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رئيس مجلس اإلدارة

العميد المهندس/ حسين أحمد الحارثي

أسبوع المرور 
العربي.. تعاون بناء 
وشراكة استراتيجية 

»ش���رطي المرور منك���م ولخدمتكم«.. ش���عار جديد حمله 
أس���بوع الم���رور العرب���ي ل���دورة 2017 الت���ي كلل���ت بالنجاح، 
بتنظيم جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، وبالتعاون 
م���ع وزارة الداخلية، بهدف تس���ليط الضوء على ما يقوم به 
شرطي المرور من غرس الوعي المروري لدى قائدي المركبات 
وتطبي���ق النظ���ام وقواع���د الس���ير والمرور وقضاء س���اعات 
طويلة لتقديم خدماته لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق 
وتنظيم حركة الس���ير والمرور والتعامل بأسلوب حضاري مع 
مختل���ف التحديات التي تواجه���ه أثناء العمل، باإلضافة إلى 
تنمي���ة الطاقات المبدعة وتش���جيع المواهب الجديدة إليجاد 
حلول للح���د من الحوادث المرورية من خ���ال تنظيم الورش 
التدريبي���ة وعقد الملتقيات وإقام���ة المؤتمرات بالتعاون مع 
الجمعي���ات ذات العاق���ة، والعم���ل على معالجة المش���اكل 
المروري���ة الت���ي تواج���ه المجتم���ع والتوعي���ة بأضرارها وحجم 

الحوادث والمآسي المرورية الناجمة عنها.
إننا في أس���بوع المرور العربي الذي يقام على مس���توى 
دول الخليج والدول العربية كل عام، نستهدف أهم المبادرات 
الخاص���ة، التي تعمل على التوعية المرورية وتعنى بقضايا 
التوعية والس���امة المرورية عن طري���ق ابتكار حمات توعية 
مرورية وأنش���طة، لارتقاء بسلوك مرتادي الطرق من جميع 
الفئ���ات العمري���ة، وحثه���م على االلت���زام بقواعد الس���امة 
المروري���ة، إضاف���ة إل���ى برام���ج التوعية المجتمعي���ة لتفعيل 
دور األس���رة بالمخاطر الناتجة عن عدم االلتزام بقانون السير 
والمرور، وتعميم الحدث في البلدان الخليجية والعربية كافة 
يدل على حرص القيادة الرش���يدة، والقيادة بوزارة الداخلية، 
وبش���رطة أبوظبي، على س���امة المجتمع بأف���راده وفئاته 

كافة، بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين .
ال شك في أن اإلعام اإلماراتي لعب دورًا مهمًا وفاعًا 
ف���ي التوعي���ة المروري���ة ألنه يعتبر ج���زءًا أصيًا ف���ي تبصير 
الجمهور من مواطنين ووافدين هدفه األساس���ي التقليل 
والح���د من الح���وادث المروري���ة الناتج���ة عن الس���رعة الزائدة 
والتخط���ي الخاطئ ونقص الثقافة المرورية، والتي بدورها 

ترهق المجتمع وتكلفه الكثير فوق طاقته.
وأخيرًا أؤكد أننا جميعًا يجب أن نكون شركاء حقيقيين في 
مس���ؤولية الحد من الح���وادث المرورية والعم���ل على إيجاد 
بيئ���ة آمن���ة خالية من الح���وادث، ولي���س وزارة الداخلية فقط 
الت���ي تق���وم بدورها على الش���كل األمثل، وه���ذا ال يتحقق 
عل���ى أرض الواق���ع إال م���ن خ���ال التع���اون البن���اء والفّعال 

والشراكة الحقيقية بين جميع فئات المجتمع.
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24 اإلمارات تشارك في
المؤتمر العالمي الـ13 لمنظمة 

الوقاية من حوادث الطرق

»الداخلية« تطلق حملة توعية 
للتعريف بقواعد وإجراءات 

الضبط المروري الجديدة

»الداخلية« تناقش حملتها 
الموحدة لشهر رمضان

»ساعد« و»الفطيم 
للسيارات« توقعان اتفاقية 

رعاية سنوية



ملقرتحاتكم حول التوعية املرورية

مراسلتنا عىل اإل�يل :

حمدان بن ذيبان

العميد المهندس/حسين أحمد الحارثي

العقيد/جمال سالم العامري

 رئيس التحرير
العقيد/ جمال سالم العامري

التوعية المرورية..
ونتائج إيجابية ملموسة

ال شك في أن الحوادث المرورية أصبحت تمثل وبشكل كبير هاجسًا 
وقلقًا كبيرين لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكات 
التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات 
ف���ي أهم مقومات الحي���اة أال وهو العنصر البش���ري، باإلضافة إلى ما 
تكبده من مش���اكل اجتماعية ونفس���ية وخسائر مادية ضخمة، مما أصبح 
لزامًا علينا جميعًا االلتزام بما تقدمه الجهات المعنية والتعاون معها من 
أج���ل العمل إليجاد الحل���ول واالقتراحات ووضعها موض���ع التنفيذ للحد 
م���ن ه���ذه الحوادث أو على أق���ل تقدير معالجة أس���بابها والتخفيف من 

آثارها السلبية.
 إنن���ا عل���ى الرغ���م م���ن إقامة العدي���د من الحم���ات التوعوي���ة التي 
نقدمه���ا للمجتم���ع باس���تمرار إال أنه���ا تنعك���س إيجاب���ًا عل���ى المواط���ن 
المجتم���ع. مصلح���ة  ف���ي  تص���ب  إيجابي���ة  نتائ���ج  وتحق���ق   والمقي���م 
 إن االهتم���ام م���ن جان���ب الدولة وما تبذل���ه من جهد وماٍل في س���بيل 
التوعية المرورية لحماية اإلنسان والمحافظة عليه باستمرار وما نقوم به 
من حمات ومش���اركات بناءة سواًء أكانت داخل الدولة أم خارجها ممثلة 
في أسبوع المرور الخليجي الموحد وأسبوع المرور العربي والتي تدعو 
جميعه���ا للحد من الحوادث المرورية، باإلضافة إلى أننا ندعو باس���تمرار 
دائمًا وأبدًا للتقليل منها مهما كلفنا هذا األمر للنهوض بمجتمع متحضر 

يصب في بناء اإلنسان اإلماراتي الواعي.
فعلى الرغم مما نقدمه من توعية مرورية شاملة باستمرار إال أنني 
أدع���و الجمي���ع إل���ى أهمية تفادي كل ما من ش���أنه أن يش���غل الس���ائق 
ع���ن الطري���ق، ويؤدي إلى اإلهمال وعدم االنتب���اه، كالتحدث عبر الهاتف 
بواس���طة الي���د أو كتاب���ة رس���ائل نصية أثن���اء القيادة، فكلم���ا زادت درجة 
تركيز الس���ائق خال القيادة زادت قدرته على تفادي المخاطر.. إن النتائج 
الوخيمة التي قد تترتب على انشغال السائق بغير الطريق أثناء القيادة، 
س���واًء أكان باس���تخدام الهاتف النقال أم غيره جميعه���ا من األمور التي 
تعي���ق تركي���زه وانتباهه على الطريق، األمر الذي ق���د يعرض حياته وحياة 

اآلخرين لخطر الحوادث المرورية ال قدر الله.

لالستفسار واملشاركة بالكتابة
باملجلة يرجى التواصل عىل االمييل 

giadco511@gmail.com
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ووجه سموه يف كلمة له مبناسبة الذكرى الـ41 لتوحيد القوات 

املســلحة، التــي توافــق تحية فخر واعتــزاز بتضحيــات قواتنا 

املســلحة حامية لرتاب الوطن وحفاظاً عىل مكتســبات شــعبه 

ومنجــزات دولته التي أصبحت بفضل بْذلكــم وعطائكم واحة 

أمن وأمان واســتقرار يف املنطقة. وقدم ســموه يف هذه املناسبة 

الشــكر لشــعبنا الويف، امللتف حول قيادته، املصطف إىل جانب 

جنودنا يشد من عزمهم ويرفع من معنوياتهم.

تحية

ويف مــا ييل نص كلمة صاحب الســمو رئيــس الدولة: »أبنايئ 

قادة وضباط وضباط صف وجنود قواتنا املسلحة الباسلة، السالم 

لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

خليفة:
القوات المسلحة في عيدها الـ41 
تنتصر للحق وتصون األمن العربي

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أن القوات املسلحة تسهم 
يف تعزيز أمن واستقرار دولتنا وشعبنا واألشقاء يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب، إضافة إىل مد 
يد العون لنرصة املظلوم وإغاثة املحتاج، مشدداً سموه عىل أنها ستظل دامئاً رمزاً للوحدة الوطنية، وسنداً 

لألشقاء وعوناً لألصدقاء، ويبقى االنتامء لها دامئاً رشفاً وواجباً وحقاً لجميع املواطنني.

نتقدم بالشكر لشعبنا الوفي الملتف حول قيادته المصطف إلى جانب جنودنا
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عليكم ورحمة الله وبركاته. يرسنا، وبالدنا تحتفل بالذكرى الـ41 

لتوحيد قواتها املســلحة أن نتقدم لكم بتحيــة فخر واعتزاز مبا 

بذلتــم من جهد وما قدمتم من تضحيــات حامية لرتاب الوطن 

وحفاظاً عىل مكتســبات شــعبه ومنجزات دولته التي أصبحت 

بفضل بْذلكم وعطائكم واحة أمن وأمان واستقرار يف املنطقة.

استحضار 

إن الســادس من مايو، يوم نســتحرض فيه بكل التقدير سرية 

املغفور لهم آبائنا القادة املؤسسني الذين اتخذوا القرار التاريخي 

بتوحيــد قواتنا املســلحة، يوم نقف فيه تحية وإجالالً لشــهداء 

الوطــن الذيــن ضحوا بأرواحهم يف ســبيل الحــق وصوناً ألمننا 

الخليجــي والعريب، مؤكدين وقوفنــا إىل جانب أرسهم ورعايتنا 

الكاملة والشــاملة ألبنائهم، إنه يوم نتقدم فيه بالشــكر لشعبنا 

الويف، امللتف حول قيادته، املصطف إىل جانب جنودنا يشد من 

عزمهم ويرفع من معنوياتهم.

كفاءة

أبنايئ وبنايت، نحن فخــورون بإنجازاتكم ونجاحاتكم يف تنفيذ 

املهــام التــي أوكلــت إليكم، لقــد أديتموها بكفــاءة وإخالص 

وأســهمتم بذلــك يف تعزيز األمن واالســتقرار لدولتنا ولشــعبنا 

ولألشقاء يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب، ويف مد يد 

العون لنرصة املظلوم وإغاثة املحتاج، وســتظل قواتنا املسلحة- 

كعهدهــا دامئاً- رمــزاً للوحدة الوطنية وســنداً لألشــقاء وعوناً 

لألصدقاء وســيبقى االنتامء لها دامئاً رشفــاً وواجباً وحقاً لجميع 

املواطنني. وفقنا الله وســدد عىل طريق الخري خطانا، والســالم 

عليكم ورحمة الله وبركاته”.

حافظ عىل جاهزية مركبتك

نقف تحية وإجالاًل  لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحق
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

محمد بن راشد:
قواتنا المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والكفاءة

نتقدم بالشكر لشعبنا الوفي الملتف حول قيادته المصطف إلى جانب جنودنا

أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكــم ديب، رعاه الله، أن 

تنفيذ القوات املســلحة ملهام خارج حدود البالد يأيت تجســيداً 

ملبادئ نرصة الحق والدفاع عن مصالح وطننا العليا، ويقيننا بأن 

أمننا الوطني ال ينفصل عن األمن اإلقليمي والعاملي.

ويف ما ييل نص كلمة صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم، رعاه اللــه، التي وجهها عرب مجلــة »درع الوطن«: 

»إخواين وأبنايئ وبنايت ضباط وجنود قواتنا املســلحة الباســلة، 

أبناء وبنات وطني الكرام، الســالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

أحييكــم وأهنئكم بحلــول ذكرى صــدور قــرار توحيد قوات 

اإلمارات املسلحة يف الـ6 من مايو 1976. وأتوجه معكم بالتقدير 

والعرفان ألرواح صناع هذا القرار الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيــان وإخوانه أعضاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام اإلمارات، 
طيب الله ثراهم، وأثابهم عىل ما قدموه لوطننا وأمتنا.

وأقــف معكم تكرمياً وإجالالً لشــهدائنا األبــرار وأجدد عهد 
وطننا بحفظ دمائهم والســهر عىل راحة أرسهم ورعاية أبنائهم 

رعاية شاملة ودامئة.

مسيرة البناء

يف مثل هذا اليوم منذ واحد وأربعني عاماً ومع انطالقة مسرية 
بناء قواتنا املســلحة، فتحت أمام دولتنا االتحادية أوســع آفاق 
توطيد أركانها وتعزيز مؤسساتها ومتكني مواطنيها، فمسرية البناء 
مل تكــن مجرد عملية فنية تتعلق بالتنظيم والتســليح والتأهيل 
والتدريب فقط، إمنا أيضاً كانت عملية اســرتاتيجية لبناء املحور 

الرئييس يف منظومة قوتنا. 
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

شاركنا في التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب والتحالف العربي لمحاولة اختطاف اليمن

شرف االنتساب

أما أنتم يا من نلتم رشف االنتســاب إىل الســلك العســكري، 

فلكم ومن ســبقوكم شكر وتقدير قيادتكم وشعبكم، أنتم محل 

فخر أمتنــا ومصدر اعتزازها، متثلــون روح أمتنا وتعربون عنها، 

روح العطاء واالنتــامء والوالء والتضحية والفداء وإنكار الذات، 

وتتحملون مســؤولية كبــرية يف مرحلة اضطربــت فيها أوضاع 

إقليمنا وعاملنا وتثبتون أنكم أهل لها، أشــكركم فرداً فرداً أينام 

كنتم يف معســكراتكم ويف ثغور الرب والبحــر والجو ويف ميادين 

القتال.

وأســال العزيز القدير أن يشــملكم برعايتــه ويديم التوفيق 

حليفــاً لكم يف مهامكم وحلكم وترحالكم، وأحيي معكم يف يوم 

قواتنا املســلحة قائد مسريتنا أخي صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه اللــه، وأخي صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املســلحة، حفظه اللــه، والتحية موصولة 

إلخــواين أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام 

اإلمــارات، حفظهــم الله، ولكل أبناء شــعبنا الكريم، والســالم 

عليكم ورحمة الله وبركاته”.
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات

محمد بن زايد: 
القوات المسلحة تسهم في استقرار

المنطقة وحفظ السالم العالمي

قواتنا المسلحة رمز لقيم التضحية والفداء ومصدر إلهام لشبابنا

أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، أن القوات املسلحة 

تقوم بواجباتها يف الذود عن الوطن وحامية مكتســباته والدفاع 

عن الحق، والعمل عىل اســتعادة االستقرار للمنطقة، إضافة إىل 

إسهامها بفاعلية يف عمليات حفظ السالم يف العامل، مشرياً سموه 

إىل أنها أصبحت رمزاً لقيم التضحية والفداء والشجاعة.
استراتيجية

وقال ســموه إن تجربــة الخدمة الوطنية أثبتــت منذ بداية 

تطبيقها أنها خطوة اســرتاتيجية ونقطة فارقــة يف تاريخ قواتنا 

املسلحة ألنها أثبتت قوة التفاعل والتواصل بني املجتمع وقواته 

املســلحة، وأظهرت مدى الوالء واالنتامء الفريدين لهذا الوطن 

وحرص أبنائه عىل التضحيــة بأغىل ما ميلكون من أجل حاميته 

وضامن رفعته.

وأضــاف ســموه، يف كلمته مبناســبة الذكرى الــــ41 لتوحيد 

القوات املســلحة أن كل قطــرة دم إماراتية تســيل يف ميادين 

الرشف وساحات الوغى هي وســام رشف عىل صدورنا جميعاً، 

يشــعرنا بالفخــر واالعتزاز ويضع عىل كاهلنا يف الوقت نفســه 

مســؤولية كــربى يف الحفاظ عىل قواتنا املســلحة قوية وعزيزة 

وقادرة عىل تأدية املهام املوكلة إليها ســواء داخل حدود الوطن 

أو خارجه عىل أتم وجه.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

أبناء قواتنا المسلحة يقدمون دماءهم وأرواحهم دفاعًا عن الحق

تطور

وقال ســموه: “إن القوات املســلحة الباســلة تشــهد تطوراً 

كبرياً وقفزات هائلة وقــد وصلت بفضل توجيه ورعاية القيادة 

الحكيمــة وإخالص أبناء اإلمارات إىل مســتويات متقدمة جداً، 

مشــرياً إىل أن القوات املســلحة تعد من أكــر جيوش املنطقة 

تدريباً واحرتافاً وتســليحاً بل وتحولت إىل قوة إقليمية رئيســية 

يشار إليها بالبنان”.

وفيام ييل نص كلمة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيان التي وجهها بهذه املناســبة عرب مجلة »درع الوطن«: 

»إخواين وأخــوايت ضباط وضباط صف وجنود قواتنا املســلحة 

الباســلة، يطيب يل يف هذا اليوم العظيم من أيام وطننا العزيز، 

أن أهنئكم جميعاً بالذكرى الـ41 لتوحيد قواتنا املسلحة الباسلة 

يف الـــ6 من مايو عام 1976، وأن أشــد عىل أيديكم وأؤكد لكم 

الدعم الالمحــدود من قبل القيادة الحكيمــة وتقديرها للدور 

البطــويل الذي تقومون به يف الدفاع عن حمى الوطن والتصدي 

لألخطــار التي تهــدد أمننــا الخليجي والعــريب ومواجهة قوى 

التطرف والظالم واإلرهاب.
كفاءة

كام أتوجه بالتهنئة إىل صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه اللــه، وإخوانهام أعضاء املجلس األعىل 

حكام اإلمارات وإىل الشــعب اإلمارايت الويف، عىل ما وصلت إليه 

قواتنا املسلحة من تطور وكفاءة وجاهزية عالية.

رعاية

إخــواين وأخوايت ضباط وضباط صف وجنود قواتنا املســلحة 

الباسلة، إننا نحتفل بهذا اليوم املجيد بينام تشهد قواتنا املسلحة 

الباســلة تطوراً كبرياً وقفــزات هائلة، وقد وصلت بفضل توجيه 

ورعاية القيادة الحكيمة وإخالص أبناء اإلمارات إىل مســتويات 

متقدمــة جداً، وها هي قواتنا املســلحة تعد مــن أكر جيوش 

املنطقة تدريباً واحرتافاً وتســليحاً بل وتحولت إىل قوة إقليمية 

رئيسية يشار إليها بالبنان، وقد أثبتت ذلك التجربة التي خاضتها 

قواتنا الباســلة يف اليمن الشــقيق واملهام التــي نفذتها يف إطار 

مشــاركتها الفاعلة يف قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 

يف العديد من مناطق العامل، حيث نالت التقدير والثناء الداخيل 

والخارجي عىل حد سواء.
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حزام األمان سالمة وأمان

احتفلــت القوات املســلحة بالذكــرى الحاديــة واألربعني 
لتوحيدهــا مســتحرضة مآثر اآلباء املؤسســني وعىل رأســهم 
املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 
الذين اســتطاعوا بإخالصهــم وعزميتهم وعمــق رؤيتهم بناء 
دولة االتحاد ودمج القوات املسلحة تحت قيادة واحدة وعلم 
واحد وعملــوا معاً عىل دعمها والســعي املتواصل لتطويرها 
واالرتقاء بقدراتها وجاهزيتها حرصاً منهم عىل ترســيخ الكيان 

االتحادي وتثبيت أركانه.

تبريكات

وبهذه املناســبة رفعت القوات املسلحة إىل صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد األعىل 
للقوات املســلحة »حفظه الله« وإىل صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب »رعاه الله«، وإىل صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة وإىل إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء 
املجلس األعىل حكام اإلمارات وســمو أولياء العهود وشــعب 
اإلمارات العزيز أسمى آيات التهاين والتربيكات بهذه املناسبة 

الوطنية واملسرية املباركة لقواتنا املسلحة.

وجددت القوات املســلحة الــوالء والطاعة لقائد املســرية 
وإخوانــه أعضــاء املجلس األعــىل حكام اإلمــارات وتقدمت 
بالتهاين إىل جميع منتســبي القوات املسلحة سائلة املوىل عز 

وجل أن يحفظ أبناءنا املرابطني يف اليمن وأن يكرم نزل شهداء 
الواجب وأن يســدد خطانا عىل درب الحق وأن يحفظ دولتنا 

وقادتنا وشعبنا.

وأكدت القوات املسلحة أن هذه الذكرى هي ذكرى وطنية 
مجيــدة أرىس دعامئهــا وأســس أركانها قادة نذروا أنفســهم 
للوطــن واملواطــن وبتوجيهاتهم تطورت قواتنا املســلحة ومل 
يأت هذا من فراغ بل جاء من خالل خطط مدروســة وضعت 
لبداية وانطالقه عمالقة لتكون القوات املسلحة السياج القوي 

الذي يحمي الوطن ويذود عن حياضه.

تسليح

وأكدت أن السنوات اإلحدى واألربعني املاضية شهدت نقلة 
نوعية لقواتنا املسلحة اعتمدت عىل أحدث األسلحة العرصية 
املتميــزة بالتطــور التكنولوجــي الهائل يف مجــال الصناعات 
العسكرية بكافة أفرعها وشتى مجاالتها ومل يقترص دور قواتنا 
املســلحة عىل استرياد هذه األسلحة من الدول املنتجة لها بل 
تعداه بانخراطها الناجح يف الصناعات الدفاعية ملستوى متميز 
لتصبح املنافس لنظرياتها من الدول املتقدمة ولتســهم يف بناء 
قاعدة صناعية ترفد االقتصاد الوطني بكثري من فرص التنويع 
يف مجاالت الدخل عرب تصدير منتجاتها إىل األسواق الخليجية 
والعربيــة والعامليــة وإتاحة الفرصة للمواطنــني للدخول إىل 
ميادين هذه الصناعات الدقيقة مبا مينح الفرصة والقدرة عىل 

االبتكار واستيعاب التكنولوجيا املتقدمة.

القوات 
المسلحة 

تفخر

بالوطن 
وحماية 

مكتسباته
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداءه بالطريقة الصحيحة
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

تستلهم رؤية محمد بن راشد
ومحمد بن زايد

وقال سموه: »مستلهمني رؤية سيدي الشيخ محمد بن راشد، 

وسيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ستكون مجالس الداخلية 

الرمضانية 2017 تحت عنوان )أجيال تستأنف الحضارة(«.

وذكــرت وزارة الداخليــة أن الــدورة السادســة للمجالــس 

الرمضانيــة 2017 ســتنطلق يف األســبوع األول من رمضان عىل 

مســتوى إمارات الدولة تحت شعار »أجيال تستأنف الحضارة« 

متضمنــة 42 مجلســاً، منهــا 28 للرجال، و7 للنســاء، و7 لفئة 

الشــباب، وتناقش 8 موضوعات حول التغيري اإليجايب، والتفاؤل 

واإليجابية، وتحدي املستحيل، وتجديد العطاء، والتسلح بالعلم، 

والتضحية، والتسامح، وتنظيم الوقت.

مجالس الداخلية الرمضانية 

تفكير إيجابي يلبي التطلعات 
ويحقق رؤية اإلمارات 

تحت عنوان »أجيال تســتأنف الحضارة«.. قال الفريق ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يف »تغريدات« عىل حسابه يف موقع التواصل االجتامعي »تويرت«، 
»إن موضوعات مجالس وزارة الداخلية لهذا العام، التي ســيتم نقاشــها، تأيت اســتجابة لرؤية القيادة 
الرشــيدة للدولة، وتســتلهم موضوعاتها من كلمة صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، يف القمة الحكومية، بعنوان »استئناف الحضارة«، 
وكلمة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، يف مجلس سموه »ألجيال املستقبل«.
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توسيع دائرة االستفادة
وقــال العميــد الدكتور صــالح عبيــد الغول، 
املرشف عىل مكتب ثقافة احرتام القانون بالوزارة: 
»إن املجالــس الرمضانية التي ســينظمها املكتب 
تحظــى باهتامم القيادة الرشطية بتوســيع دائرة 
االســتفادة، من الحــوار البناء ومناقشــة القضايا 
االجتامعيــة، وتقديــم التوعيــة الثقافيــة ألفراد 
املجتمع عىل مختلف أطيافهــم ورشائحهم، عىل 
نحو يسهم يف تحقيق رؤية ورسالة وزارة الداخلية 
يف الرشاكــة املجتمعيــة، حفاظاً عىل مكتســبات 

األمن واالستقرار«.

42 مجلسًا
ولفت إىل أنه ســتتم إقامة املجالس خالل هذا 
العــام بالرشاكــة مع مجلس  اإلمارات للشــباب، 
وتطرق إىل املحاور التي ســتتم مناقشــتها يف 42 

مجلســاً خالل شــهر رمضان، وتشمل موضوعات 

»التغيــري اإليجــايب«، ويتنــاول مســرية اإلمارات 

يف اعتــامد نهــج التغيري اإليجــايب ملواكبة العرص 

ومجــاراة منطق التاريخ املتغري، فتحديات الدولة 

اســرتاتيجية وعملت عىل مواجهتهــا بالنوعية ال 

الكمية، بإيجاد جيل متسلح بالعلم، وجاهز لتسلم 

الراية وامليض بها الســتئناف الحضــارة يف وطنه، 

يف ما ســتتم مناقشــة »التفاؤل واإليجابية« الذي 

يتطرق إىل البنية التحتية الراســخة التي أسستها 

القيادة الحكيمة، وجعلت أهل اإلمارات يعيشون 

بســعادة، وكيــف ميكن أن نضمــن لألجيال بعد 

50 ســنة أن تعيش بأمان وســعادة؟ كيف نحول 

طموحاتنــا وأحالمنا إىل أهداف واقعية نلمســها 

بأيدينا ونعيشها يف واقعنا؟ ماهي معادلة النجاح 

اإلماراتية التي تعترب السعادة مكوناً أساسياً فيها.

15
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

تحدي المستحيل
كــام ســتتطرق املجالس إىل موضــوع »تحدي املســتحيل«، 
فيتنــاول كيف أن املســتحيل وجهــة نظر ال تتبناهــا اإلمارات 
التي متكنت من توظيف مواردهــا الطبيعية والبرشية بحكمة، 
فحققت املستحيل، وستتناول املجالس موضوع »تجديد العطاء« 
الــذي يوضح أنه ال مكان يف اإلمــارات لغري املنجزين، ويؤكد أن 
اإلمارات أمانة كبرية يف أعناق أبنائها، وسالحها الشباب الحاملون 
للراية، املتســلحون بالعلم، املتجددون يف عطائهم، والحافظون 

للعهد والوفاء للقيادة والدولة.

التسليح بالعلم
كام ســتناقش املجالس موضوع »التســلح بالعلــم« باعتبار 
االستثامر يف اإلنسان هو االستثامر الحقيقي للدولة التي اهتمت 
بالتعليم مع قيام االتحاد، وأيقنت القيادة الرشــيدة أن استئناف 
الحضارة يف هذه الدولة ال يكون إال بجيل متســلح بالعلم، قادر 
عــىل صناعــة التاريخ من خــالل صناعة فكره الحضــاري، فيام 
ســيكون هناك نقاش ملوضــوع »التضحية«، حيــث إن أمهات 
الشــهداء يشــكلن منوذجاً للمرأة التي تجــاوزت دولتها مرحلة 
متكينهــا، ودخلت يف مرحلة االســتفادة من خرباتها وحكمتها يف 

القيادة، فهن صاحبات النظرة االسرتاتيجية والحكمة.

قيمة التفكير اإليجابي
تناولت مجالس وزارة الداخلية موضوع »التفاؤل واإليجابية«، 
كمحور للنقاشــات، مــن بني املوضوعات الثامنيــة املقررة هذا 
العــام، حيث أكد املتحدثون عىل قيمــة التفكري اإليجايب كدافع 

للميض قدمــاً، والنظر بتفاؤل كمفهوم يعّزز تحقيق املشــاريع 
االســرتاتيجية ويدعم خطط الحكومة يف تحقيق رؤية اإلمارات 

.2021

أربعة محاور 
وتقسم املوضوع الرئيس يف املجالس أربعة محاور فرعية تصب 
يف إثــراء النقاش حــول مفهوم »التفــاؤل واإليجابية«، فُخصص 
القســم األول من النقاشات حول التمييز بني األحالم واألهداف، 
بينــام دارت نقاشــات القســم الثــاين تحت عنوان »أكســجني 
الســعادة«، واستعرض املشــاركون تجارب واقعية من اإلمارات 
والعامل، تبنت التفاؤل واإليجابية كمنهج حياة يف القسم الثالث، 
فيام ُخصص آخر أقسام املجلس للخروج بتوصيات واقعية تقدم 

ملجلس »محمد بن راشد الذيك« التخاذ الالزم.

تعزيز مسيرة الدولة الحضارية
وأجمع املتحدثون يف املجالس عىل أن التفكري اإليجايب والنظر 
بتفــاؤل بداية طريق النجاح، مع األخذ باألســباب والعمل عىل 
تجميع كل الطاقات لتعزيز مســرية الدولة الحضارية، مؤكدين 
أن الشباب اإلمارايت مؤمن بوطنه ومستعد لبذل الغايل يف سبيل 
رفعته، وقادر عىل فتح آفاق تسهم يف تحقيق األهداف املنشودة، 
مشريين إىل اإلمارات زاخرة بالكوادر والطاقات الوطنية القادرة 

عىل اإلبداع واالبتكار.

استراتيجيات وخطط
وأكــد املتحدثون أن اإلمارات بنت مجدها من خالل إنجازات 
ماثلة أمام العيون تنطق بلســان قادة تجــاوزوا مرحلة التمني 
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة

ودخلــوا مرحلة العمل واإلنجــاز، وتناولوا كيفية 
أسس اآلباء املنهج اإليجايب يف التفكري ليكون نهجاً 
ألبنائهم يف املســاهمة يف رفعــة وطنهم، وكيف 
طوعنــا األحالم إىل  واقع ملمــوس بالعمل الجاد 
واملدروس، راســمني مســتقبل الدولــة بناًء عىل 
أهداف مدعمة باســرتاتيجيات وخطط ال تعرف 

طريقاً للمستحيل.

أجيال تستأنف الحضارة
لوزارة  فعاليات املجالس الرمضانيــة  وكانــت 
الداخليــة يف دورتهــا السادســة انطلقت برعاية 
نهيان،  الفريــق سمو الشيخ ســيف بن زايد آل 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحت 
عنوان »أجيــال تســتأنف الحضــارة« وينظمها 
مكتــب ثقافة احــرتام القانون بــوزارة الداخلية 
بالتعــاون مــع مجلــس شــباب اإلمــارات عىل 
مستوى الدولة، ويتوىل إدارتها إعالميون محليون 
بالتنسيق مع إدارة اإلعالم األمني باإلدارة العامة 

لإلسناد األمني بوزارة الداخلية.

 بنية تحتية إماراتية راسخة  

أوصت املشاركات يف مجلس الداخلية النسايئ 
يف العاصمة أبوظبي واســتضافته عفاف الزعايب، 

إىل دراســة الواقع اإلمارايت واإلنجــازات الحالية 

واالســتفادة من البنيــة التحتية الراســخة التي 

أسســتها اإلمارات والبناء عليهــا خدمة لألجيال 

القادمة وللحفاظ عىل اســتدامة أسس السعادة 

التي ننعم بها اآلن يف ظل القيادة الحكيمة.

كام دعت املشــاركات إىل أن تكــون اإليجابية 

والســعادة من أساســيات الحيــاة اليومية، وأن 

التفــاؤل واألمل هــو الدافع إىل مســتقبل زاهر، 

يتحقق بعزمية وجد.

أهمية التفكير
والتصرف بإيجابية

 وأكدت عدد من املتحدثات يف املجلس، والذي 

أدارته اإلعالمية الســعد املنهــايل أهمية التفكري 

والتــرصف بإيجابيــة وتطبيقه يف كافــة مناحي 

الحياة وتعميم هذه الثقافة لتكون أسلوب حياة 

تسهم يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية للوطن.

وتطرقــت املتحدثــات إىل أن اإليجابية مهارة 

مثل باقي املهارات التي تكتسب بالتعلم والتطور 

املســتمر، وتعتمد عىل طريقــة التفكري وطريقة 

التــرصف وكليهام قابل للتغيــري والتطوير، أي أن 

17



مـايـــو 182017

احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

اإليجابيــة ما هي إال مزيج من طريقة تفكري الشــخص وطريقة 

ترصفاته التي يسلكها.

وقالــت الواعظة ماريا الهطــايل من الهيئة العامة للشــؤون 

اإلســالمية، أن عقيدتنا اإلســالمية الســمحة تحــث عىل العمل 

الجاد والتفــاؤل يف الحياة، والتقيد باإليجابية كمنهج عمل، وأن 

اإلمارات تبذل جهوداً يف هذا الشأن ومتثل نرباساً لغريها.

دور األسرة اإليجابية

أمــا منى إســامعيل مراد رئيس قســم املســاعدات يف دائرة 

القضــاء، فتحدثت عن دور األرسة اإليجابية يف الرتبية الصحيحة 

ألبنائهــا عىل نحو يســهم يف تربية فرد منتج ملجتمعه بشــكل 

إيجــايب، فيام تحدثت فاطمة عدنان باحثة تربوية وتوعوية عن 

اإليجابية كأساس الوحدة وكيفية قيام اإلمارات ببناء مجدها من 

خالل إنجازات ماثلة أمام العيون.

وأشارت الدكتورة منى املنصوري مديرة إدارة البعثات مجلس 

أبوظبي للتعليم، إىل مقولة املغفور له »بأذن الله« الشــيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان »طيب الله ثــراه«: »ال فائدة من مال إذا 

مل يســخر للشعب »املقولة التي ترســم مبادرات واسرتاتيجيات 

الدولــة للوصول إىل املراتب العليــا من بني دول العامل، وتحديد 

أولويات الدولة بتوفري الرضا والســعادة لكل شــخص عىل أرض 

هذا الوطن«.

 وذكرت فاطمة املنصوري من مركز »سلطان بن زايد للثقافة 

واإلعــالم »دولة االمــارات العربية املتحــدة يف املايض والحارض 

والتطــورات نتيجــة جهــد وعمــل دؤوب ميلء بالتفــاؤل، أما 

االســتاذة ناجية الكتبي من نفــس املركز، فركزت يف حديها عىل 

دور العائلة يف تنمية الفرد، ورضورة أن تكون اإليجابية يف حياة 

كل فرد عىل وقدمت رشحاً ملعنى اإليجابية ومفهومها.

العمل الجاد والمسؤولية

فيام رأت عائشة خلفان الرميثي من مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث االســرتاتيجية أن املواطنة الحقة تتحقق بالعمل الجاد 

واملســؤولية املجتمعية وأن مســتقبل األمم تبــدأ من املدارس 

ومتكني الشــباب ملهارات األساســية للقيادة واإليجابية والعمل 

املخلص، أما املقدم الدكتورة زبيدة 

جاســم من وزارة الداخلية فأشــارت إىل دور املؤسســات يف 

صقل الشخصية اإليجابية كمثال وزارة الداخلية، وقدمت جانباً 

من تجربتها يف النجاح عرب اإلميان بالتفاؤل واإليجابية.

اإليمان بالقدرات الذاتية

وأكــدت املجتمعات عىل أن اإلنســان يبقــى حبيس األفكار 

السلبية إذا استمر يف عدم الثقة بقدراتها، مام يرتك أثراً سلبياً عىل 

البيئــة التي تحيط به والتي يعيش بداخلها، فإذا كان الشــخص 

يرغــب يف نتيجة مفيدة عليه أن يكون حريصاً يف طريقة تفكريه 

التي البد وأن تتسم باإليجابية املستدامة.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

ودعــت املجتمعــات النــشء لعدم ســيطرة 

الشعور بالنقص عىل تفكريهم واإلميان بقدراتهم 

الذاتيــة، وإثبــات ذاتهم يف تحقيق املســتحيل، 

مؤكدات أن العلم والثقة بالنفس واإلرادة القوية 

كفيالت بتحقيق األحالم وامليض قدماً يف التطوير.

ترسيخ لإليجابية 

الداخليــة  مجلــس  يف  املشــاركات  أوصــت 

النســايئ يف ديب واســتضافته مهرة فلكناز، بقراءة 

الفكر اإليجايب ومفهومه لــدى القيادة الحكيمة 

لإلمــارات، التــي تجاوزت ما يفــرتض بحكومات 

العــامل فعالً وفكراً بســعادة األجيال بعد عرشات 

العقــود، مؤكديــن بأنها قيــادة ملهمة تســعة 

وتعتنى بسعادة شعبها.

كام أوصــني بعمــل »قافلة اإليجابيــة« لنرش 

ماهيتها والتخطيط املستقبيل وتضمني اإليجابية 

والعادات والتقاليد يف املناهج بأســلوب مختلف 

وطــرق إبداعيــة تناســب الجيــل الجديــد مع 

تخصيــص دعوة يومياً ألوليــاء األمور يف املدارس 

والجامعات والدوائر الحكومية.

رسم مستقبل أفضل
 وأكدت عدد من املتحدثني يف املجلس والذي 
أدارته اإلعالمية شيامء الشمري، أن اإلمارات دولة 
هيأت لشــبابها ســبل التفكري الواقعــي اإليجايب 
وشجعته يف مبادرات تعني بهم، ورسخت مفهوم 
التفــاؤل يف تفكــري الشــباب بدالً مــن اإلحباط 
والتفكري الســلبي، فاســتنهضت طاقات شــبابها 
لرتســم مستقبل أفضل قائم عىل النمو واالزدهار 

ومزيداً من النجاحات لشعبها.

وتطرقــت املتحدثــات إىل أن اإليجابية مهارة 
مثل باقي املهارات التي تكتسب بالتعلم والتطور 
املســتمر، وتعتمد عىل طريقــة التفكري وطريقة 
التــرصف وكليهام قابل للتغيــري والتطوير، أي أن 
اإليجابيــة ما هــي إال مزيج مــن طريقة تفكري 

الشخص وطريقة ترصفاته التي يسلكها.

إيجابية مستدامة
وأكــدت املجتمعات عــىل أن اإلنســان يبقى 
حبيس األفكار الســلبية إذا استمر يف عدم الثقة 
بقدراتهــا، مام يرتك أثراً ســلبياً عــىل البيئة التي 
تحيط به والتي يعيش بداخلها، فإذا كان الشخص 
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة.

يرغــب يف نتيجة مفيدة عليه أن يكون حريصاً يف طريقة تفكريه 

التي البد وأن تتسم باإليجابية املستدامة.

ودعت املجتمعات النشء لعدم سيطرة الشعور بالنقص عىل 

تفكريهــم واإلميان بقدراتهم الذاتيــة، وإثبات ذاتهم يف تحقيق 

املســتحيل، مؤكدات أن العلم والثقة بالنفــس واإلرادة القوية 

كفيالت بتحقيق األحالم وامليض قدماً يف التطوير.

شباب ينبض باألمل والتفاؤل

نظمــت وزارة الداخليــة بالتعــاون مــع »مجلــس اإلمارات 

للشــباب«، مجلســاً خاصاً بالشــباب وأقيــم يف ديب يف متحف 

االتحاد، املكان الذي يشهد عىل انطالق دولة حققت املستحيل 

بحكمــة قيادتها التي وفرت وســخرت اإلمكانات املادية خدمة 

للبناء والتنمية وتحقيق السعادة لشعبها.

تأمالت في السعادة واإليجابية

وأوىص املشــاركون يف املجلــس  الذي تــوىل إدارته اإلعالمي 

عيــى الكعبي، االســتفادة القصوى من األفــكار املطروحة  يف 

كتاب صاحب الســمو  محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولــة رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب »تأمالت يف الســعادة 

واإليجابيــة« الــذي »يحدد بأن عالقة اإليجابية بالســعادة هي 

عالقة املقدمة بالنتيجة، اإليجابية هي طريقة تفكري والســعادة 

هي أسلوب حياة، ليس كل ما متلكه أو ما تفعله هو ما يجعلك 

سعيداً بل كيفية تفكريك بذلك«، وكيف مكنت النظرة اإليجابية 

لألمــور اإلمارات مــن تجاوز تحديات صعبة ونوعية يف مســرية 

بنائها.

إعداد منهج لإليجابية

 كام أوصوا برضورة إعداد منهــج لإليجابية واعتامده كمنهج 
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

وإعــداد  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  يف  درايس 
منهــج للتوجهات الســلوكية لألفراد واســتخدام 
التكنولوجيــا يف تصميم برامج إلكرتونية )ألعاب( 
تتضمن اإليجابية محوراً رئيسياً فيه تستهدف فئة 
الشباب وإنتاج برامج اجتامعية لألطفال تتحدث 
عن اإليجابية بطريقه حواريه ســهلة يســتطيع 

الطفل تقبلها ومن ثم التطبع بها.

تحويل الصحراء لجنة خضراء
 وتحــدث العميد دكتور عادل الســويدي من 
القيــادة العامة لرشطــة ديب، عــن دور التفاؤل 
واإليجابيــة يف تحويل اإلمارات من صحراء قاحلة 
إىل جنــة خــرضاء، ودور املغفــور له بــإذن الله 
»الشيخ زايد بن سلطان« يف هذا املوضوع، حيث 
مل ييــأس عندمــا أخربه الخرباء بصعوبــة الزراعة 
يف دولة اإلمــارات وذلك لطبيعتهــا الصحراوية، 
حيث أرص عىل الزراعة وذلك لفكره االســترشايف 
الذي كان يتحىل به ونظرته املستقبلية اإليجابية 

بإمكانية قهر املستحيل.

النهج اإليجابي في التفكير
أمــا العقيد عيل خلفان املنصــوري من رشطة 
ديب، فبــني كيفية غرس اآلبــاء املنهج اإليجايب يف 
التفكري ليكــون نهجاً ألبنائهــم يف إدارة وطنهم، 
فيام أشــار املقدم عبد الرحمن رشف من برنامج 
خليفة لتمكني الطالب »أقدر« إىل كتاب الشــيخ 
محمد بن راشــد تأمالت يف الســعادة واإليجابية 
وتأثريها يف حياة شــباب دولة االمارات، وأهمية 
تدريــس هذا الكتــاب كمنهج معتمــد يف وزارة 
الرتبية والتعليم ملا له من أثر يف النفوس ويسهم 
يف شــحذ الهمم والتحفيز اإليجايب للشباب الذين 

يعتربون طاقة التغيري يف كل الشعوب. 

فيــام قالت موزة عيل الهاميل عن دور املغفور 
له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان »طيب الله 
ثراه« يف ترســيخ الســعادة كأولوية، ومســاعي 
الحكومة املســتمرة يف إســعاد شــعب اإلمارات 
وذلك عن طريق اســتحداث أول وزيرة للسعادة 

والخطة الوطنية للســعادة مام يســهم يف إسعاد 
شعب اإلمارات.

قراءة معطيات الواقع
اإلمــارات  أن  املتحدثــني  مــن  عــدد  وقــال 
دولة رســخت مفهــوم التفكري الواقعــي بقراءة 
معطيــات الواقع للبناء عىل ذلك يف صورة خطط 
واســرتاتيجيات بعيدة عــن الغلــو والتطرف يف 
التفكــري، وعملت مبادرات ريادية قابلة للتطبيق 
تتناســب مع حجم التحديات ومل تلهث وراء أية 

رساب.

وأكــدوا أن تحقيــق األمنيــات واألحالم ال يأيت 
إال عرب رســم مالمــح خطط اســترشافية لواقعنا 
واقعية وأصيلة ذات أهداف ســامية تفهم قواعد 
وتطــورات العامل الحايل فتســتفيد مــن الحداثة 
والتقنيــات الحديثة خدمة لتطلعاتها وترســيخاً 

ملوقعها املتقدم عاملياً.

دعم القيادة
للشباب اإلماراتي

وجرت مناقشــات بناءة يف املجلس الشــبايب، 
وتنــاول املجتمعون عــدداً من األفــكار املنتجة 
واملفيــدة أثنــاء مناقشــاتهم حــول »التفــاؤل 
واإليجابيــة« محــور الحديــث يف مجالس وزارة 
الداخلية، حيث أشاروا إىل دعم القيادة الحكيمة 
للشباب اإلمارايت واالستامع آلرائهم واألخذ بوضع 
أفكارهم قيد التطبيق، وشــارك عدد من شــباب 
اإلمارات الذين يشــغلون مناصب ومراكز قيادية 
مقدمــني تجاربهم املتميــزة يف التفكري اإليجايب، 

وكيفية اإلميان بالذات 

القدرات الذاتية للتغلب عىل أية صعوبات.

أيقنت القيادة الرشــيدة أن استئناف الحضارة 
يف اإلمارات ال يكون إال بجيل متسلح بالعلم

التفكــري اإليجــايب يعــّزز تحقيــق املشــاريع 
االســرتاتيجية ويدعم خطط الحكومة يف تحقيق 

رؤية اإلمارات 2021

21
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ال ترسع املوت أرسع

رفع مستوى السالمة المرورية

ويأيت املؤمتر الذي ُعقــد تحت رعاية الرئيس التونيس الباجي 

قائد الســبيس، بالتعاون بني املنظمة العربية للسالمة املرورية، 

ومنظمة الصحة العاملية، واألمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية 

العــرب، بهدف رفع مســتويات الســالمة املروريــة والحد من 

النزيف البرشي الناتج عــن الحوادث املرورية، وتبادل الخربات 

واملعلومات بني الدول بشــأن التوعية وطرق االتصال وتشخيص 

األسباب الرئيسية لحوادث املرور والعمل عىل إيجاد الحلول لها.

اإلمارات تشارك في
المؤتمر العالمي الـ13 لمنظمة 

الوقاية من حوادث الطرق

  شــارك وفد من دولة اإلمارات العربية املتحدة، برئاســة العميد غيث حسن الزعايب مدير عام التنسيق املروري 
بوزارة الداخلية يف أعامل املؤمتر العاملي ملنظمة الوقاية من حوادث الطرق وُعقد تحت شــعار »حوكمة  الســامة 

عىل الطرقات.. الرهانات والتحديات« يف العاصمة التونسية مؤخراً.
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيامة اآلمنة

أهمية العمل المشترك

وشهد املؤمتر مشاركة نوعية من الكفاءات والخرباء واملختصني 

من شــتى أنحاء العامل، وأصدر املؤمتر يف نهايته »إعالن »تونس 

2017« بالتكامــل مع إعالن »برازيليــا 2015« الذي أكد أهمية 

العمل املشرتك للحد من حوادث املرور والوفيات الناتجة عنها، 

وتطوير االســرتاتيجيات املرورية وتبادل أهم املقارنات الدولية 

الناجعة يف الجانب الوقايئ املتصل مبفاهيم السالمة املرورية.

تحسين البيئة المرورية

وأشــار اإلعالن إىل املخاطر املتزايدة ملســتخدمي الطريق يف 

الدول النامية عىل الرغم من الجهود املبذولة يف تحســني البيئة 

املروريــة يف تلك الدول، ورضورة إصــدار وتحديث الترشيعات 

والقوانني املرورية ذات الصلة بالسالمة، بهدف انسيابية الحركة 

املرورية وتوفري الحامية ملستخدمي الطريق.

التركيز على المبادرات التدريبية

كــام أكد عىل رضورة إنشــاء فرق مراجعة ملنظومة الســالمة 

املروريــة وإجراء التدقيق وفق املعايري الدولية، وإنشــاء قاعدة 

بيانــات متخصصة دقيقة وشــاملة، وتبادلها بني الدول، وأهمية 

إدراج  الربامــج  املروريــة يف خطط التنمية الشــاملة يف الدول، 

والرتكيز عىل الربامج التدريبية لخطط الحوادث وسبل الحمالت 

التوعويــة الناجعة خاصة يف مجال حاميــة األطفال من مخاطر 

الحوادث املرورية.   

وكان املتحدثــون يف املؤمتر قد ألقوا الضوء عىل خطط العمل 

يف  الوقاية من حوادث الطرق، ورفع مســتوى جودة الســالمة 

املروريــة بالتعــاون مــع متخذي القــرار، وتعميق املســؤولية 

املجتمعية للجمهور، وتطوير الرشاكات وتعزيزها بني القطاعات 

الحكومية والخاصة.

أهم الحلول المرورية

كام شــهد املؤمتر نقاش تصور متكامل ألهم الحلول املرورية 

وســبل استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة واالستفادة منها 

يف مجاالت الضبط املروري والتوعية الشاملة، وآخر املستجدات 

يف مجــال الفحوصات التقنيــة للمركبات ودورهــا يف الحد من 

حوادث املرور.

 وضم وفــد وزارة الداخلية يف عضويتــه كالً من العقيد عيل 

ســعيد العلكيم مدير إدارة املرور والدوريات يف القيادة العامة 

لرشطــة رأس الخيمة  والعقيد ســعيد عبيد عــران مدير إدارة 

املرور والدوريات بالقيادة العامة لرشطة أم القيوين.
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان.
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

رفع مستوى السالمة 

وقــال العميد حســني الحــاريث: »إن الجمعيــة قدمت خالل 

الســنوات املاضية العديد من املبــادرات والفعاليات والحمالت 

التي ســاهمت إىل حد كبري يف رفع مستوى السالمة عىل الطرق 

من خالل عملها مع مديرية املرور والدوريات يف أبوظبي، مشرياً 

إىل أن »الفطيم للسيارات« ستساهم بشكل كبري يف زيادة قدرة 

الجمعيــة عىل تحقيــق أهدافها بالحد من الحــوادث املرورية 

والسالمة عىل الطرق«.

حماية المجتمع وتنميته

وأضــاف: أن دور القطاع الخاص واملجتمع املدين ميثل أهمية 

خاصة يف دعــم العمل العام والعمــل االجتامعي، الذي يهدف 

»ساعد« و»الفطيم للسيارات« 
توقعان اتفاقية رعاية سنوية

وقعت جمعية ساعد للحد من الحوادث املرورية، اتفاقية رعاية سنوية مع »الفطيم للسيارات«، 
لدعم حمات ومبادرات وأنشطة الجمعية يف نرش الوعي املروري بني السائقني وحثهم عىل االلتزام 
بقواعــد الســامة عىل الطرق. وقع االتفاقية العميد حســني الحاريث رئيــس مجلس إدارة جمعية 
ســاعد، ويوســف الرئييس مدير إدارة العاقات الحكومية والصحة والســامة والبيئة يف »الفطيم 

للسيارات«.



27مـايـــو 2017

السالمة املرورية مسؤولية الجميع

دامئــاً إىل حامية املجتمــع وتنميته، معرباً عــن تقديره للفطيم 
للســيارات عىل دعمها ألهداف الجمعيــة ورعايتها للمبادرات 
والحمالت، األمر الذي ســيكون له أثر كبري يف تحقيق املزيد من 

األهداف.

رفع الوعي المروري
إىل ذلك قال العقيد جامل العامري املدير التنفيذي للجمعية: 
»إن الرعاية التي ســتقدمها الفطيم للســيارات ستكون بشكل 
مبــارش إىل الحمالت واملبادرات، لتســتكمل الجمعية دورها يف 
رفــع الوعي املروري والحد من الحــوادث املرورية، موضحاً أن 
الرعاية ســتبدأ من أسبوع املرور العريب الذي يبدأ فعالياته يوم 
4 مايــو القادم، إذ تشــارك الجمعية املجتمــع العريب االحتفال 
بأســبوع املــرور العريب من خــالل فعاليات تلقــي الضوء عىل 
أهمية االلتزام بالقواعد املرورية والســالمة العامة أثناء القيادة، 
وتعريف األجيال الجديدة بأهمية قانون املرور لحامية األرواح 
والحد من الحوادث املرورية، مضيفاً أن الفطيم للسيارات ستبدأ 

رعايتها تحت مسمى »رشيك السالمة«.

ومــن جانبه قال يوســف الرئيــيس: »إن الفطيم للســيارات 
حرصت خالل الســنوات املاضية عىل التعاون مع جمعية ساعد 
للحد من الحــوادث املرورية التزاماً منهــا بالعمل العام ودعم 
السالمة عىل الطرق وخدمة املجتمع، مشرياً إىل أن هذا االتفاق 

يهــدف إىل املســاهمة يف خفض حــوادث الطــرق والحد منها، 

وتعزيــزاً لرؤية الحكومة يف الوصول إىل نســبة صفر من وفيات 

حوادث الطرق.

حمالت توعوية

وأضاف: أن »الفطيم للسيارات« قدمت العديد من املبادرات 

للمســاهمة يف الحــد من حــوادث املرور منها حمــالت توعية 

ملكافحــة بيع قطع الغيــار املقلدة وتدريب الســائقني وبرامج 

التوعيــة يف املدارس وغريها من الحمالت املجتمعية، معرباً عن 

تقديــره للجهود واملبادرات التي تقوم بها جمعية ســاعد للحد 

مــن الحوادث املرورية والتي تتســق مع التقدم الذي تشــهده 

دولــة اإلمارات التي تحرص دامئاً عــىل تنمية املجتمع وتحرضه 

وتقدمه ليكون يف صدارة دول العامل.

نشر ثقافة االلتزام المروري

وتعد جمعية ســاعد للحد من الحوادث املرورية واحدة من 

الجمعيات االجتامعية املتميزة والتي تعمل من أجل رفع الوعي 

املــروري والحد من حوادث الطرق ونرش ثقافة االلتزام املروري 

من خالل الفعاليات واملبــادرات واملحارضات للتعريف بقواعد 

السالمة املرورية.

صورة أرشيفية ملشاركة جمعية ساعد إلحدى النشاطات التوعوية
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

وســتقوم اللجنة الفرعية للحمالت املوحدة بوزارة الداخلية، 
وإدارات املرور يف الدولــة بتنفيذ حمالت توعية مرورية لنفس 
الغاية، يف إطار الحملة الرئيسية التي تسبق تطبيق القرار املزمع 

تنفيذه اعتباراً من مطلع يوليو املقبل.

بلوغ أعلى مستويات السالمة
وتأيت الحملة تجسيداً السرتاتيجية وزارة الداخلية لبلوغ أعىل 
مســتويات الســالمة املرورية ضمن نطاق الخطة االسرتاتيجية 
لقطــاع املــرور لضبــط أمــن الطــرق والحــد مــن الحوادث 
املرورية، وتحقيق املســتهدف من املــؤرشات املرورية، واملؤرش 
الوطني لخفض الوفيات إىل 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 

.2021

إعادة النظر في جميع المخالفات
وأوضح اللواء خبري  محمد سيف الزفني رئيس املجلس املروري 

االتحــادي أن القرار الوزاري بشــأن تعديل الالئحــة التنفيذية 
الالحقة لقانون الســري واملرور االتحــادي يركز عىل إعادة النظر 
يف جميــع املخالفات املرورية من حيث النقاط، مع إدراج بعض 
املخالفات ورفع عدد النقاط املســجلة عليهــا خصوصاً بعد أن 

لوحظ مدى خطورتها وتأثريها يف نسب الحوادث والوفيات.

تقييم القرار الوزاري
وذكر أن املجلس شــكل فريــق عمل لتقييم القــرار الوزاري 
املشار إليه ورفع تقارير دورية بشأنه، الفتاً إىل أن حملة التوعية 
تســتهدف تعريف الجمهــور بالقانون واملخالفات املســتحدثة 
وتعديــل بعــض الغرامــات والقــرارات املرورية مثــل إلزامية 
اســتخدام مقاعد األطفال يف املقاعد الخلفية للمركبة أو جلوس 
مــن هم دون العارشة بالكريس األمامي، مــع إلزام كافة الركاب 
بربط حزام األمان، وتحديد الرسعات باملناطــــــق السكنية مبا 
ال يزيــد عىل 40 كيلو مرتاً، كام تم تشــكيل فريق عمل للتوعية 

»الداخلية«
تطلق حملة 

توعية للتعريف 
بقواعد 

وإجراءات الضبط 
المروري الجديدة

أطلقــت وزارة الداخلية حملــة للتعريف بالقرار الوزاري رقم 178 لســنة 2017، بشــأن قواعد وإجراءات 
الضبط املروري )النقاط املرورية( والقرار الوزاري بشأن تعديل الائحة التنفيذية الاحقة لقانون السري واملرور 
االتحادي، وجاءت تلك التعديات بناًء عىل الدراسات واإلحصائيات املرورية املختصة ومبادرة املجلس املروري 

االتحادي يف مراجعة وتحديث القوانني.



29مـايـــو 2017

احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك.

بأهداف الحملة عىل مستوى الدولة 
والتنســيق مــع  الــرشكاء املعنيــني 
باملشاركة يف جهود التوعية بأهداف 
الحملــة كل ضمــن اختصاصه مثل 
وزارة الصحــة والهيئــات الصحية يف 
الدولــة وهيئة الطــرق واملواصالت 
بديب ودوائر النقل والبلديات ونادي 

اإلمارات للسيارات والسياحة.

وأعلــن الزفني أنه ســيتم يف إطار 
حملــة التوعيــة عقــد ورش عمــل 
مكثفة عىل مســتوى الدولة، وورش 
عمــل متخصصة للهيئــات والجهات 

الحكوميــة وأولياء األمــور للتعريف بكيفية اســتخدام املقاعد 
الخلفية لألطفال.

تعزيز الوعي المروري
وأشار إىل أنه تم إنجاز مواد علمية توعوية للتعريف بأهداف 

الحملة بالتنسيق مع إدارة اإلعالم 

األمني يف اإلدارة العامة لإلســناد 

األمنــي باألمانــة العامــة ملكتب 

ســمو نائب رئيس مجلس الوزراء 

كتيبات  وإعــداد  الداخلية،  وزير 

التوعيــة بعــدة لغــات لتوزيعها 

يف إطار الحملة عىل مســتخدمي 

الطريــق، داعياً مختلف وســائل 

مواقــع  يف  والناشــطني  اإلعــالم 

التواصل االجتامعي إىل املشــاركة 

يف تحقيــق أهداف الحملة مبا يســهم يف تعزيز الوعي املروري 

لــدى الجميــع، ومتابعة حســابات وزارة الداخليــة والقيادات 

العامة للرشطة عــرب كافة القنوات ومواقع التواصل االجتامعي، 

املســتمرة يف بث الرسائل التوعوية للتعريف بقواعد وإجراءات 

الضبط املروري الجديدة.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه
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عزيزي قائد املركبة: يتم تسخري كافة الجهود للوصول ألعىل معدالت السالمة املرورية من أجلك أنت
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القيادة فن وذوق وأخالق
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

ناقشــت اللجنة الفرعية للحمات املوحدة لوزارة الداخلية، 

أجنــدة الحمــات التوعية للعــام الجاري ومن بينهــا الحملة 

املوحدة لشــهر رمضان املبــارك وعيد الفطر الســعيد وآليات 

تنفيذ هذه الحمات، واالقرتاحات املقدمة يف هذا الشأن.

تطبيق التعديالت المرورية

وجــاء اجتامع اللجنة يف مبنى القيادة العامة لرشطة عجامن، 

حيــث أكد الرائد عبد املطلب الحــامدي رئيس اللجنة الفرعية، 

أن حمالت وزارة الداخلية مســتمرة طوال العام ومنها الجارية 

حالياً بشــأن تطبيق التعديالت املرورية، مستندة إىل اسرتاتيجية 

الــوزارة يف تعميق الحس الرشطي واألمني، وتعزيز املســؤولية 

املجتمعية لدى رشائح املجتمع.

مكافحة التسول

وأوضح الحامدي: أن حملة شهر رمضان املبارك ستنطلق قريباً 

تحت شعار تم إقراره وهو »كافح التسول وساعد من يستحق« 

للتوعية ببعض املظاهر الواجب تجنبها من بينها آفة التســول، 

ومرتكــزة عىل تفعيل الجانب الوقــايئ من خالل عملية توعوية 

منظمة ومدروســة، باعتبار أن التوعية هي خــط الدفاع األول 

للحيلولة دون وقوع الجرائم واملخالفات مبختلف أنواعها.
تعزيز فعالية الحمالت

وقــال: »إن اللجنة الفرعيــة املوحدة للحمــالت والتي تضم 

ممثلــني عن كافة قيادات الرشطة تنظم عملية إطالق الحمالت 

عىل نحو يسهم يف تعزيز فاعليتها، والتخطيط واإلعداد للحمالت 

بنجاح لتحقيق األهداف الرئيســية منهــا، وبطرق قابلة للقياس 

والتقويم واملراجعة العلمية«.

متابعة مواقع التواصل

ودعــا الجمهور الكريــم ملتابعــة حســابات وزارة الداخلية 

والقيادات العامة للرشطة عىل مواقع وسائل التواصل االجتامعي 

التي ستكون منرباً مهامً للحمالت التوعوية، حيث ميكن للجمهور 

االطالع عىل تعليامت الســالمة واشرتاطات الوقاية وطرق وسبل 

تفادي املظاهر السلبية.

»الداخلية« تناقش حملتها 
الموحدة لشهر رمضان
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع


