لرعاية  األرض  على  عملية  دالئل  نمتلك 
اإلنسان وحياته بشكل عام، وعلينا أن نستثمرها 

مستقبالً لصالح المجتمع العربي.

إجراءات ومبادرات 
الخليجية  العربية  الحكومية  اإلدارة  وتمثلت 
لألزمة في اتخاذ اجراءات عديدة ، هدفت لحفظ 
الحق في الحياة، ومنها: الحجر الصحي، ودعم 
المواجهة،  على  قدرته  لزيادة  الصحي  القطاع 
وتقييد حركة السفر، من دون االلتفات إلى اآلثار 

االقتصادية المترتبة عليها.

بينما معظم العالم الغربي لم يهتم إال باآلثار 
وأصيب  األمور  تعقدت  حتى  االقتصادية، 
مسبوق  غير  بانهيار  الغربي  الصحي  القطاع 
نتج عنه آالف الضحايا، بل وقامت دول غربية 
باالستحواذ على مساعدات طبية عابرة لحدودها 
من دون تقدير حاجة اآلخرين إليها أو مصيرهم 

في حال لم تصل إليهم.!
هذا هو الفارق بين فكر وحرص ودعم واتخاذ 
اإلجراءات االحترازية مهما كانت كلفتها لحماية 
اإلنسان والحفاظ على حقه في الحياة، وبين من 
سعى للحفاظ على مسيرة االقتصاد حتى ولو 

كان المقابل اإلنسان ذاته!
كما قامت دول عربية خليجية مثل اإلمارات 
والمساعدة  الدعم  بتقديم  والكويت  والسعودية 
المنظومة  امتنعت  التي  العالم  دول  من  للعديد 
الغربية عن تقديم المساعدة لها على الرغم من 

تواجدها في حلف سياسي واقتصادي موحد.
وكانت هناك العديد من المبادرات اإلنسانية 
اإلنسان  لحماية  هدفت  التي  الخليجية  العربية 
نقل  إلى  مثالً  اإلمارات  فبادرت  مكان،  أي  في 
في  عالقين  كانوا  وأشخاص  طالب  واستقبال 
مناطق عانت من العدوى ، وتأكدت من خلوهم 
للحجر  اخضاعهم  بعد  »كورونا«  مرض  من 
في  اإلنسانية  اإلمارات  مدينة  في  الصحي 
الحقيقيين  والرعاية  االهتمام  أكد  ما  أبوظبي، 

لإلنسان وحقوقه المشروعة.
زمن  بعد  يفكر  أن  أجمع  العالم  وعلى 
برعاية  تقوم  التي  الدول  هي  من  »كورونا«، 
األرض،  على  حقيقي  بشكل  اإلنسان  حقوق 
ومن الدول التي ترعى هذه الحقوق عبر وسائل 

اإلعالم أو المنظمات الدولية الموالية لها فقط.
حقوقياً  واقعاً  أوجد  »كورونا«  فإن  وختاماً، 
جديداً يحتاج إلى الدراسة والبحث ألعوام مقبلة.

»كورونا« وحقوق الإن�شان

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 �صن�صول - م�صت�صارة ومدربة اأدلة جنائية

الفرق بين الشعر البشري والحيواني
لون الشعر البشري انسيابي وثابت على مدار 
جسم الشعر، ويكون ذاهباً باتجاه القشرة. أما 
لون الشعر الحيواني فشديد االنحدار باختالف 

اللون ومتركز وداكن اللون باتجاه اللب.
وقشرة الشعر البشري أعرض من قطر اللب. 

أما قشرة الشعر الحيواني فأصغر من اللب.
ولب الشعر البشري خفيف ورقيق، ويشكل 
عديم  وهو  الشعرة،  جسم  قطر  ثلث  تقريباً 
الشكل الثابت والمتقطع. أما لب الشعر الحيواني 
فعريض جداً، ومستمر الطول، وشديد االنتظام 

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

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

باألبعاد الشكلية المحددة الخاصة به.
أنه  البشري  الشعر  نطاق  هيكل  وخصائص 
الحيواني  الشعر  أما هيكل نطاق  متداخل وسطحي. 
فذو اختالفات كثيرة كالتاجي أو المدبب أو السطحي 

أو الدائري كالخاتم.
للتفريق  بالشعر  خاصة  للحساب  معادلة  وهناك 
بين األصناف المختلفة لحساب اللب. وفهرس اللب 
يحسب كالتالي : قطر لب الشعرة / )تقسيم( قطر 
الشعرة ذاتها، فإن كانت النسبة أقل من )فاصل 33( 
يكون هذا الشعر بشرياً، وإن كانت النسبة أكثر من 

)فاصل 50( يكون هذا الشعر حيوانياً.

أنواع الشعر البشري عرقياً
الشعر اإلفريقي ) الزنجي (: يكون عادة مجعداً، 
متساٍو، ويختلف  غير  بشكل  اللون ومتوزعاً  وداكن 
بأحجام قطر جسم الشعرة، واللب يكون متقطعاً أو 
الشعر  يكون  المقطعي،  القص  وفي  نهائياً.  معدوماً 
 90 إلى   69 بين  ما  قطره  ويبلغ  مسطحاً،  اإلفريقي 

مايكرو متراً.  
ومستقيم  خشن،  )المنغولي(:  اآلسيوي  الشعر 
الجسم  قطر  حجم  في  بسيط  اختالف  مع  الجسم، 
بشكل  الشعر  على  موزع  داكن  لون  وذو  للشعرة، 
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د. مريم شنشول

القطع  وفي  مستمر.  وبشكل  ومتواجد  متساٍو  غير 
قطر  ويبلغ  دائرياً،  الشعرة  شكل  يكون  المقطعي، 

الشعر اآلسيوي ما بين 90 إلى 120 مايكرومتراً.
الشعر األوروبي )القوقازي(: مستقيم إلى متموج، 
وفاتح اللون، وناعم، وموزع بشكل متساٍو على كامل 
الشعر، وقطر جسم الشعرة متوسط االختالف قليالً. 
وفي القص المقطعي، يكون شكل الشعرة بيضاوياً، 
 100 إلى   70 بين  ما  األوروبي  الشعر  قطر  ويبلغ 

مايكرومتراً.

التحليل الجنائي للشعر
ما الذي يحلله الخبير الجنائي من فحص الشعرة، 
وما النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها عند معاينة 

الشعر؟
يجب على الخبير الجنائي أن يفرق ما بين الشعر 
وقطر  طول  وحساب  الحيواني،  والشعر  البشري 
الشعرة، وهل تم تعريضه لعالج كيميائي أو أصباغ، 
وما أشكال قشرته وبشرته ولبه، وما توزيع اللون 
على مستوى الشعر، وشكل قوة الصبغة الموجودة 
البشرة  تلوين  يشمل  المصبوغ  الشعر  إن  )حيث 
سيزيل  للتفتيح  تعرض  الذي  والشعر  والقشرة، 
الصبغة وسيترك لون صبغة أصفر(، ومعرفة مكان 
الشعرة من الجسم )هل شعر من الرأس أو العانة أو 
أو تحت اإلبط(، وهل  الصدر  أو  الوجه  أو  األطراف 
أو  أدوية  أو  أو ملوثات  الشعر يحتوي على أمراض 

كيمياويات.

الشعر في المناطق الجسدية
آلخر  مكان  من  الواحد  للشخص  الشعر  يختلف 
من جسده بحسب تنوع شكل الشعرة والتي تشيرك 
ونهايات  ناعم  ملمس  ذا  الرأس  ويكون شعر  لذلك. 
جسم  قطر  ويكون  متقصفة،  أو  مقطوعة  )أطراف( 

الشعرة متوسط الحجم.
ويكون لشعر العانة شكل مشابه لدوران األسالك، 
بالموس  مقصوص  أو  النهايات،  دائري  أو  ومدبب 
وذي نسيج خشن، ويكون حجم جسم الشعرة ثقيالً 

وكبيراً.
ويكون شعر الوجه مثلث الشكل عند قطعه عرضياً 

وذي نسيخ خشن أيضاً.
سيف  كشكل  والحواجب  الرموش  شعر  ويكون 

المبارزة قصيراً وحاداً.
ويكون شعر األطراف ناعماً ومقوس الشكل، وذا 
المزمن  لالرتداء  نتيجة  مقطوعة  أو  دائرية  أطراف 
لغطاء رأس ) حجاب، أو قبعة، أو غترة وعقال،.. ( 

فوق الشعر.

فحص الشعر
المجهر اإللكتروني هو من أفضل المجاهر المكبرة 
بدقه عالية والتي تفحص الشعر وتحدد نوعه ومكانه 
عرض  الجنائي  للخبير  ويمكن  وأصله.  وعرقه 
أو  للخبراء  كالتلفاز  كبيرة  شاشة  بواسطة  نتائجه 

الدارسين، كما يمكن رؤية الفرق بين أنواع عدة من 
الشعر، والربط من خاللها بين المشتبه به ومسرح 
الجريمة عبر أخذ عينة من شعر المشتبه به ومقارنتها 
بالعينة التي وجدت في مسرح الجريمة واثبات أوجه 
المجهر  العينتين من خالل  بين  االختالف  أو  الشبه 
المشتبه  األشخاص  استبعاد  يمكن  كما  اإللكتروني. 
مع  التطابق  عدم  بواسطة  الجريمة  مسرح  من  بهم 

العينة التي أخذت من مسرح الجريمة.

الشعر في كشف المخدرات
كان  إذا  والفحص  لالستعالم  الشعر  يستخدم 
النظر عن نوعها  الشخص يتعاطى المخدرات بغض 
ومشتقات  والكريستال  والهيرويين  كالكوكايين 
إن  حيث  وأنواعه(،  )الفاليوم  البينزودايازبين 
الدم  مجرى  إلى  تدخل  تهضم  بعدما  المخدرات 
والشعر  الكبد(،  )في  األيض  عملية  في  وتتقطع 
بطبيعته ينمو بمعدل 1.3 سنتيمتر كل شهر، ويمتص 
بما يحتويه من  الجسم  الذي في  الدم  الالزم  لنموه 
مواد تتركز في جذور الشعر التي تدخل عن طريق 
الجسم،  في  آخر  عضو  كأي  والشرايين  األوردة 
الشخص  توقف  حال  في  أثره  سيختفي  والمخدر 
عن التعاطي والجزء الذي يحتوي على المخدرات من 
الشعر قد يكون قص، وتستخدم المقاييس المناعية 

علماء  قبل  من  المترابطة  المناعية  واألنزيمات 
المواد  لكشف  الجنائيين  الشرعيين  السموم 
في  الفحص  آلية  وتكمن  الشعر،  في  المخدرة 
الخاليا  في  والمضاد  المستضد  الجسم  قراءة 
تم  إن  اللون  بتغيير  تنتج  التي  االرتباط  وآلية 
رصد المادة المخدرة، ويستخدم العلماء فحص 
المعادن السامة أيضاً لشرح سوء الصحة العقلية 

والبدنية للمتعاطي. 

ملخص الشعر
الشخص  هوية  على  االستعراف  يمكن  ال   >
من شعره إال إذا كان الشعر مخلوعاً من جذوره 

ويحتوي على الحمض النووي. 
منها  تستبعد  أن  تستطيع  الشعر  عينة   >

المشتبه بهم.
الجريمة  المجرم مع مسرح  يربط  الشعر   >

الواحدة أو مع الجرائم المتعددة للمجرم نفسه.
الشخص  بعرق  اخبارك  يستطيع  المجهر   >
أو  عمره  عن  يخبرك  ال  ولكنه  للشعرة،  المالك 

جنسه.
< الحمض النووي يأتي من األبوين، والحمض 
ويمكن  فقط،  األم  من  يأتي  المايتوكنديري 
المقطوعة في  الشعرة  تكون  عندما  استخالصه 

فترة األناجينيك.
< واحد من المليون إلى واحد من التريليون 
الشعر،  في  تطابق  بينهم  يوجد  األشخاص  من 
لهذا السبب فهو كالبصمة لكل شخص، ومعتمد 
المتورطين  التهم على  اإلثبات في  أو  النفي  في 

بحسب نوعية القضية.
عن  النظر  بغض  الجسم  من  شعرة  أي   >
 3 حتى  والسموم  المخدرات  تحمل  قد  مكانها 

أشهر من آخر تاريخ للتعاطي.
< وإذا كان من الصعب صدور إذن بسحب 
عينة الدم أو البول من المتعاطي بعد توقفه عن 
من  المتعاطي  كشف  السهل  من  فإنه  التعاطي، 
فحص شعرة واحدة منه فقط حتى بعد توقفه 

عن التعاطي ألكثر من شهر.   
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الإدارة يف زمن »كورونا«

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

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

و�لتحفيز و�لتكرمي.

و�إ�صهامًا من »جمتمع �ل�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة من �ملقالت �ملتخ�ص�صة 

باملو�رد �لب�صرية حتت  عنو�ن »تطوير ذ�تي«.

بين  يفرق  لم  خبيث  وباء  اليوم  يجتاح 
وباء  إنه  صغير،  وال  كبير  وال  فقير  وال  غني 
الذي حصد حتى اآلن مئات اآلالف  »كورونا« 
والعلماء  األطباء  ويتوقع  البشرية،  األرواح  من 
المزيد من الضحايا ما لم يتم التوصل إلى لقاح 
كان  الذي  اللئيم  الوباء  هذا  انتشار  من  يحد 
التي  لنجاعة األنظمة والقوانين  اختباراً حقيقياً 
فيها،  والعاملين  مؤسساتنا  إدارة  في  اعتدناها 
وتطبيقاً عملياً لخطط إدارة األخطار واالستجابة 

لألزمات واستمرارية األعمال.

مقاييس وتجارب 
الحضور  بصمة  كانت  أن  وبعد  ومثالً، 
كمقياس  تستخدم  العمل  مقر  في  واالنصراف 
لمدى كفاءة وحرص الموظف على عمله، أصبح 
هناك  من  عمله  وأداء  بيته  في  الموظف  بقاء 
مقياساً جديداً لكفاءته في العمل، على الرغم من 
لدى  سنوات  منذ  طبق  قد  كان  النظام  هذا  أن 
شركات كبرى مثل »جوجل« و»فيرجن«، حيث 
كانت تتم مكافأة الموظف على جودة إنتاجيته، 
المؤسسة  إلى  يضيفها  التي  المضافة  والقيمة 
التي يعمل لديها حتى من بيته، وليس بحسب 

عدد الساعات التي يقضيها داخل  مقر عمله.
من  العديد  عرض  الفردي،  المستوى  وعلى 
أزمات  عايشوا  ممن  العالم  في  األشخاص 
إنسانية سابقة مثل الكوارث الطبيعية والحروب 
وقدموا  اآلخرين،  األشخاص  على  تجاربهم 
نصائح، وكيف كان تعاملهم مع هذه األزمات، 
ثابتة  بظاهرة  تشترك  األزمات  إن جميع  حيث 
ومتى  كيف  نعلم  ال  كوننا  الغموض  وهي 
الناس،  نوعان من  يتشكل  لذا  األزمة،  ستنتهي 
األول: يتوقف عندهم الزمن حال إندالع األزمة. 
والثاني: يخرج منها بتغيير حياته نحو األفضل 
عبر االستفادة من الوقائع الجديدة التي تفرضها 

تلك األزمات.

نصائح 
قد  التي  النصائح  هذه  بعض  وسنجمل 
تساعدنا في تخطي أزمتنا مع وباء »كورونا«: 

< الذين تتوقف عندهم الحياة يقتلهم الترقب 
نشرات  على  آمالهم  تعلق  خالل  من  والقلق 
وسائل  مجموعات  مع  وتحديثاتها  األخبار 
يطمئنهم  خبر  عن  بحثاً  االجتماعي  التواصل 
بأنفراج األزمة، ما يجعلهم أسرى تلك النشرات 
واألخبار المزيفة واإلحباطات، والتي تطور لديهم 
التركيز،  وضعف  االكتئاب  من  مرضية  حاالت 
التفكير  على  قدرتهم  تعطل  إلى  تؤدي  والتي 
في المستقبل أو البحث عن مسار يطورون به 
أنفسهم ومهنهم في وقت الجمود أثناء األزمة، 
ومن دون أن يدركوا بأن األشهر والسنوات تمر 

وتضيع من أعمارهم وهم باقون في أماكنهم.
وبعد فوات األوان، سيكتشفون أن هناك فئة 
ذاتها،  األزمة  معهم  عاشت  الناس  من  أخرى 

ولكنها خرجت منها.
 وقد حصلت على شهادات علمية، أو اكتسبت 
أو  الكتب،  عشرات  قرأت  أو  جديدة،  مهارات 
األفضل،  نحو  حياتها  غيرت  مشاريع  جهزت 
اآلخرون، واستثمرت  انتبهت حينما غفل  وأنها 
الوقت في ظل األزمة، ولم تحقق المكاسب فقط، 

التي  الخطيرة  الحقيقية  األمراض  تجنبت  بل 
أصابت اآلخرين.

< اعلم أنه إذا لم يكن حل األزمة بيديك، فال 
تشغل نفسك طوال الوقت بها حتى ال تقع فريسة 
ما  وافعل  المرتجى،  األمل  وانتظار  الوسواس 
يمكنك القيام به لحماية نفسك وأسرتك، وتجنب 
ما  واقتنص  األزمة،  وأخبار  تحديثات  متابعة 
يلزمك معرفته لتحمي نفسك و أسرتك، واستغل 
فترة األزمة والبقاء في البيت لمراجعة حساباتك 
كمن  والدراسي  المهني  مسارك  فيها  لتراجع 
ما  ولمعرفة  بوز(،  أو  )توقف  زر  على  يضغط 
إذا كنت قد ركزت على المهم، وراجع السنوات 
لم  التي  والمشاريع  السيئة  والعادات  الضائعة 
فيها، وعش  نجحت  التي  وتلك  إكمالها  تستطع 
إليه، وواجه نفسك  امتنان لما توصلت  لحظات 
بحدة وصدق لتعرف إذا كنت قد نفذت خططك 

التي اقتنعت بها منذ سنوات أم ال.
< اعلم أن كل األزمات لها نهاية بكل تأكيد 
ومنها أزمة وباء »كورونا«، ولكن الرابحين منها 

قالئل، فحاول أن تكون واحداً منهم.
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العمل عن ُبعد

رقية الكعبي
                      كاتبة إماراتية 

في  هي  بل  السكون،  تعرف  ال  التواقة  النفوس 
شغف دؤوب وعمل مستمر، وتواصل العمل لتوفير 
اإلمكانات كافة، بما يضمن تطوير المجتمع وأفراده. 
وفي كل لحظة تبدأ فيها بتنفيذ ما خططت له، تكتشف 
من  تنضب  ال  منابع  لديها  أن  التواقة  النفوس  هذه 

الطاقة تنتظر من يستغلها. 
وكما يقال: »ال يمكن عبور البحر بمجرد الوقوف 
والتحديق في الماء«. كذلك ال يمكن تحقيق ما تصبو 
العمل  ونظرية  تطبيقها.  دون  من  النظريات  إليه 
إليه الحكومة اإللكترونية  عن  ُبعد هي بحر ولجت 
انتشار  أغواره قبل  لتسبر  إمارة دبي  والذكية في  
وباء »كورونا« في العالم، كما ولجت إليه الحكومة 
ومن  الوباء،  هذا  انتشار  بعد  الرشيدة  اإلماراتية 
المتوقع أن تكون هذه النظرية أسلوباً لحياة األفراد 

في المستقبل القريب .
على  العمل  تم  الطموحة  الواعدة  الفكرة  هذه 
تطبيقها خصوصاً في ظل تقدم شبكة االتصاالت بين 
المناطق والدول. إنها فكرة تساعد على وقف انتشار 
وباء »كورونا«، كما تساعد على تكافؤ فرص العمل 
بين شرائح المجتمع، والقضاء على البطالة، وتوفير 
الوقت الالزم لالنتقال إلى العمل، وتجنب االزدحام 
التوازن  التكاليف، والحفاظ على  المروري، وخفض 
بين العمل والحياة األسرية، وتؤدي إلى زيادة الرضا 
الوظيفي لدى الموظفين واكسابهم مزيداً من الثقة، 
ما ينتج عنه ارتفاع في جودة اإلنتاجية. وهذا األمر 
تعتبر  حيث  المستدامة،  التنمية  مظلة  تحت  ينصب 
المجتمعات  كل  إليه  تسعى  هدفاً  التنمية  قضية 
لتحسين حياة المواطنين، وإحداث تغيرات اجتماعية 
إال  سابق  وضع  من  المجتمع  تنقل  أن  شأنها  من 
العمل  بأهمية  الوعي  تنمية  بد من  أفضل. وال  آخر 
المستدامة، ألنه  التنمية  ُبعد ودوره في تحقيق  عن 
عمل  فرص  ويوجد  البطالة،   من  الحد  في  يسهم 
إال بوعي من جميع  أيضاً  ذلك  يتم  للخريجين. وال 
المسؤولين بأهمية إيجاد موارد اقتصادية متجددة.  
ولتحقيق غايات التنمية المستدامة، ال بد من االهتمام 

تعتبر  والتي  واالتصاالت،  المعلومات  بتكنولوجيا 
ُتعّرف  وهي  الرقمي،  لالقتصاد  األساسية  الركيزة 
بأنها »جميع المكونات المادية للحاسبات والبرامج 
األجهزة  من  وغيرها  االتصاالت  وشبكات  الجاهزة 
وعرض  وتنظيم  وتخزين  بمعالجة  للقيام  المطلوبة 
وإرسال واسترجاع المعلومات«. وتوفر تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت منصة فريدة الستضافة عدد 
كبير من الخدمات التنموية، مثل: التجارة اإللكترونية، 
ُبعد،  عن   اإللكتروني  والتعليم  ُبعد،  عن  والعمل 
والصحة اإللكترونية عن ُبعد، وخدمات رصد األرض 
وتغيرات المناخ، وبصورة أكبر الحكومة اإللكترونية. 
لذلك فإن االستثمار في هذه التكنولوجيات من شأنه 
أن يساعد على ضمان التوصل إلى حلول لمواجهة 
مثل  جديدة  فكرة  وأي  المستدامة.  التنمية  تحديات 
العمل عن  ُبعد، يمكن أن تكون حولها بعض العقبات 
التي تواجه تطبيقها،  مثل: خوف الشخص من عدم 
وصعوبة  الوظيفية،  الحقوق  كامل  على  الحصول 
من خوض  والخوف  الرئيس،  المركز  مع  التواصل 
لذلك  إليها أحد في محيطه.  غمار تجربة لم يسبقه 
لم تقدم حكومة دبي على هذه الخطوة، إال بعد دراية 
واطالع على أفضل الممارسات والتطبيقات للعمل عن  
ُبعد في دول كالواليات المتحدة األمريكية وماليزيا 
وبعد  االستراتيجية،  هذه  تمارس  والتي  وغيرهما 
النتائج حول دور هذا االستثمار  استخالص بعض 

في دعم التنمية المستدامة.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  وحرصاً 
راشد آل مكتوم  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« على تعزيز االستقرار 
األسري للمواطنين وجميع العاملين في حكومة دبي، 
تمت إتاحة العمل عن  ُبعد للموظفين، حيث ساعات 
دوام مرن، وهذا بدوره يسهم في تحقيق االستقرار 
الوظيفية  الحياة  بين  والتوازن  الوظيفي،  واألمن 

والشخصية.
إدارة  نظام  هو  دبي  حكومة  إليه  تسعى  ما  إن 
متطلبات  لكل  الكامل  الوفاء  أجل  من  الحياة  نمط 
االستراتيجية  اإلمارة  ألهداف  تنفيذاً  وذلك  الحياة، 
الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، لتكون 
دبي أنموذجاً للعمل الحكومي المتفرد  الذي يضمن 
االستثمار في الكفاءات البشرية وتحويلها إلى طاقات 

ذات إنتاجية مبتكرة تدعم األهداف المنشودة.
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كيف نتجنب الآثار 

النف�شية لـ »كورونا«؟!

د. سامية حجازي إدريس
استشارية العالج النفسي السلوكي

بمديرية الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي

معظم  في  انتشر  الذي  »كورونا«  وباء  أزمة 
وسلوكية  نفسية  بآثار  تسببت  العالم،   أنحاء 
والخوف  القلق  في  وتتمثل  اإلنسان،  على 
أسرية  وبآثار  وغيرها،  والكآبة  والهلع  والتوتر 
بحكم  وتربوبة  تعليمية  وبآثار  واجتماعية، 
التوجه نحو التعليم اإللكتروني عن بعد، وبآثار 
اقتصادية مثل الهلع والرغبة في شراء الحاجيات 

األساسية وغير األساسية.
كل هذه العوامل تتداخل مع بعضها بعضاً، ما 
يؤدي إلى التعجيل بظهور االضطرابات النفسية 

والسلوكية عند عدد من الناس.
سيؤثر  هل  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال 
على صحتنا  العالم  في  »كورونا«  وباء  انتشار 

النفسية والسلوكية ؟ 
والجواب هو بالتوضيحات التالية:

- الخوف والقلق والحذر هي أمور ضرورية 
التباع اإلجراءات والتدابير الوقائية.

الزائدين  والهلع  والقلق  المرضي  الخوف   -
هي أمور تؤثر على جهاز مناعة الجسم عندك، ما 
يجعلك عرضة لإلصابة أكثر بفيروس »كورونا«. 
وفي حالة اإلصابة ال قدر الله سبحانه وتعالى، 

فإن هذه األمور تؤخر الشفاء من هذا الوباء.
بالهوس  مصاباً  الناس  بعض  يصبح  قد   -
والوساوس و القلق والخوف المرضي الحاد من 
انتقال العدوى له ولعائالته، عندها تبدأ صحته 

النفسية بالتراجع.
فما هي عالمات القلق والخوف المرضي؟

والجواب أن العالمات تشمل التالي:
مصاب  بأنك  دائم  وشعور  مرتفع  قلق   -

بفيروس »كورونا«. 
- الهوس الزائد في اتباع اإلجراءات الوقائية، 

مثالً المبالغة في النظافة وغسل األيدي.
اآلخرين،  مع  التعامل  من  شديد  خوف   -

واالنسحاب االجتماعي حتى من أفراد األسرة.
حتى  المنزل  مغادرة  في  الرغبة  عدم   -

للضرورة القصوى. 
تكرار  مثالً  المرض،  بترقب  دائم  شعور   -
السعال،  من  والخوف  الحرارة  درجة  قياس 
واالعتقاد  للفيروس،  أعراض  بوجود  وتوهم 

الخاطئ بأنك مصاب بالفيروس.
- حدة ظهور أعراض القلق والخوف المرضي 
تؤدي إلى اإلصابة باالكتئاب، ما يجعل الوضع 

النفسي للشخص أكثر تعقيداً.
- صعوبة في النوم والتركيز.

باليأس  والشعور  والذعر  والقلق  الغضب   -
واإلحباط. 

والخوف  القلق  على  السيطرة  طرق  هي  فما 
المرضي؟

والجواب هو باتباع الطرق التالية:
- التحلي بقوة اإليمان بالله سبحانه وتعالى 

لرفع الروح المعنوية.
والطبية  العلمية  بالمعلومات  المعرفة   -
الفيروس،  عن  موثوقة  ومن مصادر  الصحيحة 

واالبتعاد من التعامل مع اإلشاعات.
والسالمة  الوقائية  سلوكيات  جميع  -اتباع 

بجدية، واالبتعاد عن الوساوس والهوس.
- الوعي الذاتي، ركز على ما عليك القيام به 
وتجنب  والمطالعة  الرياضة  مثل  نشاطات  من 

الروتين.
- المشي في مكان مفتوح بعيداً عن التجمعات 

إذا كان مسموحاً. 
- اتباع جلسات االسترخاء النفسي والذهني. 
تجنب  والخوف،  القلق  أعراض  زيادة  عند   -
متابعة وسائل اإلعالم، وتصفح مواقع اإلنترنت 
الحديث  وتجنب  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 
موضوع  يتداولون  الذين  األشخاص  مع 

الفيروس بكثرة.
ال  لديك  والخوف  القلق  أعراض  زادت  -إذا 
األطباء  من  النفسية  االستشارة  أخذ  من  تتردد 

واالختصاصيين ولو عن ُبعد.
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مبادرة »التدريب الريا�شي عن ُبعد«

مبادرة  أبوظبي  شرطة  إطالق  أهمية  ما   <
»التدريب الرياضي عن ُبعد«؟

- أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة 
»التدريب الرياضي عن ُبعد« تحت شعار »واصل 
لما للرياضة من  تمارينك وأنت في البيت« نظراً 
اللياقة  تشكل  حيث  الشرطي،  العمل  في  أهمية 
البدنية جانباً مهماً لمنتسبي الشرطة من ضباط 
باعتبارها  ومدنيين،  وأفراد  ضباط  وصف 
العمل  في  األداء  وحسن  النجاح  مقومات  أحد 
في  السليم  العقل  بمقولة  عمالً  وذلك  الشرطي، 
بدنياً  الالئق  الشرطة  ومنتسب  السليم.  الجسم 
القدرة على االستجابة بشكل أسرع، وبذل  لديه 
وهو  تعب.  من  قدر  أقل  مع  الجهد  من  المزيد 
يصبح أقل عرضة لإلصابة أثناء أداء النشاطات 
الجسدية، ويمكنه العودة بسرعة واالستعداد لبدء 
مجهود بدني جديد. وهذه أمور من مهمات العمل 
اإلنتاجية  وتزيد  الشرطة،  لمنتسب  األساسية 
في العمل، وتنعكس إيجابياً على دور المؤسسة 
األمنية بصفة عامة وعلى صحة منتسبي الشرطة 

بصفة خاصة.
> ماذا يشمل التدريب الرياضي عن ُبعد؟

- يشمل مجموعة من تمرينات اإلحماء، تعقبها 
مجموعة من التمرينات البدنية لمختلف عضالت 
الجسم، والتي يمكن تنفيذها داخل المنزل تماشياً 
مع مبادرة »ملتزمون يا وطن«، ويشارك في تنفيذ 
التدريبات الرياضية مجموعة متميزة من مدربي 
لقطاع  التابع  الشرطية  الرياضية  التربية  مركز 

الموارد البشرية في شرطة أبوظبي.
هذه  في  التوعوي  الجانب  عن  وماذا   <

المبادرة؟
يعطى  بعد  عن  الرياضية  التدريبات  خالل   -
منتسبو الشرطة المشاركون فيها بعض النصائح 
والتعليمات لممارسة الرياضة بطريقة آمنة لترسخ 
الحياة الصحية لديهم. كما يقدم لهم فرع التوعية 
الرياضية بمركز التربية الرياضية الشرطية بعض 
البدنية،  اللياقة  أهمية  عن  التوعوية  المحاضرات 
وكيفية تنفيذ البرامج الرياضية، وكيفية تصحيح 
بعض المفاهيم الصحية والرياضية الخاطئة التي 
تنتشر خصوصاً في ظل انتشار وباء »كورونا« 
والتي ليس لها أساس علمي. وكذلك، وبمناسبة 
شهر رمضان الكريم الذي نعيش أيامه المباركة 
ممارسة  كيفية  عن  معلومات  تقديم  يتم  حالياً، 

من  وغيرها  الفضيل،  الشهر  هذا  في  الرياضة 
الرياضية، وذلك بهدف نشر ثقافة  الموضوعات 

اللياقة البدنية والصحية لدى المنتسبين.
> هل من كلمات توجهها ألحد؟ 

الركن طيار  اللواء  معالي  إلى  الشكر  أوجه   -
فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، 
عام  مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  وسعادة 
شاهين  سالم  اللواء  وسعادة  أبوظبي،  شرطة 
الالمحدود  لدعمهم  البشرية  الموارد  مدير قطاع 
وتشجيعهم الكبيرين والدائمين لتنفيذ المبادرات 
ومنها  الشرطي،  العمل  تطوير  في  تسهم  التي 
وأثمن  ُبعد«.  عن  الرياضي  »التدريب  مبادرة 
تنفيذ  في  العاملين  جميع  من  المبذولة  الجهود 
الرياضية.  التربية  مركز  منتسبي  من  المبادرة 
لشرطة  العامة  القيادة  منتسبي  جميع  وأدعو 
المجتمع  فئات  ومختلف  أسرهم  وأفراد  أبوظبي 
إلى  تهدف  التي  المبادرات  لالستفادة من جميع 
واللتين  البدنية،  واللياقة  الصحة  على  المحافظة 
تعززان مناعة اإلنسان ضد األمراض خصوصاً 
وباء  جميعنا  فيه  نواجه  الذي  الوقت  هذا  في 

»كورونا«.

لقاء: باسل ثريا 

�إطار حر�س �لقيادة �لعامة ل�صرطة  يف 

�حلالة  على  �ملحافظة  على  �أبوظبي 

و�صف  �صباط  مــن  ملنت�صبيها  �لبدنية 

ــيــني، و�لــتــزمــًا  �ــصــبــاط و�أفـــــر�د ومــدن

و�لحــر�زيــة  �لوقائية  بــالإجــر�ء�ت 

وقف  ومنها  »كــورونــا«،  وبــاء  ملو�جهة 

�لتجمعات  عــن  و�لبــتــعــاد  �لفعاليات 

ــي تــقــوم بــهــا خمتلف  ــت �ملــخــتــلــفــة، و�ل

�لعربية  ــار�ت  �لإم دولــة  يف  �لقطاعات 

�ملتحدة ومنها �لقطاع �ل�صرطي، �أطلقت 

ــادرة »�لــتــدريــب  ــب �ــصــرطــة �أبــوظــبــي م

»و��صل  �صعار  حتت  ُبعد«  عن  �لريا�صي 

�لبيت«، وذلك متا�صيًا  متارينك و�أنت يف 

مع مبادرة »ملتزمون يا وطن«.

�لعقيد  مع  حتــدث  �ل�صرطة«  »جمتمع 

مركز  مدير  علي  �آل  عــبــد�هلل  ع�صام 

�لتابع  �ل�صرطية  �لريا�صية  �لربية 

�صرطة  يف  �لــبــ�ــصــريــة  �ملــــو�رد  لــقــطــاع 

�أبوظبي عن هذه �ملبادرة.

�لعقيد ع�صام �آل علي:

و��صل متارينك

 و�أنت يف �لبيت
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نظمت شرطة عجمان، بالتعاون مع  عدد من مستشفيات إمارة 
»كورونا«،   أعراض  عن  للكشف  طبية  فحوصات  حملة  عجمان، 
والتأكد من سالمة منتسبي الشرطة العاملين في  الواجهة األمامية 

واألكثر اختالطاً مع المتعاملين.

 احتفل محمود الرز بعيد الميالد الرابع 
البنته قمر. مبارك، وعمر مديد بإذن الله 

سبحانه وتعالى.

بعيد  حامد  مصطفى  محمد  احتفل 
الميالد السادس البنته ميرا. مبارك وعمر 

مديد بإذن الله سبحانه وتعالى.

يهنئ العاملون في مجلة »999« الزميل 
األول  حفيده  بقدوم  بدر  شعبان  محمود 
سبحانه  الله  وجعله  مبارك،  حاتم.  عمر 

وتعالى من أبناء الصالح والسعادة.

حصل الكاتب واإلعالمي جاسم عبيد الزعابي على شهادة »خبير 
إدارة مراكز إسعاد المتعاملين 7 نجوم« من مركز نيفادا للتدريب 
واالستشارات في اإلمارات، معتمدة من جامعة نيفادا األمريكية ومن 
كلية اإلدارة الدولية المتقدمة الهولندية، وتسلم الشهادة من لمياء 

أحمد الزعابي خبيرة ومدربة معتمدة.

نظمت شرطة دبي، بالتعاون مع جهات رسمية وخاصة، حملتين توعويتين مجتمعيتين عن أهمية الوقاية من فيروس»كورونا«، وقامت خاللهما 
بتوزيع معقمات وكمامات ومواد وأدوات تعقيم، ألفراد المجتمع، وزادت لفئة العمال مواد تموينية وحقائب غذائية متكاملة.

لقاء: باسل ثريا 



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

كان الشعر ومنذ نشأته األولى حاضناً وفيّاً لقضايا اإلنسان العامة، ومواكباً لكل التطورات 
الناس  بآمال  وثيقاً  ارتباطاً  ارتبط  إذ  المتغير لإلنسان،  العالم  التي تطرأ على  والمستجدات 
الفردي والمجتمعي،  بالمستويين  اهتمت  التي  الصغرى  الناس  وتطلعاتهم، وتصدى لقضايا 
ذلك  والوطنية.  والقومية  اإلنسانية  بالحاجات  ارتبطت  التي  الكبرى  للقضايا  أيضا  وتصدى 
أنه منذ العصور العربية األولى، كان ـ الشعرـ حاضراً في الحروب وصّد الغزاة والمتمردين، 

واليزال إلى يومنا هذا، مواكباً ومؤرخاً لقيم النبل والفروسية واإلباء.
في حين أننا اليوم نشهد تداخالً بين األجناس األدبية، فهناك من يكتب أكثر من جنس أدبي، 
وهي ظاهرة الفتة لالنتباه، فالشاعر يكتب القصة والرواية وغيرهما، ومما ال شك فيه أن لهذه 

الظاهرة أسبابها ودوافعها التي قد يكون من بينها الرغبة في التجريب أو الشهرة.
نعم، الشعر له خصوصية ويختلف عن غيره من أجناس األدب، وال يمكن أن يكتب فيه الشاعر 
كل ما يريد التعبير عنه، لذلك يجد في الرواية متنفساً ومساحة للتعبير عن كل ما بداخله من قضايا 

عاطفية ووطنية وانسانية.
إال أن واقع الشعر في اإلمارات يختلف كثيراً عن باقي الدول العربية فهو يحظى باهتمام كبير 
من خالل المبادرات المؤسساتية والبرامج التلفزيونية الشعرية التي أعادت للشعر وهجه، خصوصاً 
الخيال  إليه  أبعد ما كان يجنح  إلى  أخذنا  إليه من تطور هائل  الحديثة وما وصلت  التقنية  بحضور 
اإلنساني..وليس منا من يستطيع أن ينكر مدى فعالية التقنية الحديثة، فما يحدث في هذا العصر ثورة 
في أنماط الحياة كلها، فقد أتت التكنولوجيا على معظم مجريات الحياة وغيّرت كثيراً من اتجاهاتها، فلم 
تعد بوصلة الحياة تثبت على نمط معين منها، وهذا بال شك أسهم في انتشار الشعر والشعراء بشكل 

واسع؛ وإن كان هناك مالحظات على بعض ما ُيطرح من شعر في عالم اإلنترنت.
إن للثقافة عموماً والشعر خصوصاً، دوراً كبيراً وأثيراً في ترسيخ مبادئ الدولة وقيمها، وتعميق معاني 
الوالء واالنتماء للوطن والقيادة، فضالً عن تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبناء الوطن. كما أن الثقافة 
تعّد من أهم الركائز األساسية في عملية البناء والتنمية والتقدم إلى األفضل للوطن والمواطن. وبالتالي فإن 
األدباء على وجه العموم والشعراء على وجه الخصوص، شركاء في هذه العملية ويقع على عاتقهم الكثير من 
المسؤولية من حيث البذل والعطاء واإلنجاز لرفعة أوطانهم وتقدمها، ومن هنا أدعو الشعراء بأن يكونوا على 
قدر المسؤولية، وأن يشاركوا بفعالية في جميع األحداث والمناسبات التي تتعلق بأوطانهم، ذلك أن الشعراء 
معنيون بشكل كبير بالمشاركة الفاعلة والخالقة في خدمة الوطن، ألنهم يحملونه بماضيه وحاضره ومستقبله 
في قلوبهم، ويستشعرون قضاياه وهمومه وتطلعات أبناء شعبه في وجدانهم، وبالتالي يعبّرون عنها بصدق 

وإخالص من خالل الشعر البديع الذي يبدعونه في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية.

�صعبية �ل�صعر






