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حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة و�صعبًا باليوم الوطني اخلام�س 

والأربعني لقيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة حتت �صعار »روح الحتاد«، وهي 

الروح الوطنية العظيمة التي اأطلقها املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بن �صلطان 

اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« واإخوانه القادة املوؤ�ص�صون، والتي حققت الكثري من الإجنازات 

الوطنية يف خمتلف املجالت. وي�صتمر حتقيق املزيد من هذه الإجنازات الوطنية عامًا 

بعد عام يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

ال�صمو  الر�صيدة برئا�صة �صاحب  الدولة »حفظه اهلل«، وبجهود احلكومة الحتادية 

ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  »رعاه اهلل«، وجهود �صاحب 

املجل�س  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  وجهود  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  من  ومتابعة  وبتوجيهات 

ل�صرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  جنحت  الداخلية،  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 

اأبوظبي وجميع القيادات العامة لل�صرطة يف الدولة مقتدية بروح الحتاد، يف حتقيق 

املزيد من الإجنازات على �صعيد حفظ الأمن والأمان، مما جعل دولة الإمارات حتتل 

مراتب متقدمة يف الريادة العاملية باملجال الأمني وال�صرطي، وتفوز بالكثري من اجلوائز 

املحلية والعربية والدولية.

اأرواح �صهداء الوطن الأبرار الذين ق�صوا داخل  45، ن�صتذكر  ال�  ويف اليوم الوطني 

الدولة وخارجها اأثناء تلبيتهم نداء الواجب يف حفظ الأمن والأمان، وانقاذ الأرواح 

لروح  فداء  الغالية  اأرواحهم  فكانت  وامل�صلمني،  العرب  الأ�صقاء  وم�صاعدة  واملمتلكات، 

الوطن.

و�صف  �صباط  من  ال�صرطة  منت�صبو  يجدد  الكبرية،  الوطنية  املنا�صبة  ه��ذه  ويف 

�صباط واأفراد ومدنيني عهد الولء والوفاء لقيادة البالد احلكيمة، وعهد امل�صي قدمًا 

بتوجيهات ومتابعة من القيادة ال�صرطية العليا يف خدمة م�صرية الأمن والأمان التي 

ينعم بها كل مواطن ومقيم وزائر للدولة.

روح الوطن
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ت
عا

اب
مت

أقيم »املؤمتر اإلقليمي السادس ملكافحة اجلرائم 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الفكرية  بامللكية  املاسة 
جمعية  من  مشترك  بتنظيم  أفريقيا«  وشمال 
اإلمارات للملكية الفكرية، ومنظمة الشرطة اجلنائية 
العامة  القيادة  مع  وبالتعاون  )اإلنتربول(،  الدولية 
لشرطة دبي، ومجلة »999« مجلة الثقافة االجتماعية 
واألمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية والشريك 
التدريب  للجمعية، وجمارك دبي، ومعهد  اإلعالمي 

والدراسات القضائية في وزارة العدل.

جهود كبيرة
نائب  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  وأوضــح 
الرئيس  دبــي  في  العام  ــن  واألم الشرطة  رئيس 
الفخري »جلمعية اإلمارات للملكية الفكرية«، أن هذا 
العربية  اإلمارات  دولة  تعزيزاً جلهود  جاء  املؤمتر 
الفكرية،  امللكية  جرائم  مكافحة  مجال  في  املتحدة 

وجسراً منيعاً لتبادل اخلبرات.
كبيراً  شوطاً  قطعت  اإلمــارات  دولــة  أن  وأكــد 
اإلبداع  وحقوق  الفكرية،  امللكية  حماية  مجال  في 
سباقة  وكانت  واملخترعني،  واملفكرين  واملبدعني 
الفكر  التشريعات والقوانني ملنع لصوص  في سن 
غيرهم،  وإبداعات  وأفكار  اختراعات  استغالل  من 
فيها  يستطيع  التي  اآلمنة  النظيفة  البيئة  وإيجاد 
مطمئن  وهو  يستثمرها  أن  املبدعة  الفكرة  صاحب 
إلى أن غيره لن يستولي عليها، أو يهضم حقه في 

نتاج عقله وجهده وتعبه.
أصبح  الفكرية  امللكية  مفهوم  أن  معاليه  ورأى 
من  ومهماً  حيوياً  جزءاً  مجتمعنا  في  اليوم  يشكل 
التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية واألدبية، 
ويأتي مؤمترنا في سنته السادسة ليؤكد أن دولة 
واملؤسسات  الهيئات  مع  وبالتعاون  ــارات،  اإلمـ
هذا  ترسيخ  نحو  ُقدماً  ماضية  املختصة،  الدولية 

م�ؤمتر »مكافحة اجلرائم املا�سة بامللكية الفكرية«

 �ساحي خلفان: الإمارات �سباقة يف ق�انني

منع ل�س��ص الفكر من ا�ستغالل اخرتاعات غريهم

التي  الصارمة  القوانني  وتطبيق  وتعزيزه،  املفهوم 
على  املبدعني  وتشجع  ألصحابها،  احلقوق  حتفظ 

تطوير ملكاتهم وأفكارهم اإلبداعية.

إبداع وابتكار
القدوس  عبد  الدكتور  اللواء  سعادة  وأشــار 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  العبيدلي  الرزاق  عبد 
اإلمارات للملكية الفكرية إلى أهمية مكافحة اجلرائم 
املاسة بامللكية الفكرية، والتي أصبحت متثل تهديداً 
السمو  صاحب  أن  وإلى  أيضاً،  والفرد  للمجتمع 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
لترسيخ  للقراءة  نوعه  قانون من  أول  الله« أصدر 
مستداٍم،  بشكل  اإلمــارات  دولة  في  القراءة  قيمة 
وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة 
حلماية  ــارات  اإلم دولة  تسعى  حيث  املنطقة،  في 
اإلبداع واالبتكار اإلنسانيني، وصون حقوق امللكية 

تابع »جمتمع ال�صرطة« فعاليات »املوؤمتر الإقليمي ال�صاد�س ملكافحة اجلرائم املا�صة بامللكية الفكرية يف منطقة ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا«، والذي اأقيم يف دبي حتت عنوان: »لندعم معًا حماية التاأليف واملوؤلف«، ورعاه وح�صره 

الإمارات  جلمعية  الفخري  الرئي�س  دبي  يف  العام  والأمن  ال�صرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �صاحي  الفريق  معايل 

للملكية الفكرية.

متابعة: با�صل ثريا 
ت�صوير: حممد علي



7العدد 121 ديسمبر 2016

الكندي:دعم جمعيات النفع العام 

يعزز عالقة ال�صرطة باملجتمع الفكرية ودعم تنمية رأس املال البشري، واملساهمة 
اإلنتاج  ودعم  واملعرفية،  الذهنية  القدرات  بناء  في 

الفكري.
على  ليركز  جاء  السادس  املؤمتر  هذا  أن  وذكر 
من  والناشرين  املؤلفني  حقوق  حماية  موضوعات 
جرائم القرصنة الفكرية. ومتاشياً مع عام القراءة 
التأليف  حماية  معاً  »لندعم  عنوان:  حتت   2016

واملؤلف«. 
يلعبه  الذي  الدور  تقدر  الدراسات  أن  وأضاف، 
الُصعد  على مختلف  اإلنتاجية  ارتفاع  في  االبتكار 
وأن   ،%80 إلى  تصل  كبيرة  بنسبة  االقتصادية 
األبحاث التي أجريت على مستوى الشركات أظهرت 
أن الشركات املبتكرة حققت تفوقاً على أقرانها من 
الشركات التي ال تنتهج سياسة االبتكار، مما وجه 
التي  التغيرات  وتقييم  لرصد  السياسات  واضعي 
حتدث بسبب االبتكار، وأن احلكومات هي أصحاب 
املصلحة الرئيسة في ُنظم االبتكار الوطنية، مبا في 
ذلك جهود حماية امللكية الفكرية، وقد احتلت دولة 
العام،  األداء  حيث  من  عاملياً   41 املرتبة  اإلمــارات 
بحسب مؤشر االبتكار العاملي لعام 2016، واحتلت 
»إنسياد«  كلية  بحسب  املنطقة  في  األولى  املرتبة 
العاملية  واملنظمة  »كورنيل«،  جامعة  مع  بالتعاون 

للملكية الفكرية.
أمضت ست سنوات  اجلمعية  »إن  قائالً:  وتابع 
دعم  في   2010 العام  نهاية  في  تأسيسها  منذ 
خالل  من  الفكرية  بامللكية  اخلاصة  التحتية  البنية 
املوظفني  كتدريب  باملعرفة  املعنية  اجلهات  تزويد 
 49 اجلمعية  مت  نظَّ حيث  املستويات،  مختلف  على 
برنامجاً تدريبياً، باإلضافة إلى الدعم القانوني من 
القانونية  التشريعات  صياغة  في  املساعدة  خالل 
اخلاصة بامللكية الفكرية وتقدمي املشورة القانونية، 
وتبنت اجلمعية رؤية جديدة تسير بخط متواز مع 
الدور الذي لعبته وال تزال تلعبه وهو أن تكون دولة 

في   2021 بحلول  العالم  دول  أفضل  من  اإلمارات 
مجال حماية امللكية الفكرية«. 

املشترك  التنظيم  ميثل  قائالً:  سعادته  واختتم 
أهمية  عن  عاملياً  منوذجاً  اإلقليمي  املؤمتر  لهذا 
اجلهات  بني  تعقد  التي  االستراتيجية  الشراكات 
اجلمعية  وقعت  اإلمارات، حيث  دولة  داخل  املعنية 
)20( مذكرة تفاهم، ونحن على موعد لتعزيز هذه 
على  يدل  تفاهم، مما  مذكرات   3 بإضافة  الشراكة 
على  واخلاص  احلكومي  القطاع  مع  الشراكة  منو 

املستويني احمللي والدولي. 

تكرمي 
وقد شاركت وزارة الداخلية ممثلة مبجلة »999« 
ضاحي  الفريق  معالي  وقام  املؤمتر،  افتتاح  في 
الكندي  صالح  عوض  املقدم  بتكرمي  متيم  خلفان 
رئيس حترير مجلة »999«، والذي أوضح أن مجلة 
اإلمارات  جلمعية  إعالمي  كشريك  شاركت   »999«
السادس  »اإلقليمي  مؤمترها  في  الفكرية  للملكية 
الفكرية في منطقة  بامللكية  املاسة  ملكافحة اجلرائم 
إطار  في  وذلك  أفريقيا«،  وشمال  األوسط  الشرق 
الفريق سمو الشيخ سيف  تنفيذ توجيهات سيِّدي 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة في  العام في  النفع  بدعم جمعيات  الداخلية 
إطار حتقيق أهداف املجلة بنشر الثقافة االجتماعية 
مواطنني  من  جميعها  املجتمع  فئات  لدى  واألمنية 
جديد  »مفهوم  رؤيتها:  وتعزيز  ومقيمني، وحتقيق 

لعالقة الشرطة باملجتمع«.

اهتمام 
الــســادس  املؤمتر اإلقليمي  توصيات  ــن  وع
خالد  الدكتور  املستشار  سعادة  أوضح  للجمعية، 

أن  اجلمعية  إدارة  مجلس  عضو  النقبي  الله  عبد 
التوصيات تضمنت التالي: تعزيز الثقافة القانونية 
ملعاهدة مراكز ذوي اإلعاقة البصرية، والتعاون بني 
املنظمات الدولية لدعم البنية التحتية في موضوعات 
امللكية الفكرية، ودعما لعام القراءة والقانون الوطني 
للقراءة سوف تقوم اجلمعية بتنظيم عصف ذهني 
ملعرفة أفضل األساليب في حماية حقوق الناشرين 
واملؤلفني، وقيام دور النشر بتقدمي دورات تدريبية 
القطاع  دور  وتعزيز  الناشرين،  حقوق  لتعزيز 
اخلاص في تبادل املعلومات حملاربة االجتار بالسلع 
غير املشروعة، وتعزيز استراتيجية التدريب الفعال 

بأدوات ذكية والتدريب االفتراضي.
مجلس  رئيس  املوسى  سالم  سعادة  وشــارك 
أوف  سيتي  »فالكن  لشركة  العام  واملدير  اإلدارة 
وندرز« الراعي االستراتيجي للمؤمتر برؤيته قائالً: 
يجب أن نعطي امللكية الفكرية جّل اهتمامنا وحمايتنا، 
لكي نحافظ على االختراعات والتصاميم والتأليفات، 
وكل ما ُكوِّن كشعار أو صور واستعماالتها املختلفة 
باألسوار  عليها  ونحافظ  وغيرها،  التجارة  في 
القانونية التي حتفظ احلق القانوني لصاحبها، ومن 
خاللها نستطيع إرساء العدل القانوني للتوازن بني 
مصالح املبتكرين واملبدعني في العالم، ويكون لهذا 
مردود حضاري ملستقبل اإلبداع واالبتكار، ويكون 
كذلك جّل دعمنا للمؤمتر »اإلقليمي السادس ملكافحة 

اجلرائم املاسة بامللكية الفكرية«.
وتضمنت فعاليات املؤمتر ثماني جلسات نقاشية 
غنية ومثمرة من املقرر أن تتوج بتطبيق مستقبلي 
اجلمعية  بني  تفاهم  مذكرات   3 وتوقيع  ناجح، 
العربية  اإلمــارات  دولة  أن  والتأكيد  عدة،  وجهات 
املتحدة ستسعى دائماً للمزيد من التقدم واالزدهار 

واجلديد املبتكر.

الفريق ضاحي خلفان واللواء العبيدلي خالل تكرمي املقدم عوض الكندي

د. خالد النقبي

العبيديل:

املوؤمتر من�صة لنقل 

اخلربات والتجارب 

العاملية ملحاربة جرائم 

امللكية الفكرية
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اأعلنت جمعية الإمارات للتخطيط ال�صرتاتيجي عن تفا�صيل موؤمترها ال�صنوي الرابع الذي عقد برعاية وح�صور 

جلمعية  الفخري  الرئي�س  الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق 

الإمارات للتخطيط ال�صرتاتيجي، وذلك مبقر املجل�س الوطني الحتادي وحتت عنوان »ا�صت�صراف امل�صتقبل وحتقيق 

الرفاهية نحو 2050«، وت�صمن املوؤمتر اأربعة حماور مب�صاركة عدد من اأ�صحاب املعايل الوزراء وم�صوؤويل وممثلي هيئات 

حملية واحتادية.

متابعة: با�صل ثريا 
ت�صوير: حممد علي

برعاية وح�س�ر �سيف بن زايد

»التخطيط ال�سرتاتيجي« تعلن عن م�ؤمتر

 »ا�ست�سراف امل�ستقبل وحتقيق الرفاهية نح� 2050«

اإلعالن عن تفاصيل مؤمتر »استشراف املستقبل 
مؤمتر  خالل  جاء   ،»2050 نحو  الرفاهية  وحتقيق 
الدكتور  اللواء  سعادة  أبوظبي  في  عقده  صحفي 
مجلس  رئيس  العبيدلي  الــرزاق  عبد  عبدالقدوس 
االستراتيجي،  للتخطيط  ــارات  اإلم جمعية  إدارة 
اجلمعية،  إدارة  مجلس  أعضاء  من  عدد  بحضور 
وممثلني عن مجلة »999« الشريك اإلعالمي للجمعية 
وعن اجلهات الراعية للمؤمتر، وعدد من اإلعالميني.

مواكبة 
حرصنا  أننا  العبيدلي  اللواء  سعادة  وأوضــح 

على  االستراتيجي  للتخطيط  اإلمــارات  جمعية  في 
اختيار »استشراف املستقبل وحتقيق الرفاهية نحو 
2050« عنواناً ملؤمترنا الرابع لنواكب كجمعية وطنية 
توجيهات قيادة البالد احلكيمة، وعلى رأسها سيدي 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
حكومتنا  وتوجهات  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
السمو  برئاسة سيدي صاحب  الرشيدة  االحتادية 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الله«،  »رعــاه  دبي  حاكم  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  وجهود 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

الشيوخ  السمو  أصحاب  وجهود  املسلحة،  للقوات 
أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات، وذلك 
استشرافاً للمستقبل واستعداداً ملرحلة ما بعد النفط 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 2050، بحيث 
حتافظ دولتنا على املستوى املميز من الرفاهية الذي 
العرب  والــزوار  واملقيمون  الدولة  مواطنو  يعيشه 

واألجانب فيها.
محاور  اختيار  خــالل  حرصنا  كما  ــاف  وأض
املجاالت  ــرز  أب نختار  أن  على  الــرابــع  مؤمترنا 
في  معاً  تتكامل  التي  واالجتماعية  االقتصادية 
إذ  ومجتمعنا.  لدولتنا  الرفاهية  حتقيق  سبيل 

ت
عا

اب
مت
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سيتناول احملور األول من املؤمتر التنافسية العاملية، 
وزيرة  الهاشمي  رمي  معالي  خالله  وستتحدث 
الدولي، وسيتناول احملور  التعاون  لشؤون  الدولة 
الدكتور  سعادة  خالله  وسيتحدث  الصحة،  الثاني 
أمني حسني األميري وكيل وزارة الصحة املساعد 
وسيتناول  والتراخيص،  العامة  الصحة  لسياسة 
خالله  وسيتحدث  املتجددة،  الطاقة  الثالث  احملور 
الرئيس  احلمادي  إبراهيم  محمد  املهندس  سعادة 
النووية،  للطاقة  اإلمـــارات  ملؤسسة  التنفيذي 
وسيتحدث  االقتصاد،  الرابع  احملــور  وسيتناول 
إدارة  مجلس  رئيس  العبار  محمد  سعادة  خالله 

شركة إعمار العقارية.
املؤمتر  أن  إلى  العبيدلي  اللواء  سعادة  وأشار 
للخدمات  العاملي  املستوى  على  الضوء  سيلقي 
واملقيمني  ملواطنيها  الدولة  تقدمها  التي  الصحية 
ريادة  من  الدولة  حققته  ما  وعلى  وزوارهــا،  فيها 
تنويع  العاملية، وعلى خطط  التنافسية  في مجاالت 
الطاقة  مبصادر  واالستعانة  الوطني  االقتصاد 
وكلنا  النفط.  بعد  ما  مرحلة  في  واملتجددة  البديلة 
اخلروج  في  هذا  الرابع  مؤمترنا  ينجح  بأن  ثقة 
بتوصيات تسهم في استشراف املستقبل وحتقيق 

الرفاهية نحو 2050.

شكر 
وباسم  باسمه  العبيدلي  اللواء  سعادة  وتوجه 
عبارات  بأسمى  اجلمعية  إدارة  مجلس  أعضاء 
الشكر للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس 
االستراتيجي  للتخطيط  اإلمارات  جلمعية  الفخري 

على رعاية وحضور سموه للمؤمتر الرابع للجمعية.
عبدالله  أمل  الدكتورة  معالي  بالشكر  كما خص 
القبيسي رئيس املجلس الوطني االحتادي واملجلس 
على التفضل باستضافة املؤمتر، وأصحاب املعالي 
احمللية  الهيئات  وممثلي  ومسؤولي  ــوزراء  ــ ال

واالحتادية املشاركني في املؤمتر.
للمؤمتر  الراعية  والشركات  اجلهات  وشكر 
واألمنية  االجتماعية  الثقافة  مجلة   »999« ومجلة 
اإلعالمي  الشريك  الداخلية  وزارة  التي تصدر عن 

للجمعية، وجميع احلضور في املؤمتر الصحفي.

مذكرات تفاهم 
تفاهم خالل مؤمتر  التوقيع على مذكرات  وعن 
»استشراف املستقبل وحتقيق الرفاهية نحو 2050«، 
أوضح العقيد الشيخ محمد عبدالله راشد املعال عضو 
مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي 
أن اجلمعية ستوقع خالل مؤمترها الرابع مذكرات 
تفاهم مع كل من: مؤسسة دبي خلدمات اإلسعاف، 
وبرنامج  املتميز،  احلكومي  لألداء  دبي  وبرنامج 
خليفة لتمكني الطالب ) أقدر(، واملجلس االستشاري 

التفاهم  مذكرات  من  الهدف  وأن  الشارقة،  إلمارة 
في  واخلبرات  واملعارف  املعلومات  تبادل  هو  هذه 
مجال التخطيط االستراتيجي على املستوى الوطني، 
واملشاركة في تعزيز وتطوير اخلطط االستراتيجية 

للجهات املوقعة على املذكرات.

معرفة وثقافة 
نظمتها  التي  السابقة  املــؤمتــرات  نتائج  وعــن 
الهدف  أن  العبيدلي  اللواء  سعادة  أجاب  اجلمعية، 
للمؤمترات  اجلمعية  عقد  من  واجلــدوى  األســاس 
هما نقل املعرفة مبجال التخطيط االستراتيجي إلى 
اجلهات احمللية واالحتادية، وإيصال ثقافة التخطيط 
الدولة،  في  املجتمع  فئات  إلى جميع  االستراتيجي 
ترغب  هذا  الرابع  مؤمترها  خالل  من  واجلمعية 
بأن تكون جزءاً من استشراف املستقبل في الدولة 
ملرحلة ما بعد عام 2050، ألن التخطيط االستراتيجي 
ملرحلة  يكونا  أن  يجب  ال  املستقبل  واستشراف 

قصيرة أو متوسطة من الزمن بل ملائة عام وأكثر.
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  أهمية  وعــن 
حتقيق أهداف اجلمعية واملؤمتر، لفت سعادة اللواء 
العبيدلي إلى أن مواقع التواصل االجتماعي أصبح 
األخرى  اإلعالم  وسائل  من  وأقوى  أكبر  تأثيرها 
الشخص  ألن  والتلفزيون،  واإلذاعة  الصحافة  مثل 
االجتماعي في  التواصل  مواقع  استخدام  يستطيع 
لذلك نركز في اجلمعية كما  أي مكان وأية حلظة، 
االستفادة  على  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
التخطيط  وثقافة  معرفة  نشر  في  املواقع  هذه  من 
فئات  لدى  املستقبل  واستشراف  االستراتيجي 

املجتمع جميعها.

العبيديل: اجلمعية 

تواكب توجيهات 

قيادة البالد احلكيمة 

ملرحلة ما بعد النفط 
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بتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، بادرت 

وهي  األ  ومهمة،  رائدة  مبادرة  باإطالق  العامة«  وال�صالمة  »الطوارئ  باإدارة  ممثلة  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة 

مبادرة »تركيب جهاز مزيل الرجفان القلبي يف العديد من الأماكن العامة واخلا�صة على م�صتوى اإمارة اأبوظبي ودولة 

الإمارات العربية املتحدة«، الأمر الذي اأ�صهم وي�صهم يف اإنقاذ الأرواح.

حتقيق: با�صل ثريا 
ت�صوير: حممد علي

عرب مبادرة »تركيب جهاز مزيل الرجفان القلبي« 

اإدارة »الط�ارئ وال�سالمة العامة« ت�سهم يف اإنقاذ الأرواح 

الرجفان  مزيل  جهاز  »تركيب  مبادرة  بــدأت 
قام  بعدما  واخلاصة«،  العامة  األماكن  في  القلبي 
العقيد محمد إبراهيم العامري مدير إدارة »الطوارئ 
بتشكيل  أبوظبي  شرطة  في  العامة«  والسالمة 
فريق عمل برئاسته مكون من ذوي االختصاصات 
في  أهمية  من  املبادرة  لهذه  ملا  والفنية،  ــة  اإلداري

احلفاظ على أرواح أفراد املجتمع وسالمتهم.
اإلحصائيات  أن  إلى  العامري  العقيد  وأشــار 
احمللية أوضحت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الوفيات 
الناجتة عن التوقف املفاجئ للقلب، ولذلك كانت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة من أوائل دول املنطقة التي 

استخدمت هذا اجلهاز بعدما أثبت فعاليته في خفض 
نسبة وفيات توقف القلب في الدول املستخدمة له 
عند استخدام اجلهاز ضمن فترة زمنية قصيرة من 

توقف القلب.

رؤيـــــة
في  القلبي«  اإلنعاش  »جهاز  نشر  أهمية  وعن 
اإلدارات الشرطية ومراكز التسوق واألماكن العامة 
في إمارة أبوظبي والدولة، أوضح العقيد العامري 
أنه انطالقاً من رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
في استمرار اإلمارة كمجتمع ينعم باألمن والسالمة 

للمواطنني  اجلودة  عالية  شرطية  خدمات  وتقدمي 
والسالمة  »الطوارئ  إدارة  فإن  والزوار،  واملقيمني 
خالل  من  الرؤية  هذه  حتقيق  في  تسهم  العامة« 
في  العاملية  املستويات  أعلى  إلى  للوصول  سعيها 
أو  الشرطة  ملنتسبي  سواء  تقدمها  التي  اخلدمات 

للجمهور.
اإلدارة  عليها  حترص  التي  امليزة  أن  وأضاف، 
هي سرعة االستجابة جلميع احلاالت، ومن أهمها 
استخدام  تستدعي  والتي  القلب،  توقف  حــاالت 
 ،)AED( أو  القلبي«  الرجفان  »مزيل  يسمى  جهاز 
والذي  القلب،  توقف  األولى من  الدقائق  وذلك في 
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النقيب عبدالله احلمادياملقدم عمر الظاهريالعقيد محمد إبراهيم العامري

أسهم في إنقاذ حياة العديد من املصابني سواء في 
املستشفيات أو خارجها، ولكن التحدي الذي واجه 
أرواح  على  احلفاظ  كيفية  هو  الصحية  اخلدمات 
أبحاث  وجــدت  حيث  املستشفيات،  خــارج  الناس 
السبب  أن  العاملية  الصحة  منظمة  وإحصائيات 
املفاجئ  التوقف  هو  العالم  في  للوفيات  الرئيس 
 )AED( اقتراح جهاز املنطلق، مت  للقلب. ومن هذا 
ليكون قريباً من اجلمهور الستعماله عند الضرورة 
استخدامه  على  تدريباً  تلقى  شخص  أي  قبل  من 
حياة  على  واحلفاظ  استعماله  على  قــادراً  ليكون 

املصاب.
وتابع قائالً: لقد وّجه سيدي الفريق سمو الشيخ 
سيف  بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
العامة«  والسالمة  »الطوارئ  إدارة  الداخلية  وزير 
القلبي  الرجفان  مزيل  جهاز  تركيب  على  بالعمل 
التوجيهات،  لهذه  واستجابة  أبوظبي،  إمــارة  في 
قمت بتشكيل فريق عمل للمبادرة برئاستي ملا لهذه 
املبادرة من أهمية للحفاظ على أرواح أفراد املجتمع 
دراســة  بتقدمي  العمل  فريق  ــادر  وب وسالمتهم، 
مستوى  على  استراتيجية  خطة  وتنفيذ  شاملة، 
للتعامل  األول  اخلط  باعتبارها  الشرطية  اإلدارات 
مع جميع شرائح املجتمع واألماكن العامة كمراكز 
والتعليمية  احمللية  واملؤسسات  واحلدائق  التسوق 

في إمارة أبوظبي.

أجهزة ومتدربون
حتى  ركبت  التي  األجهزة  وأماكن  عدد  وعن 
اآلن، أجاب املقدم عمر أحمد الظاهري رئيس قسم 
أنه  اإلدارة  في  السريع  والتدخل  الفني  اإلنقاذ 
لغاية اآلن مت تركيب 79 جهازاً في أماكن مختلفة 
من مراكز جتارية،  63 مكاناً  الدولة، وعددها  من 
وبلديات، وحدائق عامة، ودوائر حكومية وإدارات 

شرطية.
وعن كيفية تدريب العاملني في إدارة »الطوارئ 
الشرطة  ومنتسبي  خصوصاً  العامة«  والسالمة 
املقدم  ذكــر  اجلهاز،  هــذا  استخدام  على  عموماً 
إدارة  فــي  العاملني  تــدريــب  يتم  ــه  أن الظاهري 
الشرطية  اإلدارات  أو  العامة«  »الطوارئ والسالمة 
على كيفية استعمال اجلهاز وعملية اإلنعاش القلبي 
الرئوي من خالل محاضرات نظرية وعلمية حسب 
عن  وعملياً  اإلسعاف،  مجال  في  األمريكي  املنهاج 
طريق مشاهدة التطبيق العملي والتمرين في الوقت 
نفسه من خالل فيديو، وذلك حسب اخلطة السنوية 

التنشيطية  الدورات  تنفيذ  إلى  باإلضافة  للتدريب، 
كفاءة  ًوذوي  دوليا  معتمدين  مدربني  قبل  من 
عالية ومعتمدين من قبل اجلمعية األمريكية للقلب 

واملجلس األوروبي لإلنعاش.
وعن كيفية تدريب فئات املجتمع )موظفو املراكز 
هذا  استخدام  على  إلخ..(  األسرة،  أفراد  التجارية، 
إلى أن ذلك يتم عن  الظاهري  اجلهاز، أشار املقدم 
املستفيدة مثل  املباشر مع اجلهات  التنسيق  طريق 
حتديد  يتم  حيث  واملؤسسات،  التجارية  املراكز 
التدريب من مساحة  املتدربني وجاهزية قاعة  عدد 
معتمدة،  دولية  لشروط  وفقاً  عــرض  ووسائل 
شهادة  على  املتدرب  يحصل  الدورة  اجتياز  وعند 
ورخصة.كما ميكن للجهات التوصل مع إدارتنا عن 
طريق املوقع اإللكتروني اخلاص بنا، والذي ميكن 
الوصول إليه من خالل املوقع اإللكتروني لشرطة 

www.adpolice.ae :أبوظبي
املستفيدين  وعدد  التدريبية  الدورات  عدد  وعن 
عديدة  دورات  عقد  إلى  الظاهري  املقدم  لفت  منها، 
للتدريب على استعمال هذا اجلهاز ضمن خطة األمن 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  للقيادة  املهنية  والسالمة 
األولية  اإلسعافات  على  التدريب  في  واملتمثلة 
واإلخالء واإليواء منذ 4 مارس 2012، ولغاية اليوم، 
وبلغ عددها 3524 دورة، بينما بلغ عدد املتدربني من 

فئات املجتمع 1687متدرباً.

عمل اجلهاز
القلبي،  الرجفان  مزيل  جهاز  عمل  كيفية  وعن 
أوضح النقيب عبدالله إبراهيم احلمادي مدير فرع 
التدريب الطبي في اإلدارة أن جهاز مزيل الرجفان 
القلبي هو جهاز طبي مزود بنظام كمبيوتر مبرمج 
أو  الكهربائية  القلب  عضلة  فعالية  بتحليل  ليقوم 
إذا كانت حتتاج  القلب، وحتديد نوعية احلالة  نظم 
لصدمة كهربائية أم ال. ويقوم هذا اجلهاز بالتعرف 
على انتظام ضربات القلب، وإيقاف جميع اإلشارات 
الكهربائية العشوائية في القلب إذا لزم األمر بإعطاء 
السكتة  في  عادة  يستخدم  وهو  كهربائية،  صدمة 
لوظيفة  املتوقع  وغير  املفاجئ  التوقف  أي  القلبية 
القلب، بحيث ينقطع تدفق الدم إلى خاليا املخ، فيفقد 
املصاب الوعي مباشرة مع العلم بأن خاليا الدماغ 
ال تتحمل نقص األوكسجني أكثر من ثالث دقائق، 
وميكن للمصاب أن يحصل على فرصة أفضل للبقاء 
إنعاش قلبي  له عملية  إذا أجريت  على قيد احلياة، 
جهاز  معه  واستعمل  الفور،  على   »CPR« رئوي 

األول.  املستجيب  قبل  من  القلبي  الرجفان  مزيل 
وفي حال عدم توفر هذا اجلهاز، يكتفي املستجيب 
 ،»CPR« الرئوي  القلبي  اإلنعاش  بعملية  األول 
الصدر  على  الضغطات  التدريب  عملية  وتشمل 
والتنفس الصناعي واستعمال اجلهاز. وهذا اجلهاز 
غير  اإلنسان  ويستطيع  االستخدام،  وسهل  دقيق 
استخداماً  استخدامه  الطبي  املجال  في  املتخصص 
صحيحاً بعد التدرب عليه على يد مدربي اإلسعاف 

في اإلدارة.
استعمال  خطوات  احلــمــادي  النقيب  وشــرح 

اجلهاز: 
احلماية  وتــأمــني  املــكــان  سالمة  مــن  تأكد   -

الشخصية )القفازات(.
فاقد  املصاب)مصاب  وعــي  درجــة  فحص   -

الوعي(.
- االتصال باإلسعاف، وجلب اجلهاز.

- فحص تنفس املصاب ملدة 5 إلى 10 ثوان، وإذا 
كان املصاب ال يتنفس نبدأ بعملية اإلنعاش القلبي 
الرئوي، ونستخدم جهاز مزيل الرجفان القلبي عند 

توفره حسب هذه اخلطوات:
- تشغيل اجلهاز إما بالضغط على زر ON، أو 
أوامر  فتح غطاء اجلهاز، ثم يقوم اجلهاز بإصدار 

صوتية ومرئية كالتالي:
مباشرة على  األقطاب  اجلهاز توصيل  يطلب   -

صدر املصاب بعد نزع مالبسه.
- عدم ملس املصاب خالل قيام اجلهاز بتحليل 
حالة  تشخيص  يتم  حتى  الكهربائية  القلب  فعالية 

القلب.
- التأكد من عدم وجود أشخاص حول املصاب 

قبل إعطاء الصدمة.
- اضغط على الزر إلحداث الصدمة الكهربائية، 
ومباشرة بعد الصدمة نقوم بعملية اإلنعاش القلبي 

الرئوي ملدة دقيقتني.
اخلسائر  احلد من  في  اجلهاز  هذا  إسهام  وعن 
البشرية، أجاب النقيب احلمادي أن نتائج الدراسات 
للقلب  األمريكية  اجلمعية  من طرف  املطبقة  الطبية 
والسالمة  للصحة  األمريكية  واجلمعية   )AHA(
»ASH« واملجلس األوروبي لإلنعاش »ERC« أثبتت 
فعالية هذا اجلهاز في الدقائق األولى من استخدامه 

في حاالت توقف القلب، وكانت النتائج كالتالي:
- نسبة النجاة وصلت 90 % في الدقيقة األولى، 
الدقيقة  الدقيقة اخلامسة، و30 % في  و50 % في 
السابعة، إذ أن كل دقيقة تأخير بدون بدء اإلنعاش 

العامري: 

ا�صتخدام اجلهاز 

يف الدقائق الأوىل 

لتوقف القلب اأنقذ حياة 

العديد من امل�صابني
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الرجفان  مزيل  جهاز  واستخدام   الرئوي  القلبي 
النخفاض  تؤدي  القلب  توقف  حاالت  في  القلبي 
النجاة بنسبة 7 إلى 10 %، وحتدث الوفاة أو الضرر 
الدائم في الدماغ في حالة تأخر اإلسعافات األولية 

من 5 إلى 7 دقائق.

خطوات مقبلة 
وعن اخلطوات املقبلة لزيادة عدد األجهزة املركبة 
والدورات واملتدربني، شرح املقدم الظاهري أنه بناًء 
على اهتمام معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد 
تنفيذ  مبتابعة  وتعليماته  أبوظبي،  لشرطة  العام 
مجلس  رئيس  نائب  سمو  الفريق  سيدي  مبادرة 
الوزراء وزير الداخلية بتعميم تركيب أجهزة مزيل 
 ،)ADP4 - 1 - 26( الرجفان القلبي في األماكن العامة
متمثلة  العامة«  والسالمة  »الطوارئ  إدارة  تعمل 
بقسم التدريب على إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية 
ــارات  اإلم ــة  دول مستوى  على  سنوات   4 مدتها 
اإلحصائية  البيانات  جمع  تشمل  املتحدة  العربية 
للتوزيع اجلغرافي للكثافة السكانية لسكان املناطق، 
باإلضافة إلى سرعة وصول سيارات اإلسعاف، كما 
يتم توعية أفراد املجتمع بأهمية اإلسعافات األولية 
الطارئة، وتأهيلهم للتدخل املبكر في حاالت توقف 

القلب املفاجئ.

نصائح عامة
اجلهاز،  هذا  يستخدم  ملن  العامة  النصائح  وعن 
ذكر النقيب احلمادي أن العديد من التجارب امليدانية 
والدراسات تشير إلى أن االستعجال في استخدام 
جهاز مزيل الرجفان القلبي له دور كبير في رفع 
واستعادة  القلبية،  السكتة  عالج  في  النجاح  نسبة 
نظم القلب الطبيعي بأقل قدر من الضرر للمريض 

واملستخدم نفسه.
التي يتوجب  العامة  النصائح  العديد من  وهناك 

اتباعها، وهي: 
- التصرف بسرعة وهدوء، واالتصال باملساعدة 

الطبية أثناء القيام بإحضار اجلهاز إذا كان الشخص 
ثان،  املساعدة من طرف شخص  أو طلب  مبفرده، 
في  تتأخر  وال  للمصاب،  اإلنعاش  بعملية  والبدء 

املعاجلة.
- ال تضع الالصقات مباشرة فوق جهاز ناظم 
في  املــزروع  القلب  رجفان  إزالــة  جهاز  أو  للقلب 

اجلسم عند وجود ورم ملحوظ مع ندبة جراحية.
- ال تسمح بتالمس الالصقات مع إلكترونيات 

أخرى أو أجزاء معدنية مالمسة جلسم املريض.
- إذا لم تلتصق الالصقات جيداً، حتقق من عدم 

جفاف املادة الالصقة واستبدلها بالصقات أخرى.
من  وتأكد  املريض،  جسد  ثبات  على  حافظ   -

تقليل نسبة احلركة حول املريض.
- ال تقم مبالمسة املريض.

- عدم استخدام اجلهاز في وجود أو بالقرب من 
جتمعات املياه والسوائل.

- التواصل مع إدارة »الطوارئ والسالمة العامة« 
ملعرفة أماكن تواجد األجهزة في الدولة، واالستفسار 

عن الدورات التدريبية اخلاصة باجلهاز.
وعن النصائح العامة للمرضى الذين قد يحتاجون 
بالنسبة  أما  احلمادي:  النقيب  أجاب  اجلهاز،  إلى 
للمرضى الذين قد يحتاجون إلى اجلهاز فالنصيحة 
الرئيسة التي ميكن أن تقدم لهم هي املعرفة املبكرة 

بعالمات وأعراض السكتة القلبية مثل:
- ضيق التنفس.

- آالم حادة في الصدر التي قد تنقل إلى الفك 
السفلي الذراع أو الظهر.

- الغثيان.
 ,999 رقم  على  املبكر  باالتصال  أنصحهم  لذلك 
وتدريب األشخاص املقربني لهم على كيفية اإلنعاش 
الرجفان  مزيل  جهاز  واستعمال  الرئوي،  القلبي 

القلبي. 

جهاز »مزيل رجفان قلبي« في مركز جتاري بأبوظبي

املسعف محمد خالد طالبي يلقي محاضرة

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على خمتلف الإدارات والأق�صام والفروع يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي. ويلقي 

ال�صوء يف هذا العدد على ق�صم »امل�صار الوظيفي« التابع لإدارة »تقييم اأداء العاملني«، والذي يقوم بتعريف املوظفني 

اجلدد بالقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي واخت�صا�صاتها، وبناء الثقة لديهم، وت�صريع اندماجهم يف بيئة العمل، وترك 

انطباع اإيجابي لديهم من خالل تو�صيح اأ�صا�صيات النجاح يف العمل.

لقاء: اأمرية الرئي�صي 
ت�صوير: عي�صى اليماحي

ق�سم »امل�سار ال�ظيفي« يف �سرطة اأب�ظبي

احلارثي: ن��سح للم�ظفني اجلدد اأ�سا�سيات النجاح يف العمل

ت
ءا

ضا
�

اإ

رئيس  احلارثي  الشريف  سالم  املقدم  أوضــح 
أن  أبوظبي  شرطة  في  الوظيفي«  »املسار  قسم 
ومتابعة  إعــداد  عن  مسؤوالً  ليكون  أنشئ  القسم 
باملسار  تنفيذ االستراتيجيات والسياسات اخلاصة 
الوظيفي للعاملني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
مما ُيسهم في حتديد املسار الوظيفي املناسب لكل 
موظف، ومساعدتهم في معرفة أهدافهم وإمكانياتهم 
لتحقيق األهداف املستقبلية، وتطوير وتنمية مهاراتهم 
حتت مظلة األولوية االستراتيجية اخلاصة باإلدارة 

العامة للموارد البشرية. وذكر أنه يطلب من املتقدم 
تخصص  على  حاصالً  يكون  أن  القسم  في  للعمل 
املوارد البشرية أو التخصصات اإلدارية، وأن القسم 
يتكون حالياً من 3 ضباط ومدنيني خضعوا لدورات 

خاصة باملوارد البشرية ولدورات إدارية.

مهمات 
وعن مهمات قسم »املسار الوظيفي«، أجاب املقدم 
إعداد خطط  القسم تكمن في  أن مهمات  احلارثي: 

املسار الوظيفي للعاملني في القيادة العامة لشرطة 
اخلطط،  هذه  تنفيذ  ومتابعة  واإلشــراف  أبوظبي، 
وتنفيذ الزيارات امليدانية للوحدات التنظيمية املطبقة 
باخلطط  اخلاصة  البيانات  وتوفير  وإعداد  للخطط، 
مبا يدعم عملية اتخاذ القرار، ومتابعة تطبيق وسائل 
خلطط  املطبقني  للعاملني  األداء  قياس  وأدوات 

وحتليل النتائج.
التقارير  إعداد  القسم  مهمات  من  أن  وأضاف، 
والدراسات لقياس كفاءة وفاعلية األنظمة والبرامج 
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املقدم سالم احلارثي

املجاالت  ــراح  ــت واق القسم،  بعمليات  اخلــاصــة 
تطبيق  ومتابعة  تنفيذها،  ومتابعة  لها  التطويرية 
املنهجيات وأنظمة اجلودة والتميز وتوفير املؤشرات 
من  اإلداري  الدعم  وتوفير  بها،  املتعلقة  والتقارير 
إحصائيات ومقارنات معيارية تدعم تنفيذ وتطوير 
عمليات القسم، وإدارة البرامج واألنظمة اإللكترونية 
على  وتعميمها  ونشرها  القسم  بعمليات  اخلاصة 
املعنية  اجلهات  مع  والتنسيق  واملتابعة  املعنيني، 
لتطويرها، وبرنامج التقييم 360، وبرنامج االستثمار 
في الكوادر البشرية املتميزة، ومتابعة تنفيذ وتقييم 
التطبيق العملي للموظفني احملالني من جلنة التمكني 

.MASAR والتطوير اإلداري، وبرنامج

إجنازات
املقدم  شرح  القسم،  في  ــازات  اإلجن أهم  وعن 
احلارثي أنه في إطار سعي القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي إلى حتقيق رؤيتها االستراتيجية املتمثلة في 
ينعم  كمجتمع  أبوظبي  إمارة  استمرار  تضمن  أن 
باألمن والسالمة من خالل تقدمي خدمات شرطية 
اإلمــارة  في  واملقيمني  للمواطنني  اجلــودة  عالية 
حرصت  فقد  الــرؤيــة،  لهذه  ومواكبة  ــا،  وزوارهـ
استخدام  على  البشرية  للموارد  العامة  اإلدارة 
وتطوير  تأهيل  في  تسهم  التي  واخلطط  البرامج 
الكوادر البشرية في القيادة العامة للشرطة، ونظراً 
لكون أحد أهم مدخالت القيادة العامة للشرطة من 
خريجي  الضباط  فئة  في  يتمثل  البشري  العنصر 

كلية الشرطة، فقد حرصت القيادة العامة للشرطة 
كقادة  تأهيلهم  التي تضمن  البرامج  استمرار  على 
بجميع  ومعرفتهم  إملامهم  يضمن  مبا  املستقبل 
املسار  خطة  أعدت  ولهذا  الشرطي،  العمل  جوانب 
ومت  الشرطة،  كلية  خريجي  للضباط  الوظيفي 
التركيز في تطبيقها على مجموعة من التخصصات 
متمثلة في )التحقيق اجلنائي والبحث والتحري(، ثم 

أضيف تخصص الدوريات األمنية.
في  يسهم  الوظيفي  املسار  قسم  أن  وأضــاف، 
لشرطة  العامة  بالقيادة  اجلــدد  املوظفني  تعريف 
وسرعة  الثقة  وبناء  واختصاصاتها،  أبوظبي 
إيجابي  انطباع  وترك  العمل،  بيئة  في  اندماجهم 
في  النجاح  أساسيات  توضيح  خالل  من  لديهم 
وهو  )مرحبا(،  برنامج:  خالل  من  وذلك  العمل، 

برنامج تأهيلي موجه جلميع املوظفني اجلدد.
وأشار إلى أن من إجنازات القسم خالل األعوام 

األربعة املاضية هناك:
- برنامج مسار بني عامي 2012 و2014 : وهو 
جائزة  من فرصة حتسني  ناجت  تطويري  مشروع 

أبوظبي لألداء احلكومي املتميز. 
- أمتتة املسار الوظيفي التدريبي عام 2014: وهو 
مشروع تطويري إلجراءات عمليات القسم للتحول 

من اإلجراء اليدوي إلى اإللكتروني.
مبادرة  وهو   :2015 عام  )مرحبا(  برنامج   -
التدريبي  املسار  برنامج  لتطوير  استراتيجية 

للموظفني اجلدد واملنقولني.
مبادرة  وهو   :2015 عام   360 التقييم  نظام   -

استراتيجية ناجتة من فرصة التحسني.

خطط مستقبلية
وعن اخلطط املستقبلية في قسم املسار الوظيفي، 
من  أجندة  لدينا  احلــارثــي:  سالم  املقدم  أجــاب 
املشاريع التطويرية، ومنها: إنشاء مركز اختبارات 
والفنية،  التخصصية  الوظائف  ومسار  التقييم، 
كلية  بخريجي  اخلاص  الضباط  تأهيل  وبرنامج 
الثاني  الصف  قيادات  ــداد  إع ومسار  الشرطة، 
تأهيل  ومسار  الشامل،  املوظف  ومسار  والثالث، 
واستثمار املتقاعدين، وتطوير خطة املسار الوظيفي 
إعداد  ومسار  الشرطة،  كلية  من خريجي  للضباط 
النسائي، ومسار اخلبراء، ومسار  العنصر  قيادات 
املبدعني، وبرنامج اكتشاف املواهب، وبرنامج إعداد 

.COACHING موجهني
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الأداء  العامة لال�صرتاتيجية وتطوير  التابعة لالإدارة  الداخلية،  »ال�صكاوى« يف وزارة  اإدارة  ال�صرطة«  زار »جمتمع 

يف الأمانة العامة ملكتب �صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، وذلك بهدف التعريف بدور هذه الإدارة يف 

رفع م�صتوى ر�صا العاملني واملتعاملني عرب ا�صتقبال وتنظيم عملية ح�صر ومعاجلة ال�صكاوى والتظلمات الوظيفية عرب 

اإدارة مركزية واحدة، والتوثيق والتحليل واملتابعة، وثم التطوير وفقًا للمتغريات واملمار�صات بالتن�صيق مع اجلهات 

املعنية.

حتقيق: اأماين اليافعي 
ت�صوير: حممد علي

اإدارة »ال�سكاوى« يف وزارة الداخلية

الهرم�دي : نت�ىل نظام معاجلة ال�سكاوى والتظلمات ال�ظيفية

مدير  الهرمودي  إسماعيل  محمد  الرائد  أوضح 
هو  اإلدارة  مهمات  أهم  من  أن  »الشكاوى«  إدارة 
الوظيفية  والتظلمات  الشكاوى  معاجلة  نظام  إدارة 
التظلمات  وتلقي  الداخلية،  وزارة  في  اإللكتروني 
فيها  والنظر  ــوزارة  ال في  العاملني  من  الوظيفية 
ورفع التوصيات بشأنها وفقاً للوائح وقواعد العمل، 
لتوحيد  الوزارة  في  املعنية  اجلهات  مع  والتنسيق 
اإلجراءات، واإلشراف على جميع األنظمة واألدوات 
يتعلق  مبــا  املتعاملني  مــع  بالتواصل  اخلــاصــة 
التقارير  وإعداد  تطويرها،  على  والعمل  بالشكاوى 
عام  مدير  على  وعرضها  الدورية  واإلحصائيات 
االستراتيجية وتطوير األداء متهيداً لرفع التوصيات 
وضع  على  واإلشــراف  املختصة،  للجهات  بشأنها 
بالتنسيق  بالشكاوى  يتعلق  مبا  السنوية  اخلطة 
الداخلية،  لــوزارة  التابعة  التنظيمية  الوحدات  مع 
مع  التعامل  إلجــراءات  دوري  بشكل  واملراجعة 
الشكاوى والتأكد من فاعليتها ومالءمتها، وضمان 

التحسني املستمر.

الرائد  أجاب  اإلدارة،  في  البشري  الطاقم  وعن 
الهرمودي مبا أن موظفي اإلدارة يقومون باستقبال 
التواصل  قنوات  عبر  واملتعاملني  العاملني  شكاوى 
مهارة  يتقن  أن  املوظف  على  يتعني  لذا  املختلفة، 
تخصص  إلى  باإلضافة  العمالء،  خدمة  في  التميز 
اإلدارية،  والتخصصات  البشرية  واملوارد  القانون 
علماً بأن الطاقم البشري في اإلدارة يتكون من مدير 
ورئيس  الشكاوى،  قسم  ورئيس  ونائبه،   اإلدارة، 
قسم التظلمات الوظيفية، وعدد من موظفي العمليات 

التشغيلية في اإلدارة.
بكادر  الشكاوى  نظام  دعم  يتم  أنه  وأضــاف، 
اإلدارة  موظفو  يخضع  وعليه  جيداً،  تدريباً  مدرب 
التنظيمية  الوحدات  جميع  في  الشكاوى  ومنسقو 
التابعة لوزارة الداخلية إلى دورات تدريبية متعلقة 
املختلفة  السلوكية  األمنــاط  مع  التعامل  بكيفية 
للمتعاملني حتى تنمي مهارات فن التعامل وترتقي 
باملؤسسة، وترفع نسبة رضا املتعاملني من خالل 

اخلدمات املقدمة للجمهور. 

نظام إلكتروني
أشار الرائد الهرمودي إلى أن إدارة »الشكاوى« 
الوظيفية  والتظلمات  الشكاوى  إيصال  في  تسهم 
في  موحد  نظام  خــالل  من  املعنية  اجلهات  إلــى 
الداخلية،  لوزارة  التابعة  اإللكترونية  املواقع  جميع 
وعبر منح الصالحيات ملنسقي الوحدات التنظيمية 
معلومات  سرية  ضمان  يتم  أنه  وأكــد  املختلفة. 
وبيانات  بالشكوى  املقصودة  واجلهة  املشتكي 
عليها  باالطالع  السماح  عدم  خالل  من  منهما  كل 
تقتضي  الذين  واملخولني  املختصني  للموظفني  إال 
على كل من  ويتوجب  االطالع،  ذلك  عملهم  طبيعة 
يتعامل مع نظام الشكاوى التوقيع على وثيقة حماية 

السرية وتنفيذ بنودها.
وشرح أن اإلدارة تلتزم بتقدمي خدمات متميزة 
وإسعادهم،  متعامليها  واحتياجات  لتوقعات  وفقاً 
فــرص  هــي  املتعاملني  ــاوى  شــك بـــأن  ــن  ــؤم وت
اإلدارة  فإن  هذا  ولتحقيق  والتحسني،  للتطوير 
تقدمي  من  ميكنهم  متكامالً  نظاماً  ملتعامليها  توفر 
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شكاويهم وتظلماتهم، واالحتفاظ برقم مرجعي مع 
مراعاة احلرص على سهولة استخدامه، واحليادية 
املقدمة  املعلومات  وموثوقية  سرية  على  واحلفاظ 
من املتعاملني، ومراقبة النظام والتدقيق عليه بشكل 
دوري مبا يتوافق مع أفضل املمارسات املتبعة محلياً 
ودولياً، مشيراً إلى أن اإلدارة حاصلة على شهادة 
»اآليزو« في خدمة املتعاملني )2014 - 2015( تبعاً 

ملتطلبات وبنود مواصفة اآليزو 10002:2014.
وعن تصنيف الشكاوى، أوضح الرائد الهرمودي 
وتعقيدها،  أهميتها  مدى  حسب  تصنيفها  يتم  أنه 

وذلك كالتالي:
معاجلتها خالل  وتتم  بسيطة،  روتينية:  شكوى 

خمسة أيام عمل. 
وتتم  سلطة،  باستغالل  تتعلق  حرجة:  شكوى 

معاجلتها خالل )14( يوم عمل.
وتتم  إدارة،  من  بأكثر  ترتبط  معقدة:  شكوى 

معاجلتها خالل )30( يوم عمل. 
أن  إلى  الهرمودي  إسماعيل  الرائد محمد  ولفت 
اإلجراءات  أحدث  لتطبيق  تتطلع  »الشكاوى«  إدارة 
مبا  متطورة،  بيئة  أفضل  لبناء  احلديثة  والعمليات 
والعاملني  املتعاملني  رضا  نسبة  رفع  في  يسهم 
التطورات  ومواكبة  املقدمة،  واللوائح  اخلدمات  عن 

وفق املعايير العاملية مما من شأنه أن يساعد صنّاع 
االستراتيجية وحتقيق  الرؤية  على وضوح  القرار 

األهداف املرجوة.

أقسام 
ذكر الرائد ياسر الراعي الشامسي رئيس قسم 
هي:  القسم  مهمات  أهم  أن  اإلدارة  في  الشكاوى 
اإلحصائية  التقارير  ورفع  األداء  ومراقبة  تقييم 
منسقي  على  الشكاوى  وتوزيع  واستالم  بذلك، 
لوزارة  التابعة  التنظيمية  الوحدات  في  الشكاوى 
الداخلية، ورفع التقارير اخلاصة بعمليات معاجلتها 
على  واحملافظة  التحسني،  وفرص  التوصيات  مع 
فيه  مبا  الشكاوى  معاجلة  نظام  وفاعلية  كفاءة 
اخلطة  وإعداد  املوظفني،  وتدريب  وتوظيف  حتديد 
واخلطط  العمليات  تنفذ  ومتابعة  لإلدارة  السنوية 
البديلة، وعقد ورش عمل تدريبية لضمان نشر ثقافة 
نظام الشكاوى واآلراء، ووضع آلية ملتابعة صناديق 

الشكاوى واملقترحات بشكل دوري.
قسم  رئيس  الظاهري  محمد  سلطان  الرائد  أما 
هو  القسم  دور  أن  فأوضح  الوظيفية،  التظلمات 
تلقي التظلمات الوظيفية للعاملني في وزارة الداخلية 
والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والنظر فيها ورفع 

العمل،  وقواعد  للوائح  وفقاً  بشأنها  التوصيات 
واجلهات  الوظيفية  التظلمات  جلنة  بني  والتنسيق 
لنظام  الدورية  واملراجعة  العالقة،  ذات  اخلارجية 
التظلمات واآلليات والنماذج اخلاصة به للتأكد من 
الدورية  التقارير اإلحصائية  النظام، وإعداد  فاعلية 

عن التظلمات الوظيفية ورفع التوصيات بشأنها.
الساعدي  غريب  محمد  أول  املالزم  أشار  بينما 
مع  التنسيق  يتم  أنه  الى  الشكاوى  نظام  مسؤول 
إلعداد  الداخلية  لوزارة  التابعة  التنظيمية  الوحدات 
الشكاوى  ومعاجلة  الستقبال  فعال  نظام  وتطبيق 
في سبيل تعزيز عجلة التطوير والتحسني املستمر، 
وتنظيم زيارات ميدانية مبرمجة لإلدارات الشرطية 
اخلدمات  مستوى  على  للوقوف  للوزارة  التابعة 
الشكاوى على  للجمهور، واستالم وتوزيع  املقدمة 
حل  ومراجعة  التنظيمية،  الوحدات  في  املنسقني 

الشكاوى والتحقق من املسببات الرئيسة لها.
احلضرمي  سناء  رئيسي  اإلداري  وأضافت 
مسؤولة نظام الشكاوى إنه تتم أيضاً اإلجابة على 
االستفسارات واملراسالت، وتهيئة الردود املناسبة 

بشأنها.
أما الرقيب سعيد راشد احلبسي مسؤول نظام 
الشكاوى فأضاف أنه تتم متابعة الشكاوى املتأخرة، 
دوري،  بشكل  والتقارير  اإلحصائيات  ــع  ورف
الرسمية،  باملخاطبات  املعنية  اجلهات  ومخاطبة 
والتنسيق واملتابعة مع اجلهات في حال املراجعات 
الدورية، والتواصل مع املشتكي عند إقرار استالم 

الشكوى وعند املعاجلة.

طرق التواصل 
وزارة  في  »الشكاوى«  إدارة  حترص 
الداخلية على فتح قنوات تواصل متنوعة مع 
مراعيًة  اهتماماتهم  على  للتعرف  اجلمهور 
تنوع ثقافاتهم وتفاوت مستوياتهم املعرفية.
خالل  من  اإلدارة  مع  التواصل  ويتم 

قنوات التواصل التالية: 
 www.fms.ae اإللــكــتــرونــي  ــط  ــراب ال
 eclubmoi اإللكتروني  واملوقع  للشكاوى، 
اإللكتروني  والبريد  الوظيفية،  للتظلمات 
اإلدارة  وبدالة   ،complaints@moi.gov.ae
الشخصي،  واحلــضــور   ،600525555
والصناديق املخصصة الستقبال الشكاوى. 

الرائد ياسر الشامسي املالزم أول محمد الساعديالرائد سلطان الظاهريالرائد محمد الهرمودي
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ال�سعفار يح�سر عر�ساً ع�سكرياً يف كلية ال�سرطة

الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة  حضر 
بأبوظبي،  الشرطة  كلية  في  الداخلية  وزارة  وكيل 
الكلية،  عام  مدير  الشامسي  وليد  العقيد  يرافقه 
بوزارة  اخلاصة  للقوة  العسكري  العرض  بروفة 
اخلتامي  االحتفال  في  شاركت  والتي  الداخلية، 
اخلليج  »أمن  املشترك  اخلليجي  التعبوي  للتمرين 
البحرين  مملكة  استضافته  ــذي  وال العربي1«، 
الشقيقة، مبشاركة األشقاء في دول مجلس التعاون 

»أمن  شعار:  حتت  وأقيم  العربية،  اخلليج  لدول 
واحد..مصير واحد«.

مشاركة  أن  الشعفار  الفريق  سعادة  وأوضح   
ــوزارة  ب ممثلة  املتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ ــة  دول
الداخلية، تأتي بدعم من القيادة الرشيدة، ومتابعة 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  من 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتأكيداً 
اخلليجي  العمل  تعزيز  على  الـــوزارة  حلــرص 

الشرطي املشترك، واملشاركة مع أشقائها في مثل 
هذه التمارين التي من شأنها توحيد العمل اخلليجي 
املوحد، واالرتقاء به في املجاالت كافة تعزيزاً ألمن 

املنطقة والوقوف في مواجهة التحديات.
خالد  العقيد  العسكري  العرض  بروفة  حضر 
الشرطة  كلية  عام  مدير  نائب  اخلــوري  عبدالله 
من  وعــدد  األقسام،  ــاء  ورؤس اإلدارات  ومديرو 

الضباط والطلبة املرشحني في الكلية.

»الداخلية« ت�سيد مببادرة »حماة العلم« 

أكد سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي 
اجلنسية  لشؤون  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل 
واإلقامة واملنافذ حرص وزارة الداخلية على دعم 
وتشجيع واملشاركة في املبادرات الوطنية الهادفة 
لتوفير  تلعبه  الذي  الدور  تأكيد  في  تسهم  التي 
األمن واالستقرار، وتعزيز املواطنة الصاحلة لدى 

مواطني الدولة.
الركن  الــلــواء  سعادة  لقاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
اخلييلي، بحضور سعادة اللواء محمد بن العوضي 
للموارد  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  املنهالي 
واخلدمات املساندة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد 
ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وضرار 
»وطني  مؤسسة  عــام  مدير  الفالسي  بالهول 
»حماة  مبادرة  عن  شرحاً  قدَّم  الذي  اإلمــارات«، 

العلم« املرتبطة مبناسبة »يوم العلم«.
بهذه  اخلييلي  الركن  اللواء  سعادة  ــاد  وأش
وبحرصها  املؤسسة،  أطلقتها  التي  ــادرة  املــب
مفاهيم  ونشر  الوطنية،  الهوية  تعزيز  على 
والتكاتف  املجتمعية  واملسؤولية  والوالء  االنتماء 

التي  الرائدة  باملبادرات  واهتمامها  االجتماعي، 
أن وزارة  تسهم في حتقيق تلك األهداف، مؤكداً 
الداخلية حترص على التفاعل مع هذه املؤسسات 

واملبادرات الوطنية انطالقاً من املسؤولية املجتمعية 
التي تقع على عاتقها جتاه األجيال، وتنشئتهم على 

حب الوطن والوالء له.
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النعيمي يف�ز بجائزة القيادات العربية املتميزة

سالم  ناصر  الدكتور  الــلــواء  سعادة  تسلم 
العام ملكتب سمو نائب  النعيمي األمني  خلريباني 
جائزة  الداخلية  وزيــر  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
»النسر  املتميزة« ضمن جوائز  العربية  »القيادات 
أكادميية  متنحها  والتي  العامة«،  لإلدارة  العربي 

»تتويج« الدولية.
العمل  أهمية  النعيمي  الــلــواء  سعادة  ــد  وأك
املتعاملني  إلسعاد  يهدف  الذي  املتميز  املؤسسي 
واحلصول على رضا اجلمهور، معرباً عن اعتزازه 
بهذه اجلائزة التي تتمتع مبصداقية ومعايير فنية 
على  العاملة  اجلهود  ضمن  تأتي  والتي  متميزة، 
األفضل،  إلعطاء  العربية  العامة  اإلدارة  حتفيز 
وتشجيع  العربي،  املؤسسي  بالعمل  واالرتقاء 
اإلبداع  على  لتحفيزه  العام  القطاع  في  الكفاءات 

واالبتكار.
أقيم احتفال تسليم اجلوائز في دبي، وحضره 
بيار مكرزل رئيس جوائز التميز العربية، ومحمد 
التعاون العربي، والدكتور  العدوان سفير شؤون 
اجلائزة  عــام  أمــني  عــالم  الرحيم  عبد  املفوض 
الدبلوماسية  الهيئات  من  عدد  وممثلو  العربية، 
املتحدة، وعدد  العربية  اإلمارات  دولة  العاملة في 
واالجتماعية  والشعبية  الرسمية  الفعاليات  من 

واإلعالمية.

يذكر أن جوائز »النسر العربي« تهدف إلبراز 
دور القيادات املركزية واحمللية في قيادة التطوير 
املؤسسي، ورسم مالمح لسمات التميّز، وتكريس 
للنموذج والقدوة التي يرجى االقتداء بها في العمل 

العام،  العطاء  العام، وتكرمي اإلتقان واإلجناز في 
اخلليجية  واإلدارية  القيادية  الشخصيات  وتكرمي 
والعربية التي تقوم بإجنازات ومبادرات تعزز من 

املسؤولية املجتمعية.

افتتاح »مكتبة املعرفة« يف »املجل�ص القان�ين« 

افتتح العميد الدكتور راشد سلطان اخلضر نائب 
رئيس املجلس القانوني في األمانة العامة ملكتب سمو 
مكتبة  الداخلية  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
فيه،  للعاملني  القانوني  املجلس  أنشأها  التي  املعرفة 
متاشياً مع املبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
بأن يكون عام 2016 »عام القراءة«، وتوجهات حكومة 

القراءة  بأن  وامياناً  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
العقل  إثراء  من  بد  ال  وأنه  الشعوب،  قوة  رمز  هي 
البشري لتحقق رقي املجتمعات والدول واحلضارات. 
خليفة  عبيد  الدكتور  العميد  املكتبة  افتتاح  وحضر 
عضوا  احلوسني  أحمد  عبدالله  والعميد  الشامسي 
املجلس القانوني، وعدد من الضباط وصف الضباط 

واألفراد والعاملني في املجلس القانوني. 

> عزيزي املواطن.. 
ساري  سفرك  جواز  يكون  أن  على  احرص 
وفقاً  أشهر،  ستة  عن  تقل  ال  ملدة  املفعول 

لإلجراءات املعمول بها دولياً.

> عزيزي املواطن.. 
في  ملكفوليك  اإلقامة  جتديد  على  احرص 
الوقت احملدد لتفادي املخالفات والغرامات 

املترتبة على التأخير.

للتواصل:
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب

أبوظبي
مركز خدمات وزارة الداخلية   8005000
www.adnrd.gov.ae  :املوقع اإللكتروني

info@adnrd.ae   :البريد اإللكتروني
فاكـــــس:   024461621   
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الرميثي يت�سلم جائزتني من »منتدى قطر ل�سالمة النقل« 

الذكية  املرورية  األنظمة  مركز  مشروع  فاز 
في  االبتكار  بفئة  األول  باملركز  أبوظبي  لشرطة 
لسالمة  قطر  »منتدى  الذكية جلائزة  النقل  أنظمة 
النقل«، والتي تعتبر جائزة متخصصة في سالمة 
قطر،  دولة  حكومة  برعاية  تقام  والطرق  النقل 
جميع  من  املعنية  واجلهات  اخلبراء  ومبشاركة 
أنحاء العالم. كما فازت شرطة أبوظبي في املنتدى 
قوانني  بتطبيق  التميز  في  الثاني  باملركز  أيضاً 
السير واملرور من خالل تطبيق »الشرطي الذكي«.

وتسلَّم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد 
عام شرطة أبوظبي اجلائزتني، بحضور العميد علي 
في  املركزية  العمليات  عام  مدير  الظاهري  خلفان 
الزيدي  أحمد  الدكتور  الرائد  من  أبوظبي،  شرطة 
نائب مدير إدارة »هندسة املرور وسالمة الطرق« 

في مديرية املرور والدوريات.
الذي  االهتمام  الرميثي  اللواء  معالي  وأكــد 
التطبيقات كافة،  إدخال  أبوظبي في  توليه شرطة 
املعايير  أفضل  وفق  اخلدمات  واالرتقاء مبنظومة 
واملمارسات العاملية، وتعزيز قدراتها، والتميز من 
واحللول  التقنية  االبتكارات  أحدث  توظيف  خالل 
مستوى  لرفع  الهادفة  الذكية  األنظمة  مجال  في 

السالمة املرورية على الطرقات، وتوعية اجلمهور 
بأهمية االلتزام بقوانني السير واملرور، واحلد من 

حوادث السير. 
مركز  مشروع  أن  الظاهري  العميد  وأوضــح 

األول  باملركز  فاز  الذي  الذكية  املرورية  األنظمة 
كمنظومة  تعمل  متطورة  برمجية  وفقاً حلزم  أعد 
خالل  من  املرورية،  املمارسات  إلدارة  متكاملة 

ارتباطه مبا يزيد على 25 نظاماً مختلفاً.

ال�سريفي يح�سر ملتقى »التميز احلك�مي«

حتت رعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي 
اللواء  سعادة  حضر  أبوظبي،  شرطة  عام  قائد 
أبوظبي،  شرطة  عــام  مدير  الشريفي  مكتوم 
فعاليات امللتقى اخلامس للتعريف بجائزة أبوظبي 
لألداء احلكومي املتميز، بحضور املديرين العامني 
النقبي مدير  في شرطة أبوظبي، والدكتور ياسر 

احلميري  وأريج  للتميز،  أبوظبي  برنامج  مكتب 
مديرة إدارة »التميز احلكومي«، وعدد من املعنيني 
والشركاء. وأشاد سعادة اللواء الشريفي بالرعاية 
من صاحب  اجلائزة  بهما  التي حتظى  واالهتمام 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة رئيس 

الشيخ  وسمو  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  املجلس 
املجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بن  هــزاع 
اللواء  معالي  ومتابعة  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي 
التميز  أنشطة  متابعة  على  للتشجيع  الرميثي، 
املؤسسي والتطوير احلكومي على مستوى القيادة 

العامة لشرطة أبوظبي. 

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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فعاليات �سرطية يف دبي وال�سارقة والإمارات ال�سمالية

علوان  بن  الله  عبد  علي  اللواء  سعادة  التقى   <
النعيمي القائد العام لشرطة رأس اخليمة وفداً من 
وزارة الداخلية برئاسة العقيد خالد سعيد الشامسي 
رئيس مجلس إدارة »املعهد األمني الوطني«، يرافقه 
املقدم سعيد الشامسي مدير إدارة »تنظيم شركات 
عضو  الشحي  حسن  والــرائــد  اخلــاصــة«،  ــن  األم
مجلس اإلدارة، واملالزم يوسف النعيمي مدير فرع 
اخليمة،  رأس  في  اخلاصة  األمــن  شركات  تنظيم 
التنفيذي للمعهد، بحضور  املدير  البح  وعبدالرحمن 
القائد  مكتب  مدير  سيف  بن  محمد  طارق  العقيد 

العام.

> ترأس العميد سيف الزري الشامسي قائد عام 
العامة  اإلدارة  أداء   تقييم  اجتماع  الشارقة  شرطة 
العامة  القيادة  في  املساندة  واخلدمات  للموارد 
مناقشة  االجتماع  خالل  ومت  الشارقة.  لشرطة 
املؤشرات االستراتيجية املتحققة للربع الثالث للعام 
2016، والنتائج ونسبة حتقيقها، وسبل تطوير سير 
األهداف  حتقيق  إلى  وصوالً  اإلدارات  في  األعمال 

االستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة.

عجمان  في  احمللي  األزمات  إدارة  فريق  عقد   <
عبدالله  بن  سلطان  الشيخ  العميد  ترأسه  اجتماعاً 

النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس الفريق. 
تكثيف  ضــرورة  على  النعيمي  العميد  وشــدد 
الفريق كلٌ  أعضاء  قبل جميع  وتوحيد اجلهود من 
إلدارة  الفريق  استعدادات  لتعزيز  ومكانه  بدوره 

الطوارئ واألزمات والكوارث.

مدير  املعال  عبدالله  بن  إبراهيم  العقيد  > حضر 
القيوين  أم  في  األجــانــب  وشــؤون  اإلقــامــة  عــام 
الضباط والعاملني كافة  الضباط وصف  وبحضور 
صاحب  لدعوة  وتلبية  استجابة  العلم  رفع  فعالية 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 
وللقيادة  للوطن  واالنتماء  والوالء  العهد  مجددين 
الوطنية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« قائد مسيرة العز 

والفخر لدولة اإلمارات.

> زار العميد محمد أحمد بن غامن الكعبي القائد 
في  الشرطة  تدريب  معهد  الفجيرة  لشرطة  العام 
التدريبية  الدورات  آلية سير  الفجيرة لالطالع على 

وفق اخلطة السنوية.
الثالث  التدريبية  الدورات  الكعبي  العميد  وتفقد 
املنعقدة في املعهد، وهي: دورة اإلسعافات األولية، 
اإلجنليزية  اللغة  ودورة  ــارة،  اإلشـ لغة  ودورة 
االستفادة  بضرورة  منتسبيها  ووجه  التأسيسية، 

من محتوى الدورات وتطبيقها في الواقع امليداني.
واطلع على قاعة االجتماعات الرئيسة، وقاعات 
الدورات التدريبية، ومختبر احلاسب اآللي، واملكتبة 

إلى  واستمع  املختلفة،  واملطبوعات  ومحتوياتها 
العقيد  من  للدورات  التدريبية  اخلطة  عن  شرح 
الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي مدير املعهد، 
ووجه مبضاعفة اجلهد لالرتقاء بالعمل الشرطي، 
واملساهمة في احلفاظ على ما وصلت إليه شرطة 

الفجيرة من متيز وجناح في املجاالت كافة.

في  املجتمع  إلسعاد  العامة  اإلدارة  أطلقت   <
شرطة دبي، وبالتعاون مع اإلدارة العامة للتحريات 
شعار:  حتت  توعوية  حملة  اجلنائية،  واملباحث 

»سعادة احلضارات في اإلمارات«. 
من  فعالياتها  تستمر  التي  احلملة  في  وتشارك 
األول من شهر ديسمبر اجلاري 2016، حتى نهاية 
شهر مارس من العام املقبل 2017، كل من: القيادة 
والتسويق  السياحة  ودائــرة  دبي،  لشرطة  العامة 
في  االقتصادية  التنمية  ودائرة  دبي،  في  التجاري 
دبي، وهيئة الطيران املدني في دبي، وهيئة الطرق 
بن  محمد  الشيخ  ومركز  دبــي،  في  واملواصالت 
حمدان  الشيخ  ومركز  احلضاري،  للتواصل  راشد 
بن محمد إلحياء التراث، وجمعية االحتاد التعاونية.

في  والزوار  السياح  توعية  إلى  احلملة  وتهدف 
دبي  شرطة  تقدمها  التي  باخلدمات  دبي  إمــارة 
السياحية، وستتضمن احلملة تقدمي توعية للسياح 
السياحية،  السفن  طريق  عن  اإلمارة  إلى  القادمني 
محمد  الشيخ  مركز  في  توعوية  فعاليات  وتنظيم 
فعاليات  وتقدمي  احلضاري،  للتواصل  راشد  بن 
قبل  من  املعتمدين  السياحيني  للمرشدين  توعوية 
دبي،  في  التجاري  والتسويق  السياحة  ــرة  دائ
في  أب«  ــرول  »الـ ــع  ووض مطبوعات،  وتــوزيــع 
البري  املخيم  فعاليات  وتنظيم  املستهدفة,  األماكن 
بالتعاون مع مركز الشيخ حمدان بن محمد إلحياء 
التراث، وسيخصص برنامج »ملن يهمه األمر« في 
وكذلك  احلملة  عن  للحديث  حلقة  دبي  نور  إذاعة 
تلفزيون سما دبي، وسيتم نشر عبارات وبوسترات 
توعوية وشعار احلملة عن طريق وسائل التواصل 
الصراف  أجهزة  على  االجتماعي، ووضع شعارها 
املركزي،  اإلمــارات  مصرف  مع  بالتعاون  اآللــي 
االحتــاد  جمعية  شاشات  على  الشعار  ووضــع 
العربية  الصحف  في  لها  والتسويق  التعاونية، 

واإلجنليزية من خالل شريط توعوي.

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئيس الدولة

»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

بمناسبة اليوم الوطني ال45

Asa'ad Sha'ab

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«
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مكفول  ح��ق  وال��ت��ك��رمي  التحفيز 

اأبوظبي،  �صرطة  يف  املبدعني  لكل 

»املوظف  ج��ائ��زة  كانت  هنا  وم��ن 

»احلفز  ق�صم  اأطلقها  التي  املثايل« 

اأداء  »تقييم  اإدارة  يف  الوظيفي« 

العامة  ل��الإدارة  التابعة  العاملني« 

للموارد الب�صرية.

ال�صوء  يلقي  ال�صرطة«  »جمتمع 

ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ف��ائ��زي��ن بهذه 

وت�صجيعًا  لهم،  تهنئة  اجل��ائ��زة 

الإبداع  ليقتدوا بهم يف  لزمالئهم 

والتميز.

غريبة  مع  العدد  ه��ذا  يف  لقاوؤنا 

اإدارة  م���ن  ال�����ص��وي��دي  دروي�������س 

�صرطة  يف  والتعيني«  »الخ��ت��ي��ار 

عام  مدير  كرمها  والتي  اأبوظبي، 

»جائزة  ومنحها  الب�صرية  امل��وارد 

املوظف املثايل«.

فازت بجائزة »امل�ظف املثايل«

ال�س�يدي: التكرمي ترجمة للعطاء والعمل املتقن

قالت غريبة: »عندما فزت بجائزة املوظف املثالي، 
أحسست بشعور ال يوصف، إنه خليط من املشاعر 
واالعتزاز  والفخر  الغامرة  السعادة  بني  اجلياشة 
كبيراً  حافزاً  متثل  اجلائزة  فهذه  التكرمي،  بهذا 
والعمل  للعطاء  ترجمة  مبثابة  وهي  إلّي،  بالنسبة 
املتقن والدؤوب، وتعتبر مكافأة من القيادة الشرطية 
العليا التي تتابع بصمت عملنا وأداءنا وإجنازاتنا«.

وأشادت السويدي بالدور الكبير والدائم للفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
جائزة  دعم  في  الداخلية  وزيــر  الــوزراء  مجلس 
كل  حريص  سموه  أن  مؤكدة  املثالي«،  »املوظف 
الداخلية  وزارة  منتسبي  تشجيع  على  احلــرص 
خصوصاً  أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة  عموماً 
على مواصلة مسيرتهم في التميز العلمي والعملي، 
لتحقيق املزيد من النجاح والتفوق أكادميياً وعملياً 
أشكال  جميع  لتقدمي  سموه  توجيهات  خالل  من 
والتكرمي  اجلوائز  ومنح  لهم،  والتسهيالت  الدعم 

للمنتسبني املتميزين واملثاليني.
وعن العمل اإلبداعي الذي قامت به ونالت بسببه 
العمل  السويدي:  أجابت  املثالي«،  »املوظف  جائزة 
اإلبداعي الذي قمت به ونلت بسببه هذه اجلائزة كان 
إدارة »االختيار والتعيني« في  بعيداً عن عملي في 
شرطة أبوظبي، فقد شاركت في فعاليات عدة تقام 
املتحدة مثل: معرض  العربية  داخل دولة اإلمارات 
ومؤمتر  ومعرض  فورميال1،  وسباق  أيــدكــس، 
والفروسية،  للصيد  الدولي  واملعرض  »أيسنار«، 
الفعاليات،  من  وغيرها  احلصن،  قصر  ومهرجان 
والتي كان من أهمها املشاركة في احتفاالت اليوم 
املتحدة،  العربية  ــارات  اإلم لدولة   44 الـ  الوطني 
»كلنا  جمعية  في  الوطن«  »نداء  مبعرض  وحتديداً 

اإلمارات«، وكان هذا العمل تطوعياً، واملشاركة مع 
إدارة »الشرطة املجتمعية« في شرطة أبوظبي بعمل 
تطوعي متثل بتوزيع وجبات اإلفطار على الصائمني 
في شهر رمضان املبارك، كما شاركت في العديد 
من الدورات التدريبية، ومن أهمها إجراءات التفتيش، 
والفعاليات،  امليادين  وأمن  األولية،  واإلسعافات 
»االختيار  في  عملي  دورات ال تخص مجال  وهي 

والتعيني«.
كثيراً،  امليداني  العمل  أحببت  لقد  وأضــافــت 
 ، لديَّ األمني  احلس  وزاد  نحوه،  نظرتي  وتغيرت 
وأيضاً حصلت على خمس شهادات شكر وتقدير 
من سعادة اللواء محمد بن العوضي املنهالي وكيل 
وزارة الداخلية املساعد للموارد واخلدمات املساندة، 
والعميد فارس خليفة الفارسي مدير عام العمليات 
حميد  محمد  والعقيد  الداخلية،  وزارة  في  املركزية 
بن دملوج الظاهري مدير عام االستراتيجية وتطوير 
لتميزي  تقديراً  وذلك  الداخلية،  وزارة  في  األداء 

وإبداعي في العمل.
وذكرت السويدي أنها تعمل في قسم التوظيف 
أبوظبي،  شرطة  في  والتعيني«  »االختيار  بــإدارة 
وأن طبيعة عملها هي خدمة العمالء، ومتابعة أمور 

املراجعني، وإدخال البيانات.
حّب  هي:  املثالي  املوظف  مواصفات  أن  ورأت 
والثقة  فيه،  لإلخالص  املوظف  يدفع  الذي  العمل 
واحترام  واالبتكار،  اإلبداع  على  والقدرة  بالنفس، 
خدمة  كل  وتقدمي  وللجمهور  لزمالئه  املوظف 
التعامل  طرق  وإتقان  الوقت،  وتنظيم  لهم،  ممكنة 
العمل،  والقدرة على حتمل مشكالت  اآلخرين،  مع 
وسعة الصدر، وحتديد الهدف الذي يسعى لتحقيقه 

والوصول إليه، واحترام األنظمة والقوانني.

غريبة السويدي
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ذكر النقيب الدكتور حمد عبدالرحمن البناي مدير 
الطبية«  بإدارة »اخلدمات  السلوكية«  »العلوم  فرع 
أن الفرع تأسس بقرار وزاري رقم 24 لسنة 2015 
أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
الداخلية، ونظراً  الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
الطابع  وتأثير  وأهميته  الشرطي  العمل  لطبيعة 
النفسي والسلوكي على منتسبي الشرطة وأسرهم، 
السلوكية«  »العلوم  مختبر  تأسيس  فكرة  نبعت 
العقيد  افتتح  وقد  الفرع،  من  مهماً  جــزءاً  ليكون 
جاسم الطنيجي مدير اإلدارة هذا املختبر املخصص 
التي متكن  والسلوكية  النفسية  االختبارات  إلجراء 
األخصائي النفسي من التعرف على احلاالت التي 
تتطلب املراقبة أو التدخل الطبي، وإجراء اجللسات 

العالجية املناسبة لكل مريض.
وأضاف، أن املختبر يحتوي على وحدة الطفولة 
التي تهتم باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مثل 
الذين يعانون من االضطرابات السلوكية وصعوبة 
أخصائيني  من  املختبر  عمل  فريق  ويتكون  التعلم. 
متريض،  وطاقم  اجتماعيني  وأخصائيني  نفسيني 
استشاري  طبيب  الطفولة مبشاركة  وحدة  وتكون 

أطفال.  

أمراض وعالجات
وعن أكثر األمراض السلوكية انتشاراً بني أفراد 
والقلق،  اخلوف،  أو  الرهاب  هناك  أجاب  املجتمع، 
الذهانية،  واالضــطــرابــات  القهري،  والــوســواس 
والعصبية.  والتوتر  الصدمة،  بعد  ما  واضطرابات 
أما بالنسبة لوحدة الطفولة فهناك التوحد، واإلفراط 

احلركي، وصعوبة التعلم، واالنحراف السلوكي.
العمل،  أثناء  تواجههم  التي  التحديات  وعــن 
تعتبر  والنفسية  السلوكية  األمــراض  أن  أوضــح 
أو  عــار  وصمة  مبثابة  العربية  املجتمعات  لــدى 
كثيراً  يجبر  مما  عالجه،  ميكن  ال  مزمن  مــرض 
للعالج  ويحتاجون  يعانون  الذين  األشخاص  من 
والتدخل الطبي للهرب واخلوف من طلب املساعدة، 
وهذا مفهوم خاطئ ال ميت بأي صلة للشخص الذي 
فبالتدخل  نفسية،  أو  من مشكالت سلوكية  يعاني 
املناسب في الوقت املناسب سيتوفر العالج املناسب.

وأضاف، أن من يقول إن املريض النفسي يعتبر 
األمراض  ملفهوم  مدرك  وغير  مخطئ  هو  مجنوناً 
من  الرهبة  أيضاً  ننسى  وال  والنفسية.  السلوكية 
ومعرفة  النفسيني  املرضى  خصوصية  انتهاك 
املجتمع عن حالتهم الصحية، فبذلك ميتنع الشخص 

خمترب »العل�م ال�سل�كية« يف »اخلدمات الطبية«

البناي: نقدم جل�سات عالجية منا�سبة لكل مري�ص 

عن طلب املساعدة ويبقى يصارع أعراضه وحالته 
لوحده. 

وعن إجنازات املختبر، ذكر أنها تتمثل باالكتشاف 
املبكر والتدخل السريع للحاالت املرضية من خالل 
كانوا  الذين  األشخاص  ثم متكني  املناسب،  العالج 
يعانون من مشكالت نفسية أوسلوكية من العودة 
األعراض  مع  والتأقلم  الطبيعية  وحياتهم  لعملهم 
كانت  أشخاص  عن  والكشف  عودتها،  من  واحلد 
من  كان  سلوكية  أو  نفسية  أعــراض  بداية  لديهم 
املمكن أن تؤدي إلى حالة مرضية واتخاذ االجراءات 
وتفاقمها،  تضاعفها  من  للحد  املناسبة  الوقائية 
والسلوكي  النفسي  ــدور  ال عن  املجتمع  وتوعية 
عمل  وورش  ومحاضرات  دورات  عقد  خالل  من 
توعوية، باإلضافة إلى توفير املكان املناسب إلجراء 
الطبية«،  »اخلدمات  إدارة  في  النفسية  االختبارات 
وبذلك يتم اختصار الوقت والتسهيل على املراجعني.
ليشمل  الفرع  تطوير  إلى  حالياً  »نسعى  وقال: 
في  الطبية  اخلدمات  وقسم  اخلارجية  العيادات 
العني، وذلك يتطلب زيادة عدد الكادر الطبي والفني 
الالزمة  والطبية  اإللكترونية  واملعدات  واألجهزة 

للمختبر«.

والعيادات  وال��ف��روع  الأق�صام  خمتلف  على  اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يتابع 

والوحدات باإدارة »اخلدمات الطبية« يف �صرطة اأبوظبي. وزار يف هذا العدد خمترب 

وذلك  الإدارة،  مدير  الطنيجي  جا�صم  العقيد  افتتحه  الذي  ال�صلوكية«  »العلوم 

ال�صرطة  منت�صبي  خدمة  يف  املخترب  هذا  به  يقوم  الذي  بالدور  التعريف  بهدف 

واأفراد اأ�صرهم من الذين قد يعانون من اأمرا�س �صلوكية.

لقاء: خالد الظنحاين  النقيب د. حمد البناي

العقيد جاسم الطنيجي 
خالل افتتاح املختبر
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موت  في  عمداً  الشخص  تسبب  هو  االنتحار 
اليأس  بسبب  غالباً  اجلرمية  هذه  وُترتكب  نفسه، 
إدمان  أو  نفسي،  اضطراب  إلى:  غالباً  ُيعزى  الذي 
الكحول، أو تعاطي املخدرات، وشعور بخيبات أمل 
أو خسارة  مقّرب  لوفاة شخص  والعزلة  والوحدة 

مكانة اجتماعية، وغيرها..
وقد أوردت بيانات منظمة الصحة العاملية أن ما 
بني 800 ألف إلى مليون شخص تقريباً ميوتون كل 
عام عن طريق االنتحار، مما يجعله عاشر األسباب 
الرئيسة للوفاة في العالم. وهناك ما يقدر بنحو 10 

إلى 20 مليون محاولة انتحار فاشلة كل عام.

مستويات 
ترتبط جرمية االنتحار مبستويات عدة:

بقتل  الشخص  قيام  وهو  املكتمل  االنتحار   -1
نفسه.

2- الشروع في االنتحار غير املؤدي إلى املوت، 
وهو ميثل إيذاء النفس مع الرغبة في إنهاء احلياة 

من دون أن يؤدي ذلك إلى املوت.
3- االنتحار مبساعدة الغير، ويكون عندما يساعد 
شخص ما شخصاً آخر على قتل نفسه أو يحرضه 

على إتيان مثل هذا السلوك.

حكم الدين والقانون 
االنتحار في اإلسالم معصية، يأثم فاعله، وهو 
القرآن  في  وتعالى  سبحانه  الله  قال  اتفاقاً  حرام 
الكرمي: »وال تقتلوا أنفسكم« سورة النساء- آية 29، 
»وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة« سورة البقرة –آية 
195، فالنفس ملك لله سبحانه وتعالى واحلياة هبة 

الله سبحانه وتعالى لإلنسان، فليس له أن يستعجل 
املوت بإزهاق الروح ألن ذلك تدخل في ما ال ميلك، 
كما أن مفهوم احلرية الشخصية ال يتجاوز حدود 
العبودية لله رب العاملني. فاملوت ليس خالصاً من 

احلياة.
الرسول  يقول  الشريف،  النبوي  احلديث  وفي 
الكرمي محمد )صلى الله عليه وسلم (: »ال ضرر 
وال ضرار«. ومعنى »ال ضرر« أال يضر الشخص 
غيره، ومعنى »ال ضرار« أال يضر الفرد نفسه، كما 
ورد عنه )صلى الله عليه وسلم(: »ومن قتل نفسه 
بُسم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً 
فيها أبداً. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يردى 

في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً«.
في  فتنقسم  الوضعية  القانونية  التشريعات  أما 

موقفها من االنتحار إلى قسمني:
االنتحار  جتــرمي  من  فائدة  ال  أنــه  يــرى  قسم 
وعقاب فاعله، فمن يحاول االنتحار ويفشل في ذلك 
هو شخص مريض نفسياً، ويتعني عالجه ال عقابه. 
والقسم الثاني يدعو إلى جترمي االنتحار بالنسبة 
للفاعل أي الشخص الذي أقدم على االنتحار، والذي 
تنجح  ولم  فعله  أثر  خاب  إذا  إال  عقابه  ميكن  ال 
محاولة االنتحار. إذ أن جناح احملاولة ووفاته يؤدي 
إلى انقضاء الدعوى اجلنائية في حقه، كما تقرر هذه 
توفي  سواء  االنتحار  في  الشريك  عقاب  القوانني 

الشخص أو أن فعله قد وقف عند حد الشروع. 
بالتعديالت  اإلماراتي  املشرع  موقف  ويتمثل 
التشريعية الصادرة مبوجب القانون االحتادي رقم 
قانون  من   335 املادة  نصت  فقد   ،2005 لسنة   34
باحلبس  »يعاقب  أنه  على  تعديلها  بعد  العقوبات 

ال  التي  بالغرامة  أو  أشهر  ستة  على  تزيد  ال  مدة 
كل  معاً  بالعقوبتني  أو  درهم  آالف  خمسة  جتاوز 
باحلبس كل  االنتحار، ويعاقب  شخص يشرع في 
من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على االنتحار 
إذا مت االنتحار بناء على ذلك. وتقرر الفقرة الثانية 
»إذا كان املنتحر لم  املادة نفسها ظرفاً مشدداً  من 
يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص اإلرادة أو اإلدراك«. 
وتقرر الفقرة الثالثة »عقاب احملرض بعقوبة القتل 
عمداً أو الشروع فيه بحسب األحوال إذا كان املنتحر 
أو من شرع في االنتحار فاقد االختيار أو اإلدراك«، 
بحيث أصبح هذا النص شامالً لكل جوانب اجلرمية 
سواء من قبل الفاعل األصلي أو من قبل الشريك في 
جرمية االنتحار التي يؤدي التهاون في مواجهتها 
إلى حدوث خلل كبير في نظام احلياة االجتماعية 

في الدولة.

بتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 

يحر�س  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

�صموه  ملكتب  العامة  الأمانة  يف  القانون  احرتام  ثقافة  مكتب 

من  املجتمع  فئات  خمتلف  بني  القانونية  الثقافة  ن�صر  على 

مواطنني ومقيمني.

واإ�صهامًا من »جمتمع ال�صرطة« يف حتقيق هذا الهدف ال�صامي، 

اأفرد بابًا خا�صًا بالتعاون مع املكتب لن�صر الثقافة الجتماعية 

والأمنية، وتعزيز عالقة ال�صرطة باملجتمع.

اإعداد: ميالن �صريف
باحثة قانونية في مكتب ثقافة احترام القانون

جرمية النتحار يف القان�ن الإماراتي

ميالن شريف
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اأجيالنا وروح الحتاد

قيادة  املتحدة،  العربية  ــارات  اإلم دولة  حتتفل 
حكيمة وحكومة رشيدة ومواطنني ومقيمني أوفياء، 
السنوية اخلامسة  45 -الذكرى  الـ  الوطني  باليوم 
العربية  اإلمـــارات  دولــة  احتــاد  لقيام  واألربــعــني 
املتحدة، هذا االحتاد املبارك الذي قام بأيدي املغفور 
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيَّب الله ثراه«، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ 

من جيل القادة املؤسسني.
لالحتفال  االحتاد«  »روح  شعار  اختيار  ويعبر 
الرشيدة،  البالد  قيادة  حرص  عن  الوطني  باليوم 
وعلى رأسها سيِّدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخوه 
آل  بن راشد  الشيخ محمد  السمو  سيِّدي صاحب 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
حاكم دبي »رعاه الله«، وإخوانهما أصحاب السمو 
حكام  لالحتاد  األعلى  املجلس  أعضاء  الشيوخ 
لدى  االحتاد« حية  »روح  تبقى  أن  على  اإلمــارات 

األجيال املتعاقبة.
اجليل  ومعهم  املؤسسون  القادة  بنى  وكما 
ها  وطوروها،  االحتاد  دولة  األول  والرعيل 
االحتاد  وبنات  أبناء  من  اليوم  جيل  هو 
االحتاد  دولة  وتطور  بناء  يعززون 
االقتصادية  املجاالت  جميع  في 
والثقافية،  واالجتماعية 
إلى  أمانة  ليسلموها 
املستقبل  جيل 
عليه  الذي 

العمل إلبقاء »روح االحتاد« خالدة على مر السنني.
السمو  صاحب  سيدي  قام  املجال،  هذا  وفي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
املجلس  املسلحة رئيس  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
التنفيذي إلمارة أبوظبي مببادرة كرمية، حيث كرَّم 
سموه الرعيل األول والقيادات املتعاقبة في حكومة 
إنشاء  على  عاماً  خمسني  مرور  مبناسبة  أبوظبي 
جهاز أبوظبي احلكومي، وكان لي شرف أن أكون 
واحداً من الذين كرمهم سموه في هذا اللقاء الوطني 

املميز.
وقد جمع هذا اللقاء بني الرعيل األول والقيادات 
دولة  قيام  قبيل  أبوظبي  حكومة  في  عملت  التي 
االحتــاد،  قيام  بعد  بالعمل  واستمرت  االحتـــاد، 
وكان لها دور كبير في بناء وتطور إمارة أبوظبي 
من  اليوم  جيل  وبني  عموماً،  والدولة  خصوصاً 
القيادات واملوظفني في ديوان سموه وفي مختلف 
الدوائر احلكومية في إمارة أبوظبي، والذين يلعبون 
احمللية  والتطوير  البناء  مسيرة  في  مهماً  دوراً 

واالحتادية.
وكان هذا اللقاء مفعماً بروح االحتاد التي يؤمن 
ويعمل بها الرعيل األول وجيل اليوم، والتي علينا 
غرسها في قلوب وعقول جيل املستقبل، من خالل 
واإلعالمية،  والتوعوية  التربوية  الوسائل  جميع 
وفي هذا املجال تبرز أهمية مبادرة سيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتدريس مادة 
الدراسية اجلديدة  املادة  »التربية األخالقية«، فهذه 
واملهمة ستعزز لدى طالبنا وطالباتنا جيل املستقبل 
قيم االنتماء الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
في  مجتمعها  وخدمة  الرشيدة،  لقيادتها  والــوالء 

جميع املجاالت.
أن  إال   ،45 الـ  الوطني  اليوم  في  يسعني  وال 
احلكيمة  قيادتنا  إلى  التهنئة  عبارات  أسمى  أرفع 
وحكومتنا الرشيدة حفظها الله سبحانه تعالى ذخراً 
لنا مواطنني ومقيمني، موجهاً أسمى عبارات التهنئة 
أيضاً إلى سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  ومنتسبي 
أبوظبي وجميع القيادات العامة للشرطة في الدولة 
بتوجيهات  مشيداً  الكبيرة،  الوطنية  املناسبة  بهذه 
ومتابعة سموه وبجهود املنتسبني في سبيل حفظ 
األمن واألمان لدولتنا وأجيالنا احلالية واملستقبلية.

جا�صم عبيد الزعابي
إعالمي
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ب�حدتنا ن�س�ن ق�تنا 

ذكرى  أغلى  املباركة  األيام  هذه  في  علينا  تطل 
ديسمبر  من  الثاني  ففي  اجلليل،  الوطن  هذا  في 
من كل عام نحتفل بكل فخر واعتزاز وبكل انتماء 
ووالء لهذه األرض بـ »اليوم الوطني« عيد احتادنا 

ووحدتنا.
هذا يوم يعرفه اآلباء والقادة املؤسسون لوطننا 
الله  بإذن  له  املغفور  أساسه  حجر  وضع  الغالي، 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، األب وقائد 

التأسيس والبناء. 
القادة  إخوانه  مع  غير  الــذي  ــد«  زاي »الشيخ 
وجمعوا  الكرمية،  األرض  هذه  وجه  املؤسسني 
واألخضر  األحمر  بألوانه  واحد  علم  أبناءها حتت 
عامه  في  عالياً  يرفرف  خفاقاً  واألسود  واألبيض 

اخلامس واألربعني.
عيدنا هذا هو عيد القادة والشعب، عيد كل حجر 
أو  جامعة  وكل  ُزرعــت،  شجرة  وكل  وُضع،  بناء 
إنسان شمر عن ساعديه  كل  عيد  ُفتحت،  مدرسة 

وشارك وال يزال في البناء.
لرّص  أدعــو  أن  إال  يسعني  ال  هذا  عيدنا  في 
قادتنا  خلف  واحــداً  صفاً  والــوقــوف  الصفوف 
ألبنائه  يكون  ما  أحــوج  فالوطن  الله«،  »حفظهم 
األوفياء لتستمر عملية التطور والتقدم، وللحفاظ 
فقط  فبوحدتنا  التي حتققت،  املكتسبات  على 

نصون قوتنا وإجنازاتنا ونحقق التقدم.
أسسوا  الذين  آباؤنا  كان  وكما 
عند  نكون  أن  يجب  اليوم  لهذا 
مثابرين  بنا  الظن  حسن 
ويجب  ــوحــني،  وطــم
كل  ــون  ــك ي أن 
في  يــــوم 

حياتنا كأنه »اليوم الوطني«. إن جتربة احتاد دولة 
اإلمارات العربية املتحدة هي جتربة فريدة وناجحة 
خاصة  بصورة  العربي  الوطن  في  بها  يحتذى 
والعالم بصورة عامة، وما كان لهذا االحتاد أن يقوم 
للقيادة  الصادقة  احلقيقية  اإلرادة  لوال  ويستمر 
احلكيمة ومن ورائها شعب جبار، والذين من خالل 

تالحمهم ووحدتهم حققوا املستحيل.
وانتماؤنا لهويتنا احلضارية هو ثمرة من ثمرات 
والوفاء  والــوالء  وباالنتماء  العظيم،  االحتــاد  هذا 
من  الكرمية  حكومتنا  لنا  قدمته  ما  نستعرض 
للجميل،  رداً  وذلك  السنني،  هذه  مّر  على  إجنازات 
هذه  على  للحفاظ  وحتفيزاً  حققنا،  مبا  وتذكيراً 

املكتسبات.
أوائل  من  اإلمارات  دولة  أصبحت  التعليم،  ففي 
على  وإمنا  فقط  العربي  املستوى  على  ليس  الدول 
املستوى العاملي التي تستخدم أفضل وأحدث أنواع 

وأدوات وبرامج التعليم املتطورة في العالم.
أبناء  على  خيالية  وبسرعة  هذا  انعكس  وقد   
الوطن الذين نراهم اآلن على جميع املستويات وفي 

جميع صفوف اإلدارات والتوجيه والعمل. 
وحدث بال حرج عن القطاع الصحي وما اشتمل 
عليه من عمليات تطور واهتمام من القادة، مما يدل 
وتوفير  املواطن،  على صحة  الفائق  على حرصهم 
أفضل سبل احلياة الكرمية والعزيزة جلميع أفراد 

املجتمع. 
اإلمارات  دولة  أصبحت  السياحي،  املجال  وفي 
كل  من  السياح  يقصدها  عاملية،  سياحية  واجهة 
مع  ــى  األول الصفوف  في  ليكونوا  العالم  أنحاء 
ُصناع احلضارة احلديثة وبناء كل شيء مستحيل 

وحتويله إلى حقيقة.
تكفي  أن  أسطر  ألي  ميكن  وال  احلديث  يطول 
احلضارة،  بناء  وقصة  النجاح  قصة  لنا  لتروي 

مختلفاً،  العام طعماً  ولكن في ذكرانا هذه في هذا 
صورة  ذكية،  رائحة  مختلفاً،  وهجاً  مختلفاً،  نوراً 
نقية، اختلطت فيها دماء طاهرة بتراب طاهر، إنهم 
الغالي  قدموا  والذين  بهم،  نفخر  الذين  شهداؤنا 
قوتنا«،  »بوحدتنا نصون  مقولة  ليؤكدوا  والنفيس 
فبدمائهم الطاهرة صانوا األرض والعرض، وحموا 
بكم،  لنا  فهنيئاً  والشعب،  والقادة  اآلباء  إجنازات 
وهنيئاً لهذا الوطن الغالي بكم، وهنيئاً الحتادنا بكم، 
ونعدكم بأن نكون أوفياء لدمائكم الطاهرة سائرين 
خلدمة  والنفيس  الغالي  نبذل  نفسه،  الدرب  على 
باليوم  ولنحتفل  األوفياء.  قادتنا  وخدمة  وطننا 
الوطني اخلامس واألربعني وضحكاتكم متأل القلوب 
فرحاً، وجراحكم منارة تضيء السماء، وتضحياتكم 
منهج لألجيال القادمة لتتعلم كيف ُتصنع الرجولة 

والرجال.

ثاين مبارك �صرور الظاهري
كاتب
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الشيخ سيف بن زايد  الفريق سمو  حتت رعاية 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
أقيمت في نادي الشارقة الرياضي البطولة السابعة 
احتاد  نظمها  والتي  النفس،  عن  الدفاع  أللعاب 

الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية.
كأس  على  دبي  شرطة  أكادميية  فريق  وحصل 
التفوق العام، وحل فريق أكادميية العلوم الشرطية 
في الشارقة ثانياً، وفريق مدرسة الشرطة االحتادية 

ثالثاً.
وإدارات  )قــيــادات  رجــال  اجليوجيتسو  وفــي 
األول، وحل  باملركز  دبي  فريق شرطة  فاز  عامة(، 
ثانياً فريق شرطة أبوظبي، وجاء ثالثاً فريق شرطة 
الشارقة؛ حيث فاز فريق شرطة دبي باملركز األول 
في األوزان حتت 62 كجم وفوق 94 كجم عبر العبيه 
شرطة  فريق  ومتكن   ، سالم  وخلفان  بطي  محمد 
حتت  وزن  في  األول  املركز  حتقيق  من  أبوظبي 
هالل  سعيد  العبيه  عبر  كجم   85 وحتت  كجم   77
وحمدان أحمد، واستطاع فريق شرطة الشارقة أن 
يحقق املركز األول في وزن حتت 69 كجم عبر العبه 
سالم حسن، وفاز فريق شرطة رأس اخليمة باملركز 
األول في وزن حتت 94 كجم عبر العبه صقر طارق 

القاسمي.
وفي اجليوجيتسو للسيدات، متكن فريق شرطة 
عبر  كجم  و70   55 حتت  وزن  في  الفوز  من  دبي 

الالعبتني فاطمة حسن وموزة خميس، وحقق فريق 
شرطة أبوظبي املركز األول في وزن فوق 70 كجم 

عبر الالعبة هنادي السويدي.
وفي الكاراتيه كليات ومعاهد، حقق فريق أكادميية 
العلوم الشرطية املركز األول في جميع األوزان، عبر 
العبيه حميد علي وحمد عادل وطارق بن خادم وفهد 

جاسم ومحمد بطي.
فريق  فاز  عامة،  وإدارات  قيادات  الكاراتيه  وفي 
فريق شرطة  ثانياً  باملسابقة، وحل  أبوظبي  شرطة 

الشارقة، وثالثاً فريق شرطة دبي.
فريق  فوز  عن  الرماية  في  النتائج  وأسفرت 
أكادميية شرطة دبي باملركز األول، وحصل سعيد 
سلطان على املركز األول، وَحلَّ ثانياً خلفان محمد، 
للسيدات  التايكواندو  وفي  علي،  سالم  ثالثاً  وجاء 
قيادات وإدارات عامة، متكنت شرطة دبي من الفوز 
باملراكز األولى في جميع األوزان، ففي وزن حتت 
وحلت  األول،  باملركز  جمال  نعيمة  فازت  كجم   61
ثانية رقية علي، وجاءت ثالثاً شيماء عبدالله. وفي 
وزن حتت 68 كجم، حققت رقية أحمد املركز األول، 
وحلت سمية عباس في املركز الثاني وشيخة عبدالله 
ثالثاً. وفي وزن فوق 68 كجم، حلت باملركز األول 
هدى حسني، وثانياً مشاعل بالل، وحلت ثالثاً جميلة 

بالل.
عامة(  وإدارات  )قيادات  التايكواندو رجال  وفي 

حزام أسود وزن حتت 63 كجم ، حل حمد الكندي 
من شرطة الشارقة باملركز األول، وثانياً وليد أحمد 
وثالثاً محمد بطي وهما من شرطة دبي. وفي وزن 
حتت 68 كجم، فاز العبو شرطة دبي باملراكز الثالثة 
األولى وهم مشعل حسن وعبدالله صالح وجاسم 
الثالثة األولى  محمد. وحتت 74 كجم حقق املراكز 
من شرطة دبي كل من: محمد عبد الكرمي ومحمد 

علي ومايد حميد.
جاء  كجم،   80 حتت  وزن  التايكواندو  وفــي 
عبدالرحمن النومان من شرطة الشارقة أوالً، وثانياً 
فاضل  زميله  وثالثاً  دبي،  شرطة  من  بالل  حسن 
حسن. وفي وزن فوق 80 كجم احتل العبو شرطة 
دبي املراكز الثالثة األولى وهم: سعيد بالل وراشد 

ناصر وناصر علي.
متكن  والكليات،  لألكادمييات  التايكواندو  وفي 
فريق أكادميية شرطة دبي من الفوز باملركز األول، 
وجاء ثانياً فريق مدرسة الشرطة االحتادية، وثالثاً 

فريق أكادميية شرطة الشارقة.
وقام العميد جاسم محمد البكر نائب مدير مدرسة 
الشرطة االحتادية، يرافقه العميد خالد شهيل نائب 
الرياضي  الشرطة  احتــاد  إدارة  مجلس  رئيس 
امليداليات  وتقلّيد  الفائزة  للفرق  الكؤوس  بتسليم 
للفائزين باملراكز األولى، بحضور العقيد علي خلفان 

املنصوري مدير إدارة »الشؤون الرياضية«.

بط�لة احتاد ال�سرطة الريا�سي لـ »الدفاع عن النف�ص«
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بن  خليفة  الــشــيــخ  اســتــضــاف 
محمد بن خالد آل نهيان في مجلسه 
»طريق  بعنوان  محاضرة  بأبوظبي 
الرائد  قدمها  متحضر«،  وطن  آمن.. 
سالم علي الكتبي من مديرية املرور 
أبوظبي،  شرطة  فــي  والــدوريــات 
بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن 
بن  حمدان  والشيخ  نهيان،  آل  خالد 
من  وعدد  نهيان،  آل  خالد  بن  محمد 

املواطنني.

كرمت سعادة عائشة راشد ليتيم عضو املجلس الوطني االحتادي رئيسة 
إدارة  من  الزعابي  عبيد  جاسم  اإلعالمي  القيوين  أم  أعمال  سيدات  مجلس 
»الشرطة املجتمعية« في شرطة أبوظبي ملشاركته بشخصيته »الدبدوب« في 
الشامسي  راشد  حميد  سعادة  بحضور  القيوين«،  أم  في  القراءة  »مهرجان 
األمني العام للمجلس التنفيذي إلمارة أم القيوين، والفنان هاني الغص رئيس 

»فريق طموح اإلعالمي«.

َكرَّم العميد منصور أحمد الظاهري مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب في 
أبوظبي 45 من املنتسبني املشاركني في جائزة »سمو وزير الداخلية للتميز« 
اإلدارات  ومديري  املديريات  مديري  من  عدد  بحضور  العام،  املدير  مرحلة 

والضباط.

َكرَّم محمد خوري مدير عام »جولدن ساندز هوتيل أبارمتنتس«، بحضور 
أحمد محمد ربيع مساعد مدير تطوير األعمال، عدداً من الهيئات واملؤسسات 

احلكومية االحتادية واحمللية في أبوظبي، وبينها مجلة »999«.

»العمليات« و»اخلدمات  بإدارات  األمن اخلاصة ممثلة  قوات  قيادة  َكرَّمت 
األولى  األمنية  والوحدات  و»ق5«،  اخلاصة«  األمن  قوات  و»معهد  املساندة« 
املشاركني واملقيمني واإلداريني  من  االنضباط، عدداً  والثالثة، وقسم  والثانية 

الفائزين بجائزة »سمو وزير الداخلية للتميز« -مرحلة املدير العام.

ت
با

�ض
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م



في زيارتي الثقافية األخيرة إلى إسبانيا، حيث نظم لي املركز الثقافي الشهير »أتينيو دي مدريد« 
ندوة أدبية في قلب العاصمة اإلسبانية مدريد حتت عنوان: »ما جواهر األدب التي تزخر بها أرض 
اإلمارات؟«، حضرها عدد من املثقفني العرب واإلسبان، قرأت خاللها مجموعة من القصائد الوطنية 
والعاطفية واإلنسانية املترجمة إلى اللغة اإلسبانية مبرافقة العازف واملغني اإلسباني خوان كارلوس 

أوريينا.
في الفقرة الثانية من الندوة، دار بيني وبني عدد من الشخصيات األدبية والثقافية حوار تناول 
مختلف القضايا الثقافية واحلضارية والسياسية في بعض األحيان، ذكرت خالله أن احلراك الثقافي 
في دولة اإلمارات شّكل انطالقة متفردة نحو آفاق احلاضر واملستقبل، وأضاء سماء اإلمارات بأعظم 
اإلجنازات احلضارية وسطر أروع مالحم العطاء والتميز والتنمية اإلنسانية احلقيقية في تاريخ األمم 
والشعوب. ذلك ألن قيادة اإلمارات منذ عهد املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيَّب الله ثراه«، إلى عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
آمنت بقيمة الثقافة ودورها احلضاري في التنمية الشاملة واملستدامة، وهو األمر الذي جعل لإلمارات ثقالً 

حضارياً وثقافياً كبيراً، وبوأها مركزاً قائداً للثقافة العربية.
اإلعجاب  نظرات  والثقافي، الحظت  املستوى احلضاري  على  اإلمارات  دولة  مبادرات  وأنا أحتدث عن 
واالبتسامة تعلو محيا احلضور خصوصاً املثقفني اإلسبان، وعندما توقفت لتلقي مزيد من األسئلة، انبرت 
إحدى الشاعرات اإلسبانيات وأخذت تتحدث عن املشروعات الثقافية في جزيرة السعديات في أبوظبي مثل 
متحف اللوفر وجوجنهامي ودار املسارح والفنون، وأشارت إلى أوبرا دبي وبرج خليفة، ثم شاركها اآلخرون 
في سرد العديد من املبادرات اإلماراتية الرائدة في التسامح والسعادة والتطور احلضاري املبهر كما وصفوه، 
عندها تيقنت أن دولة اإلمارات أصبحت دولة عاملية بامتياز يشار إليها بالبنان، وحمدت الله الذي أعطانا قيادة 
التنمية  في معادلة  الذي أصبح رقماً صعباً  اإلماراتي  يليق باإلنسان  بناء وطن  ليل نهار على  حكيمة تعمل 

البشرية واإلنسانية عاملياً.
نعم، إن قيادة البالد الرشيدة تؤمن بأن العنصر البشري هو أغلى املوارد وأهمها وال ميكن أن ينهض الوطن 
أو يتقدم إلى األمام إال من خالل مشاركته الفاعلة واإليجابية في عملية التنمية، لذا فإننا نفاخر بدولتنا وقيادتنا 
وشعبنا في كل مكان نصل إليه، وهو شعور ينتابني كلما وطئت قدماي أي أرض في املعمورة من أقصاها إلى 
أقصاها، ويجعلني أرفع كفيَّ إلى السماء حمداً على هذه النعمة الكبيرة، ثم أمتتم قائالً: هنيئاً لنا بوطن عريق وبقيادة 

رشيدة وبشعٍب كرمي.
حفظ الله الوطن وقائد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »حفظه الله«، وإخوانه أصحاب 
السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حّكام اإلمارات.. وأدام الله على دولتنا احلبيبة نعمة األمن واألمان 

واالستقرار والرخاء.
وكل عام وأنتم بخير

التفرد الإماراتي

خالد الظنحاين
k.dhanhani@yahoo.com
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CMYK

BLUE - C-100/M-60
YELLOW - M-10/Y-100

PANTONE

Blue 293
Yellow 109
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