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بشعبها ..حصينة
بعطائها وإنجازاتها

يوم العلم..

ملحمة وطنية للوالء للوطن وقيادته الرشيدة

اليوم الوطني الـ ..46واقع ملموس
وحيوي نستظل اليوم بظالله
تم���ر علينا هذه األيام ذكرى اليوم الوطني الـ 46ومن قبلها
ي���وم الش���هيد ..مناس���بتان عظيمت���ان على قل���ب كل مواطن
ومقيم عل���ى أرض وطننا الحبيب ،نحتفل في ظل اتحاد قوي
متماس���ك متالحم كالجس���د الواحد الذي ال ينفصل عن بعضه
البعض ،نحتفل بما قدمناه على مدى الس���نوات الماضية من
الصعد.
إنجازات في كافة المجاالت وعلى مختلف ُّ
مميزة محفورة في
ال ش���ك أننا أمام اتحاد قوي ومناس���بة
ّ
الذاك���رة والوجدان ،هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل واالتحاد
وأزيلت فيه كل أش���كال التفكك واالفتراق ،هذا اليوم العظيم
الذي يسجل فيه التاريخ بأحرف من نور واحدة من أعظم مالحم
المجد والس���مو والبناء التي س���طر مالمحها المغفور له بإذن
الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»،
ً
ً
ً
متحديا الصعاب بكل مشقة ،فلم يكن
متكامال
وطنا
الذي بنى
ً
الطريق مفروش���ا أمامه بالورود بل سخر كل جهده لبناء وخدمة
اإلم���ارات وش���عبها برفق���ة إخوان���ه أعض���اء المجل���س األعلى
لالتح���اد حكام اإلمارات بهدف تحقي���ق حلم وطني لطالما راود
ً
ً
ً
وحيويا نستظل
ملموسا
واقعا
ش���عوب المنطقة حتى أصبح
اليوم بظالله.
قدمت���ه قيادتن���ا الرش���يدة وعل���ى رأس���ها
إنن���ا نحتف���ل بم���ا َّ
صاحب الس���مو الش���يخ خليفة بن زايد آل نهي���ان رئيس الدولة
قدمه لش���عبه من دعم متواصل في كافة
«حفظه الله» ،وما َّ
ً
قدمته قيادتنا الرشيدة
المجاالت ..نحتفل
أيضا بما َّ
من مد يد العون لش���عب اليمن الش���قيق ومشاركة جنودنا
البواس���ل ضمن قوات التحالف والوق���وف بجانبه وتحريره من
مليشيات االنقالبيين الذين يهددون أمنه واستقالله.
ً
أتقدم
جميع���ا،
وف���ي ه���ذه المناس���بة الغالية عل���ى قلوبنا
َّ
ً
دفاعا عن الحق ،ونصرة المظلوم،
بالدعاء لمن ضحوا بأرواحهم
ً
ً
ً
ً
وردا للعدوان،
ودفعا للباط���ل،
وإحقاقا للحق،
وردعا للظال���م،
ً
ً
ورفعا لراي���ة الوطن وإغاثة للش���عب
وإثبات���ا للع���زة والكرام���ة،
اليمني ..إنهم رجال نشأوا في معين األصالة ،بذلوا دماءهم
الزكية وس���مت في العلياء أرواحهم الطاهرة ً
ووفاء لدولتنا
حبا
ً
الحبيبة وألمنتهم العربية واإلسالمية..
أتقدم بخالص التهنئة
وال يس���عني في هذا المقام إال أن
َّ
لصاحب الس���مو الش���يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
«حفظ���ه الل���ه» ،وصاحب الس���مو الش���يخ محمد بن راش���د آل
مكت���وم نائب رئي���س الدولة رئي���س مجلس ال���وزراء حاكم دبي
«رعاه الله» ،وصاحب الس���مو الش���يخ محمد بن زايد آل نهيان
ول���ي عهد أبوظب���ي نائب القائ���د األعلى للقوات المس���لحة،
وس���مو الش���يخ س���يف بن زاي���د آل نهيان نائ���ب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية ..أدام الله عزكم وحفظكم من كل مكروه.

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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ال ش���ك ف���ي أن االحتفال بالي���وم الوطني ،يعيد إل���ى أذهاننا ذكرى
تأس���يس االتحاد عندما توحدت إرادة اآلباء المؤسس���ين وصدق عزمهم
ً
ً
مش���رقا يحق ل���كل إماراتي أن
تاريخا
عل���ى تأس���يس دولة فتية س���طرت
يفخر به ،تلك المناس���بة التي تحظى بمكانة خاصة في نفوس���نا تذكرنا
باإلنج���ازات والجه���ود التي بذلها أبناء وبنات اإلم���ارات حتى يتحقق حلم
الوحدة ويتمكن من الصمود في وجه كافة التحديات.
لقد اس���تطاعت دولتنا الحبيبة أن تش���غل مكانة دولية مرموقة على
ً
إيجابيا على
الصع���د اإلقليمي���ة والدولية ،وانعكس ه���ذا الدور الري���ادي
ُّ
المناخ السياس���ي واالقتصادي الدولي الراهن الذي يتس���م بالتطورات
المتالحق���ة والت���ي تتعامل معها بالحكمة والس���عي نح���و النجاح قيادتنا
الرش���يدة التي واصلت المس���يرة المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ
خليف���ة بن زايد آل نهي���ان رئيس الدولة «حفظه الله» ،وصاحب الس���مو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي «رعاه الله» ،وصاحب الس���مو الش���يخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عه���د أبوظبي نائب القائ���د األعلى للقوات المس���لحة ،وإخوانهم
أصحاب السمو حكام اإلمارات.
لالستفسار واملشاركة بالكتابة باملجلة
يرجى التواصل عىل االمييل
media@saptc.ae

تنفيذ وتصميم وإخراج وطباعة
الخليج الدولية لإلعالن والنشر

المدير العام /قاسم القواسمة
اإلمارات العربية املتحدة  -أبوظبي  -ص.ب38321 :
هاتف - 02 4412299 :فاكس02 4412289 :

توزيع /سكاي نت
هاتف - 02 6426602 :فاكس04 2825999 :

الصعد كافة جعل منها،
تحوالت جذرية على ُّ
إن ما حققته إماراتنا من ّ
وفي مدة قياسية دولة حديثة عصرية أصبحت محط أنظار العالم ،وتحتل
مكان���ة مرموقة بين ال���دول وتنافس البلدان المتقدم���ة على المراكز
والتطور والرخاء.
األولى في مؤشرات التنمية
ّ
ً
ً
فريدا ف���ي مفهوم الوح���دة الوطنية
نموذجا
لق���د قدم���ت اإلم���ارات
والتالح���م المجتمع���ي ،حيث قدم الش���هداء من أفراد قواتنا المس���لحة
تضحي���ة غالي���ة للوطن وبذل���وا أرواحهم في س���بيل إع�ل�اء الحق ونصرة
المظل���وم أثن���اء تأديته���م واجبه���م الوطن���ي ضم���ن القوات المش���اركة
ف���ي عملية إعادة األم���ل للتحالف العرب���ي تحت قي���ادة المملكة العربية
السعودية.
ً
وأخي���را نجدد العهد والوالء للوطن ولقيادته الرش���يدة ونؤكد التفافنا
حول رايته ..راية العز والشموخ ،في مسيرة التقدم والرقي واالزدهار..
ونس���أل الل���ه العلي القدير أن يحفظ دولتنا الحبيب���ة وأن يعيد ذكرى هذا
اليوم على وطننا الغالي وعلى قيادته الرش���يدة وشعبنا األبي بالمزيد
م���ن االزده���ار والتقدم والخير ..حف���ظ الله دولتنا م���ن كل مكروه وظلت
رايتها عالية خفاقة في سماء المجد.

رئيس التحرير

العميد /جمال سالم العامري

لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

 46عامًا من اإلنجازات

خليفة:

اإلمارات
عظيمة
بشعبها..
حصينة
بعطائها
وإنجازاتها
أكد صاحب الس��مو الش��يخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،الس�ير
قدماً يف تعميق روح االتحاد ،الذي وضع
اآلباء أساسه املتني بإرادة قوية حققت
منجزات مرشفة شامخة وقواعد إنتاجية دولتنا تتبوأ مكانة متقدمة في منظومة القوى الخيرة
عمالقة ،وأحدثت تحوالت غريت مجرى فهي ضمن النخبة الفاعلة في نشر ثقافة السالم
التاريخ.
وشدد س��موه  -يف كلمة مبناسبة اليوم الوطني الـ 46للدولة  -وتابع س��موه «ونحن نسترشف (عام زايد) ،العام الذي نحتفي
وجهه��ا عرب مجلة «درع الوطن» ،عىل أن غاية الحكومة إس��عاد فيه مبرور  100عام عىل ميالد القائد املؤس��س ،ندعو القطاعات
الناس ،ورس��التها جع��ل الوطن مقاماً طيب��اً ،وهدفها توفري بيئة الحكومي��ة واملجتمعية كافة إىل إطالق مب��ادرات لتعميق القيم
حاضنة لآلمال وسياسات راعية لألحالم ومرشوعات محققة ألعىل النبيلة التي غرس��ها فينا الوالد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
الطموحات ،وأفعال يستش��عرها املواطن أمن��اً ورعاية ووظيفة آل نهي��ان ،مبا يزيد من قدرة ش��عبنا عىل البناء والعطاء ،ويقوي
من مناعت��ه يف مواجه��ة التحدي��ات ،فاألمم تزده��ر بتقديرها
وسكناً ومدرسة.
لذاته��ا ،وتخليدها لرموزها ،ومبا يلتزمه أبناؤها من قيم التضامن
وهنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
واملشاركة ،فاجعلوا من (عام زايد) عاماً للوالء واالنتامء ،وتعميق
نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب ،وصاحب
السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب املامرسات الخالقة واملبدعة ،التي مكنت دولتنا من الربوز كفاعل
القائد األعىل للقوات املس��لحة ،وإخوانه أصحاب السمو أعضاء محوري عىل املستويني اإلقليمي والدويل».
املجل��س األعىل حكام اإلمارات ،موضحاً س��موه أنهم يش��اركون ون��وه س��موه باالس��تجابة الت��ي حظيت به��ا «مب��ادرة عام
بالرؤي��ة الثاقب��ة يف قيادة دولة عظيمة بش��عبها ،فخورة بقيمها الخري» ،التي طورتها الحكومة يف تنس��يق مع القطاع الخاص إىل
ومبادئها ،حصينة بعطائها وإنجازاتها.
اس�تراتيجية وطنية ،غاياتها ترس��يخ مامرسات العمل اإلنساين يف
غاية الحكومة إس��عاد الناس ورس��التها جعل الوطن
مقامًا طيبًا وهدفها توفير بيئة حاضنة لألجيال
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

الدول��ة ،وتعميق خصال
الك��رم والتالح��م الت��ي
اتصف بها شعبنا وميزته
عرب القرون.
وأك��د س��موه أن
«االس��تثامر يف اإلنس��ان
ه��و جوه��ر الرؤي��ة
التنموي��ة للدول��ة منذ
تأسيس��ها ،ولذل��ك فإن
تركيزن��ا موج��ه بق��وة
لدعم التمي��ز واالبتكار،
واالرتق��اء بق��درات
الق��وى البرشية املواطنة
ومهاراتها ،والتنمية التي
ال تجع��ل من اإلنس��ان
مرتكزا ً هي تنمية فاشلة،
ونح��ن دول��ة ناجح��ة،
تؤمن بأن غاية الحكومة
هي إس��عاد الناس ،ورس��التها جعل الوطن مقاماً طيباً ،وهدفها
توفري بيئة حاضنة لآلمال ،وسياس��ات راعية لألحالم ،ومرشوعات
محقق��ة ألع�لى الطموحات ،وأفع��ال يستش��عرها املواطن أمناً
ورعاية ووظيفة وسكناً ومدرسة».
وتابع سموه «من هذا املنطلق ،جاء االهتامم بالرتاث ،فهو كنز
وطني ،ومرتكز للهوية ،ومصدر للتامس��ك االجتامعي ،ولهذا كله
كان اعرتافنا بالتنوع الب�شري والثقايف ،الذي نقدره ،ونراه محركاً
رئيساً للتنمية املستدامة ،ووسيلة لتأصيل ثقافة االنفتاح والحوار
التواصل والتعايش ،ونب��ذ التعصب والتطرف واالنغالق الفكري،
وترسيخاً لهذا النهج ،أطلقنا برنامجاً وطنياً للتسامح ،وخصصنا له
وزارة ،وأصدرن��ا قانوناً ملكافحة التمييز والكراهية ،يحظر ويجرم
التمييز بني الناس عىل أس��اس الدين ،أو العقيدة ،أو املذهب ،أو
امللة ،أو الطائف��ة ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،وقانوناً ملكافحة
الجرائم اإلرهابية».
وق��ال س��موه إن «املس��تقبل مه�ما كان بعيدا ً فه��و قريب
واالس��تعداد له يبدأ اليوم ،وليس غ��دا ً ،وإمياناً بذلك اعتمدنا يف
أكتوبر املايض تشكيالً وزارياً جديدا ً ،استحدث حقائب نوعية غري
مسبوقة ،غايتها تهيئة البالد الس��تقبال (مئوية اإلمارات ،)2071
وه��ي أكرث قدرة عىل اس��تيعاب التحوالت املس��تقبلية املتوقعة
خالل العقود الخمس��ة املقبلة مبختل��ف أبعادها ،وما يرتبط بها
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من تحوالت عىل مستوى األعامل والوظائف والخدمات ،وإعداد
القوى البرشية املؤهلة والقادة املتميزين».
ولفت سموه إىل أن «التجربة أثبتت سالمة النهج الذي اتخذته
سياس��تنا الخارجية منذ تأس��يس ه��ذه الدولة ،وه��و نهج متيز
بالنشاط والحضور القوي عىل الس��احتني اإلقليمية والدولية ،مبا
يخدم مصالحنا الوطنية ،ويصون س��يادة دولتنا ،ويفعل منظومة
التع��اون الخليج��ي ،ويوثق مس��اعي التكامل العريب؛ ويس��هم
يف تطوي��ر نظام دويل أكرث ع��دالً وإنصافاً ،إىل جانب املش��اركة
اإليجابي��ة يف كل ما من ش��أنه دعم التعاون ال��دويل يف مواجهة
التحديات املشرتكة».
وجدد س��موه الدع��وة إىل الحكوم��ة اإليراني��ة للجلوس إىل
طاول��ة الحوار أو قبول التحكيم الدويل ،لحل قضية جزرنا الثالث
املحتلة ،مبا يرس��خ األمن واالستقرار يف منطقة الخليج العريب ،إذ
إنه أولوية قصوى يف سياس��ة الدولة ،مجددا ً سموه «الرفض ألي
تدخل خارجي ،ميس أمننا أو أمن واستقرار أشقائنا يف السعودية
والبحرين ،أو أي دولة شقيقة أو صديقة».
وعرب س��موه ع��ن فائق التقدي��ر للقوات املس��لحة واألجهزة
األمنية كافة ،مؤكدا ً سموه السعي الدؤوب إىل تطويرها ،واالرتقاء
بقدراته��ا ،ورعاية منتس��بيها ،مقدرا ً س��موه لجنودها وضباطها
وقادتها تفانيه��م يف أداء الواجب ،وما يبذلون من جهد للنهوض
بقدرات الب�لاد الدفاعية واألمنية ،والتقدير ألبناء هذا الش��عب
الويف لتالحمه وعمق وعيه ،وللمقيمني من أبناء الدول الش��قيقة
والصديقة.
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

محمد بن راشد:
ننطلق نحو مرحلة جديدة
عنوانها إمارات المستقبل
قال صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم ديب ،رع��اه الله ،إن
الذكرى السادس��ة واألربعني لقيام دولتن��ا الحبيبة إماراتنا األبية
تحل علينا ونحن أكرث منعة واستقرارا ً بفضل إرث اآلباء واألجداد
الذين غرسوا قيم الوطن والوطنية يف هذه األرض املعطاء.
وفيام ييل نص كلمة سموه:
بس��م الله الرحمن الرحيم أيها املواطنون واملواطنات الس�لام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحل علينا الذكرى السادس��ة واألربع��ون لقيام دولتنا الحبيبة
إماراتن��ا األبية ونح��ن أكرث منعة واس��تقرارا ً بفض��ل إرث اآلباء
واألج��داد الذين غرس��وا قي��م الوطن والوطني��ة يف هذه األرض
املعط��اء وأكرث ازده��ارا ً ومتكن��اً ونجاحاً بجهود رجالنا ونس��ائنا
أبناء وبن��ات اإلمارات الذين يحملون اس��م اإلمارات يف قلوبهم
ويرتجمون هذا االسم علامً وعمالً ووفاء وإخالصاً.
يف هذه املناس��بة الغالية علينا أتوج��ه بالتهنئة ألخي صاحب
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة ،وأخي
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة ،وإخواين أصحاب الس��مو
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد ح��كام اإلمارات ..فليحفظهم الله
جميع��اً ويبارك يف خطواتهم ومس��اعيهم إلعالء ش��أن اإلمارات
والعمل بال كلل أو ملل من أجل رفاه شعبنا وسعادته.
كام أهنئ جنودنا وضباطنا البواس��ل يف قواتنا املس��لحة حامة
الوطن ودروع��ه الصامدة رافعي رايات الع��زة والفخر يك تبقى
اإلمارات واحة أمن وأمان تنعم بالسيادة واالستقرار.
أيها اإلخوة واألخوات نستذكر هذه األيام رحلة العطاء الطويلة
التي قطعها باين نهضة دولتنا الحديثة املغفور له بإذن لله الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه.
يف العام املقبل تحل الذكرى املائة مليالد زايد الخري ومع إطالق
«ع��ام زايد  »2018ف��إن هذه فرصة لنا جميع��اً يك نتوقف عند
محطات كثرية مضيئة يف مس�يرة قائد وأب وابن و ّيف ألرض وفية
أعطاها من عرقه وحكمته ويقينه وثباته الكثري فأنبتت غرساً هو
األبقى ..اإلمارات وشعبها.
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أول اس��تراتيجية من نوعها تضع إطار عمل
متكام ً
ال للسنوات الخمسين المقبلة
نعمل ألن تكون اإلمارات في مصاف أفضل
الدول في العالم بل أفضل األفضل
زاي��د وأخ��وه راش��د رحمهم��ا اهلل انطلق��ا
بمش��روع الدولة م��ن حلم مش��ترك يقوم
على وحدة الهدف
السعي إلى المركز األول يقتضي مِ ّنا صون إرث
الماضي والمحافظة على مكتسباتنا الوطنية

أيها اإلخوة واألخوات يحق لنا أن نتباهى بأننا واحدة من أكرث
الدول تطورا ً يف العامل ..وإذا كنا يف العقود املاضية قد اس��تكملنا
مرحلة التأس��يس والبناء والتمكني والتعزي��ز ،فإننا ننطلق اليوم
نحو مرحلة جديدة عنوانها العريض :إمارات املستقبل.
ولق��د بدأنا فعلياً يف رس��م خارطة الطريق إىل املس��تقبل من
خالل «مئوية اإلمارات  »2071وهي أول اس�تراتيجية من نوعها
تض��ع إط��ار عمل متكام�لاً للس��نوات الخمس�ين املقبلة لدفع
مس�يرة التنمية وتطوير كافة القطاعات املجتمعية ثقافياً وفكرياً
واقتصادي��اً وعلمياً وتقني��اً يك تكون اإلم��ارات يف مصاف أفضل
ال��دول يف الع��امل ،بل أفضل األفضل وذلك بحل��ول الذكرى املائة
لتأسيس دولتنا.
كث�يرون يرون أننا نحلم ..لكنن��ا نذكركم بأن اتحادنا بدأ بحلم
وعىل يد رجال حاملني ..فزايد وأخوه راش��د ،رحمهام الله ،انطلقا
مبرشوع الدولة من حلم مشرتك يقوم عىل وحدة الهدف واملصري..
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة

ورسعان ما انضم إليهام إخوانهم حكام اإلمارات وقد وضعوا اليد
يف الي��د ليرتجموا الحلم إىل واقع ،وليبن��وا دولة عامدها العزمية
ولبناتها اإلنسان بوصف اإلنسان اإلمارايت أغىل «أصول» الدولة.
أيه��ا اإلخوة واألخوات يف العام امل��ايض قدمت اإلمارات للعامل
وزراء للتس��امح والسعادة واملستقبل والشباب ،ألنه ال ميكن ألي
مجتم��ع أن ينتج أو يبدع أو يعطي دون إيالء اإلنس��ان االهتامم
املطلق وتوفري كل األس��باب التي متكنه من تقديم أفضل ما لديه
يك يكون طرفاً فاعالً يف مس�يرة التنمية يف مقدمة هذه األس��باب
السعادة كحق أسايس من حقوق املواطنة والسعادة كام نفهمها
وكام نحرص عىل توفريها هي أن يشعر املواطن بأن أمنه وكرامته
وبيته ومس��تقبله ومستقبل أرسته وأرضه مصانة وبأن أحالمه لها
مكان وتطلعاته مرشوعة وطموحاته قابلة للتحقيق.
هنا نوجه رس��الة لكل املقيمني ع�لى أرض الدولة ،ونؤكد لهم
أن اإلم��ارات تعتز به��م ومبا يقدمونه وبإس��هاماتهم النوعية مبا
يعزز س��معتها اإليجابية ويرفد مسرية تطورها ..فهم جزء أصيل
من نس��يج املجتمع اإلمارايت الذي يقوم عىل طيف برشي متعدد
ثقافياً ودينياً وفكرياً وإنسانياً .وغنانا يكمن يف هذا التعدد.
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أما الش��باب فهم ثروتنا الحقيقي��ة التي نفخر بها ..نقول لهم:
ها ه��ي اإلمارات نس��لمها لكم أمان��ة فقودوها إىل املس��تقبل
ال��ذي تتطلع��ون إليه تعلم��وا واعملوا ..ونحن كقيادة س��نقف
معكم وسنوفر لكم كل الدعم وسنسخر كافة مواردنا لتمكينكم
ومساعدتكم يف بناء دولة الغد عىل أسس ال ميكن زعزعتها.
أبنايئ وبنايت ال يزال أمامنا عمل كبري ..الس��عي إىل املركز األول
يقتيض منا صون إرث املايض واملحافظة عىل مكتس��باتنا الوطنية
وتعزي��ز قيم التعاض��د والتكاتف وترس��يخ منظومتن��ا القيمية
ومراكمة الخربات ومضاعفة العمل واإلنجاز واالبتكار.
إن الطريق إىل املس��تقبل ليس س��هالً لك��ن بهمتكم وإميانكم
وعزميتكم وعملكم س��وف نص��ل ..وعىل يدكم س��نكون أفضل
وأرقى واألول دامئاً وأبدا ً.
أس��أل الله أن يديم علينا نعمة األمن واالس��تقرار ،وأن يسدد
خطانا ملا فيه رفعة بلدنا ،وأن يلهمنا ملا فيه خري أمتنا وشعبنا.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته».
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

محمد بن زايد:
دولتنا أصبحت
نموذجًا ناجحًا لبناء
الدول والمجتمعات
المتماسكة
أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد
بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
أن يف تاريخ األمم والشعوب أيام فخر
تظ��ل خالدة أبد الده��ر ،ويوم الثاين
م��ن ديس��مرب من كل ع��ام هو أهم
هذه األيام يف تاري��خ دولتنا الحبيبة،
ذلك اليوم الذي يرتبط بذكرى عزيزة
م��ا قدم��ه المؤسس��ون من م��وروث قيم��ي وحض��اري ومواقف
يف وج��دان ش��عب اإلم��ارات كله ،وهو
خالدة يمثل معينًا ال ينضب
تأسيس دولة االتحاد الفتية التي أصبحت
الثاني من ديس��مبر يمثل رمزًا لكل القيم الوطنية األصيلة التي
منوذجاً ناجح��اً لبناء الدول واملجتمعات
املتامس��كة وباتت مصدر إله��ام للدول
نستلهم منها العبر والدروس
التي تنش��د الوحدة والتق��دم والتفوق
م��ا قدم��ه أبناؤن��ا م��ن بط��والت وتضحيات ف��ي معرك��ة الحق
وتحدي الصعاب والثقة باملستقبل ليس
يف منطقتنا فحس��ب وإمن��ا يف العامل كله
والعدل سيسجل بأحرف من نور
أيضاً.
دولنا تحتاج إلى التضامن ليس لمواجهة التحديات وإنما لتغيير
وقال صاحب الس��مو الش��يخ محمد
الواقع المر الذي يعانيه الكثير من شعوبنا العربية
بن زاي��د آل نهيان يف كلمة له مبناس��بة
اليوم الوطني السادس واألربعني :ونحن
وي��وم الثاين من ديس��مرب م��ن كل عام هو أهم ه��ذه األيام يف
نحتف��ل بهذا اليوم املجي��د يف ذاكرة الوطن نس��تذكر بكل فخر تاري��خ دولتنا الحبيبة ،ذلك اليوم ال��ذي يرتبط بذكرى عزيزة يف
واعتزاز وتقدير القائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان وجدان ش��عب اإلمارات كله ،وهو تأس��يس دولة االتحاد الفتية
آل نهي��ان ،طيب الل��ه ثراه ،وإخوانه حكام اإلمارات املؤسس�ين التي أصبحت منوذجاً ناجحاً لبناء الدول واملجتمعات املتامسكة،
الذي��ن وضعوا بحكمته��م ورؤيتهم الثاقبة لبن��ات دولة االتحاد وباتت مصدر إلهام للدول التي تنش��د الوحدة والتقدم والتفوق
القوي��ة ومرتكزاتها الثابت��ة التي مثلت وال تزال األس��اس القوي وتحدي الصعاب والثقة باملستقبل ليس يف منطقتنا فحسب وإمنا
لتطور دولتنا الحبيبة وتطلعها الواثق نحو املستقبل املرشق ،بإذن يف العامل كله أيضاً.
الله تعاىل ،متس��لحة مبوروث القيم الذي تركه اآلباء املؤسس��ون
وماضي��ة بعزمية أبنائها التي ال تلني من أجل رفعة دولة اإلمارات ونحن نحتفل بهذا اليوم املجيد يف ذاكرة الوطن نس��تذكر بكل
فخر واعتزاز وتقدير القائد املؤس��س املغفور له ،بإذن الله تعاىل،
العربية املتحدة وتعزيز ريادتها يف املجاالت كافة.
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وإخوانه حكام
وفيام ييل نص كلمة سموه:
اإلمارات املؤسس�ين الذي��ن وضعوا بحكمته��م ورؤيتهم الثاقبة
اإلخوة واألخوات..
لبن��ات دولة االتحاد القوي��ة ومرتكزاتها الثابت��ة التي مثلت وال
يف تاري��خ األمم والش��عوب أيام فخر تظل خال��دة أبد الدهر تزال األس��اس القوي لتطور دولتنا الحبيب��ة وتطلعها الواثق نحو
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

املس��تقبل املرشق ،بإذن الله تعاىل ،متسلحة مبوروث القيم الذي
تركه اآلباء املؤسس��ون ،وماضية بعزمية أبنائه��ا التي ال تلني من
أج��ل رفعة دولة اإلم��ارات العربية املتحدة وتعزي��ز ريادتها يف
املجاالت كافة.
اإلخوة واألخوات:
إن ي��وم الثاين من ديس��مرب من كل عام ميثل رم��زا ً لكل القيم
الوطنية األصيلة التي نس��تلهم منها العرب والدروس ونتعلم منها
كي��ف يك��ون االنتامء إىل الوطن أس��مى الغاي��ات وكيف تكون
التضحية من أجله والعمل عىل رفعته أنبل املقاصد.
إن هذا اليوم ميدنا جميعاً بطاقة تدفعنا نحو مزيد من العمل
وب��ذل أقىص الجهود لنحافظ عىل إرث الخري الذي تركه لنا اآلباء
املؤسسون ويك تظل دولة اإلمارات العربية املتحدة رمزا ً للوحدة
والتوح��د واملنعة وعنواناً للخري والعطاء الذي ال يتوقف من أجل
مصلحة اإلنسانية جمعاء.
وإذا كنا نحتفل اليوم بالذكرى السادس��ة واألربعني لقيام دولة
االتح��اد ونس��تذكر األدوار الجليلة التي قام بها القائد املؤس��س
املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان،
طي��ب الله ثراه ،وإخوانه حكام اإلمارات يف متتني أوارص االتحاد،
ف��إن ما يضاعف من فرحتنا بهذا اليوم هو أننا س��نحتفل معاً يف
العام املقبل باملبادرة التي أطلقها صاحب الس��مو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،بأن يكون عام 2018
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يحمل شعار «عام زايد» ليكون
مناس��بة وطنية تقام لالحتفاء بذكرى مرور مئة س��نة عىل ميالد
الش��يخ زايد ،رحمه الله ،ذلك الرمز التاريخي الخالد مبا تركه من
موروث قيمي ومبادرات إنس��انية ال ي��زال العامل كله يتعلم منها
ويستلهم معانيها.
وس��نعمل معاً يك تظل دولة االتحاد كام كان��ت دوماً منوذجاً
للتجارب الوحدوية الناجحة يف منطقتنا والعامل من خالل تطوير
مؤسس��اتها املختلفة واالرتقاء مبسار العمل الحكومي يك يواكب
متطلبات التنمية والتطور يف املجتمع والعمل عىل ترس��يخ ثقافة
اإلبداع واالبتكار؛ لتكون النهج الذي تنتهجه مؤسس��اتنا كافة يك
تبق��ى دولة اإلم��ارات العربية املتحدة فتي��ة مزدهرة ينعم فيها
جمي��ع أبناء الوطن باألمن واالس��تقرار والرخاء واالزدهار وحتى
نحافظ عىل موقع دولتنا يف مصاف األمم الكبرية والعظيمة دامئاً.
إن طموحاتنا لدولتنا ال حدود لها ونس��عى يك تكون من أفضل
دول الع��امل يف املجاالت كافة ،ألننا نؤمن ب��أن صريورة التقدم مل
تع��د حكرا ً ع�لى دول أو حضارات أو ثقاف��ات بعينها ،وإمنا هي
حق لجميع الدول متى امتلكت اإلرادة القوية والعزمية الصادقة
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ومتى تس��لحت بالعلم واملعرفة وآمن��ت بقدرات أبنائها ووفرت
له��م البيئة التي تطلق إبداعاته��م وابتكاراتهم ،ولهذا فإننا ننظر
ب��كل ثقة وتفاؤل وطموح إىل موقع دولتنا الحبيبة يف املس��تقبل
وإىل دوره��ا يف إثراء الحضارة اإلنس��انية وتعزيز مس�يرة التقدم
العاملي.
إننا قادرون عىل أن نضع دولتنا عىل خريطة أفضل دول العامل
يف املجاالت املختلفة خالل السنوات املقبلة ،منطلقني يف هذا من
تخطيط علمي سليم واس��ترشاف دقيق للمستقبل والعمل عىل
امتالك أدوات التقدم من خالل تس��ليح أبنائنا بالعلوم واملعارف
العرصي��ة الحديثة ومتكينهم ليكونوا قادة املس��تقبل يف مختلف
مواقع العمل الوطني.
اإلخوة واألخوات:
إن املراتب املتقدمة التي حققته��ا دولتنا الحبيبة يف مؤرشات
التنمية والتطور والتنافسية والسعادة واالستثامر يف البرش والبنية
التحتية ،وفق شهادات جهات ومؤسسات دولية مرموقة ،بقدر ما
تعزز من ثقتنا بأننا نسري يف الطريق الصحيح الذي رسمناه لدولتنا
يف ظل قيادة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،حفظه الله ،ومس��اندة أخيه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس
ال��وزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وإخوانهام أصحاب الس��مو أعضاء
املجلس األعىل حكام اإلمارات ،فإنها تجعلنا يف تحد مس��تمر مع
أنفسنا ليس للحفاظ عىل هذه اإلنجازات واملكتسبات فقط وإمنا
للبناء عليها بإضاف��ة نجاحات جديدة تعزز موقع دولة اإلمارات
العربية املتحدة عىل خريطة العامل.
إننا قادرون عىل وضع دولتنا يف املكانة التي تليق بها بني األمم
والشعوب املتقدمة خالل السنوات املقبلة ،فكام تركها لنا القائد
املؤس��س املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان ،طيب الله ثراه ،واآلباء املؤسسون ،دولة فتية قوية نفاخر
بها العامل فإن مس��ؤوليتنا أن نس��لمها لألجيال القادمة وهي من
أفضل دول العامل يف املجاالت كافة.
وله��ذا فقد أطلقت وأخي صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب ،رعاه الله ،مس�يرة تحقيق «مئوية اإلمارات  »2071يف ختام
أعامل الدورة األوىل لالجتامعات السنوية لحكومة دولة اإلمارات
يف ش��هر س��بتمرب  2017التي تعرب يف جوهره��ا عن طموح دولة
اإلم��ارات العربية املتحدة نحو الري��ادة العاملية؛ ملا تتضمنه من
أهداف كبرية وآليات عمل دقيقة تضمن لنا االس��تمرار يف مسرية
البن��اء والتنمية والعمل من أجل تأمني مس��تقبل مرشق لألجيال
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ال ترسع املوت أرسع

القادم��ة واالرتق��اء مبكان��ة
دول��ة اإلم��ارات العربي��ة
املتحدة لتك��ون أفضل دول
العامل يف املجاالت كافة.
اإلخوة واألخوات:
إنن��ا نراه��ن ع�لى أبناء
الوط��ن وش��بابه يف تنفي��ذ
أه��داف «مئوي��ة اإلمارات
 »2071ونعده��م ال�ثروة
الحقيقي��ة والدامئ��ة لدولة
اإلم��ارات العربي��ة املتحدة
فه��م عامد النهض��ة وركيزة
التنمية وقادة املستقبل ،وقد
أثبتوا بالفعل أنهم ميتلكون
من العل��م والفك��ر والثقة
بالنفس م��ا يؤهلهم لحمل
األمانة وتحمل املسؤولية يف مختلف مواقع العمل الوطني.،
وس��نواصل العم��ل ع�لى متكينهم من خ�لال توف�ير التعليم
العرصي ال��ذي ينمي لديهم مل��كات اإلبداع واالبت��كار ورعاية
املوهوب�ين واملتفوقني وتبني أفكاره��م ومخرتعاتهم يف املجاالت
املختلف��ة والعمل عىل تأهيلهم بش��كل علمي س��ليم يك يكونوا
قادري��ن عىل مواكبة متطلبات مرحل��ة ما بعد عرص النفط التي
نس��عى من خاللها إىل بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام يعتمد
ع�لى العلوم واملعرفة وعىل ك��وادر وطنية مؤهلة ومنفتحة عىل
العامل وعلومه الحديثة ملواكبة مرشوعات دولة اإلمارات العربية
املتحدة التنموية الطموحة يف مختلف املجاالت.
ويف ظ��ل هذا الوضع؛ فإن الدول العربية تحتاج اليوم أكرث من
أي وقت مىض إىل تعزيز مس�يرة التعاون والتضامن املشرتك فيام
بينها؛ ليس ملواجهة هذه التحديات فقط وإمنا كذلك للعمل معاً
من أج��ل تغيري هذا الواقع املر الذي يعانيه الكثري من ش��عوبنا
العربية وبث األمل يف نفوس الشباب العريب وعدم تركهم فريسة
للجامعات املتطرفة والتنظيامت اإلرهابية التي تسعى إىل غسل
أدمغته��م بأفكار وأيديولوجيات هدامة تش��وه ديننا اإلس�لامي
الحنيف وتعاليمه التي تدعو إىل التس��امح واالعتدال والوسطية
والحوار والسالم والتعاون بني بني البرش.
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تدرك مس��ؤوليتها التاريخية
يف الوقوف إىل جانب األش��قاء لتج��اوز املحن واألزمات املختلفة
ولن تتواىن يف تقديم أي مس��اعدة من شأنها إرساء دعائم التنمية
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واألمن واالس��تقرار والس�لام يف ربوع املنطقة والعامل كافة ،ألنها
تؤمن بأن األمن هو أساس التنمية والطريق إىل تحقيق تطلعات
شعوبنا يف السالم واالستقرار والرخاء.
إننا نعيش يف عامل يش��هد تحوالت متس��ارعة يف املجاالت كافة
وال ميكنن��ا أن نعيش مبع��زل عن تفاعالته املختلف��ة؛ ألننا نؤمن
بأهمي��ة االنفتاح واالس��تفادة من التج��ارب الدولية الناجحة يف
مجاالت التنمية والتكنولوجيا ،ولهذا نعمل عىل تنويع مس��ارات
سياس��تنا الخارجي��ة مع جميع دول العامل وتبن��ي عالقات فاعلة
م��ع القوى الكربى مبا يع��زز موقع دولتن��ا الحبيبة عىل خريطة
االقتص��ادات املتقدمة ويكرس حضورها الفاعل عىل الس��احتني
اإلقليمية والدولية.
اإلخوة واألخوات..
إننا يف هذا اليوم الخالد نجدد العهد لصاحب الس��مو الش��يخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة ،حفظ��ه الله ،عىل بذل
كل ما يف وس��عنا لتحقيق آمال شعبنا يف العزة والرفاهية والتقدم
والعم��ل بكل إخالص وتفان لرفعة دولتنا الحبيبة يك تظل عنواناً
للعطاء والخري وتبقى منارة للتسامح والتعايش ولتواصل رسالتها
اإلنس��انية والحضارية يف إش��اعة أجواء األمل والتفاؤل والتطلع
بكل ثقة نحو املستقبل.
وكل ع��ام وأنتم بخ�ير ودولتنا الحبيبة تنع��م باألمن والتقدم
واالزدهار والرفاهية».
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة

سيف بن زايد:
اإلمارات تمضي في مسيرتها
نحو مستقبل مشرق
أكد الفريق س��مو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلي��ة أن اليوم الوطني لدولة اإلمارات
يش��كل منارة تيضء الطريق لألجيال القادمة وتهديهم إىل س��بل
التطور والتحديث ،مش�يرا ً إىل أن اإلمارات وهي تحتفي بالذكرى
الـ  46التحادها متيض يف مس�يرتها راس��خة واثقة نحو مس��تقبل
مرشق أيقونة للنجاح املستدام ومنوذجاً ريادياً يف املنطقة والعامل
بنته بحكمة قيادتها وإرادة ش��عبها مبالمح أك�ثر إرشاقاً نحو ٍ
غد
أفضل.
ولفت سموه« :ويف هذا اليوم الذي يشكل منارة تيضء الطريق
لألجيال القادمة وتهديهم إىل س��بل التطور والتحديث نستحرض
عزمية القادة املؤسس�ين بناة االتحاد الذين رس��موا لنا مسارات
النجاح بإرادتهم الصلبة وحكمتهم وحنكتهم وبفضل مؤسس��ها
وباين وحدتها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه».
وتاب��ع« :وم��ا كان لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة أن تحقق
اس��تدامة هذه النجاحات لوال القيادة الحكيمة لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،بامليض
عىل النهج الراس��خ الذي رسمه اآلباء املؤسسون لالتحاد وبسعي
حثيث ومش��اريع ريادية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد
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ما كان لدولة اإلم��ارات العربية المتحدة أن
تحقق استدامة هذه النجاحات لوال القيادة
الحكيمة لصاحب الس��مو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل»

بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء
حاك��م ديب ،رعاه الله ،وأخيهام صاحب الس��مو الش��يخ محمد
بن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد
حكام اإلمارات الذين نرفع إىل مقامهم تحية محبة وتقدير ووالء
ونجدد العهد لتبقى بالدنا يف طليعة دول العامل األكرث أمناً ورخا ًء
وسعادة».
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

فعاليات مبهجة تغمر اإلمارات
احتفاء باليوم الوطني
ً
شهدت اإلمارات احتفاالت حاشدة تنوعت بني املسريات
واملهرجانات الش��عبية والع��روض الفلكلوري��ة واألهازيج
الوطني��ة والت��ي امت��دت ع�بر أرج��اء الدول��ة .وجمعت
الفعالي��ات أبناء الوطن واألش��قاء يف دول مجلس التعاون
الخليجي والجاليات املقيمة يف الدولة ،الذين عربوا معاً عن
الفرحة باليوم الوطني الـ 46لقيام اتحاد دولة اإلمارات.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

شهداؤنا
نجوم تضيء سماء الوطن

خليفة :تضحيات أبنائنا لن تزيدنا إال عزيمة وقوة وتماسكًا وتالحمًا

محمد بن راشد ومحمد بن زايد:
هاماتنا شامخة بتضحيات شهدائنا أصحاب القامات
أكد صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس
الدولة «حفظه الله» أن بطوالت شهداء اإلمارات ستظل محفورة
يف ذاك��رة الوط��ن وخال��دة يف الوج��دان ..واصفاً س��موه هذه
البطوالت بأنها أوسمة عزة وفخر يف الصدور.
وقال س��موه  -يف كلم��ة عرب مجلة درع الوطن مبناس��بة يوم
الش��هيد ،إن تضحيات أبنائنا لن تزيدنا إال عزمية وقوة ومتاس��كاً
وتالح�ماً ..صوناً للدولة التي أسس��ها آباؤنا ع�لى قيم التضحية
واملروءة ومنارصة الحق ونرصة املظلوم.
ووج��ه صاحب الس��مو رئي��س الدولة تحي��ة تكريم وإجالل
لشهداء اإلمارات وترحم عىل أرواحهم الطاهرة النقية ..مشريا ً إىل
أنهم سطروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة والشموخ.
وتقدم س��موه بجزيل العرف��ان إىل ذوي الش��هداء ..معاهدا ً
إياهم أن يجدوا كامل التقدير والرعاية ..مضيفاً سموه :نحن أمة
تقدر الش��هادة وال تنىس أبدا ً من بذل��وا األرواح وجادوا بالدماء
لتظل راية الوطن شامخة خفاقة.
ودعا س��موه أبن��اء الوطن  -رجاالً ونس��ا ًء -إىل أن يجعلوا من
القيم النبيلة التي تجس��دها الش��هادة مثاالً يف األذهان ويتخذوا
من الش��هداء أسوة حسنة تقديس��اً للواجب وإخالصاً يف العمل
ملجتمعه��م ولدولتهم ..مش��ددا ً ع�لى أن األم��م العظيمة تبنى
بالتضحية وصادق االنتامء.
وتوجه إىل املوىل عز وجل أن يتغمد ش��هداء اإلمارات برحمته
ويسكنهم الفردوس األعىل عىل صدقهم فيام عاهدوا الله والوطن
عليه ويجزي سبحانه أبناءهم وأرحامهم أفضل الجزاء عىل حسن
يقينهم ورباطة جأش��هم ووطنيتهم وصربهم الجميل ..كام توجه
إليه سبحانه أن يحفظ دولة اإلمارات ويديم عليها األمن واألمان.
وفيام ييل ..كلمة صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زايد آل
نهي��ان رئيس الدولة «حفظه الله» بهذه املناس��بة :يف هذا اليوم
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الذي تعيل فيه دولتنا من قيم الفداء والبطولة ..نرفع تحية تكريم
وإجالل لشهدائنا الذين س��طروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات
البس��الة والش��موخ ..ونرتح��م ع�لى أرواحهم الطاه��رة النقية.
ونتقدم بجزيل العرفان إىل ذويهم ونعاهدهم عىل أن يجدوا منا
ومن الدولة واملجتمع كام��ل التقدير والرعاية ..فنحن أمة تقدر
الش��هادة وال تنىس أبدا من بذل��وا األرواح وجادوا بالدماء لتظل
راية الوطن شامخة خفاقة.
ويف هذا اليوم املبارك ..نحتفي بأبنائنا الجنود والضباط وقادة
قواتنا املسلحة الساهرين عىل حامية للوطن والدفاع عنه ..والتحية
ألبنائنا املنترشين يف مجاالت العمل كافة ..داخل الدولة وخارجها.
تغ ّم��د الله ش��هداءنا برحمته وأس��كنهم الف��ردوس األعىل فقد
صدق��وا ما عاه��دوا الله والوط��ن عليه ..ونس��أل الله عز وجل
أن يج��زي أبناءهم وأرحامهم أفضل الجزاء عىل حس��ن يقينهم
ورباطة جأش��هم ووطنيتهم وصربهم الجميل ..حفظ الله بالدنا
ورحم شهداءنا وأدام األمن واألمان عىل دولتنا.
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عزيزي قائد املركبة :يتم تسخري كافة الجهود للوصول ألعىل معدالت السالمة املرورية من أجلك أنت

محمد بن راشد:
نستلهم من شهداء
اإلمارات حشد الجهود
لمواصلة البناء
أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» أن
دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة حققت
خ�لال مس�يرة اتحادها معج��زة تنموية
ش��كلت حديث القايص وال��داين ..إال أن
املعجزة األكرب هي بناء اإلنس��ان اإلمارايت
ورعاية الشخصية الوطنية التي نشأت وال
تزال عىل قيم الفداء والعطاء.
وقال س��موه  -يف كلمة عرب مجلة درع
الوطن مبناسبة يوم الشهيد :إن أكرث القيم
مدعاة الفخر رؤية أبناء اإلمارات يتسابقون
إىل ساحات الكرامة حاملني أرواحهم عىل
أكفه��م وإماراتهم يف وجدانهم لريتقوا إىل
ذرى املجد باستشهادهم ولريتقي الوطن
بهم أكرث فأكرث.
وأشار س��موه إىل إعالء اإلماراتيني لقيم
التضحي��ات الت��ي يقدمها أبن��اء الوطن
وااللتف��اف املجتمع��ي ح��ول الش��هداء
وذويه��م تقديرا ً لتضحياتهم التي ال تقدر
بثمن وعرفانا وامتناناً ملا بذلوه يف س��بيل
الوط��ن من خالل حرص مختلف الرشائح
املجتمعية والقطاعات واملؤسس��ات عىل
تكرميهم وتخليد ذكراهم.
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وتوج��ه س��موه بالش��كر الجزيل إىل
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد
آل نهيان لرعايته أرس الش��هداء ومتابعة
ش��ؤونهم وحرصه عىل أن يك��ون داعامً
لهم وحارضا ً من أجلهم.
وفي�ما ي�لي كلم��ة صاح��ب الس��مو
الش��يخ محم��د ب��ن راش��د آل مكت��وم
نائ��ب رئي��س الدول��ة رئي��س مجل��س
ال��وزراء حاك��م ديب «رعاه الل��ه» بهذه
املناس��بة :املواطنون واملواطنات ..أبناءنا
يف قواتن��ا الباس��لة ..إىل كل جن��دي يف
مي��دان الدفاع ع��ن كرامتنا وس��يادتنا..
الس�لام عليك��م ورحم��ة الل��ه وبركاته.
يف هذا اليوم ..يوم الشهيد ..ننحني إجالال
ألرواح شهدائنا الذين افتدوا الوطن الغايل
بدمائهم الطاهرة مس��طرين أروع مناذج
الب��ذل والتضحية يف س��بيل الل��ه وإعالء
اس��م الوطن والدفاع عن رشف األمة ..يك
تظل راية إماراتنا خفاقة يف س�ماء العزة.
لق��د حقق��ت اإلم��ارات خ�لال مس�يرة
اتحاده��ا معج��زة تنموية ش��كلت  -وال
ت��زال  -حدي��ث الق��ايص وال��داين ..لكن
املعجزة األكرب هي بناء اإلنس��ان اإلمارايت
ورعاية الش��خصية الوطنية التي نش��أت
وال ت��زال عىل قيم الف��داء والعطاء ..قيم
تتجس��د يف أروع صوره��ا وأكرثها مدعاة
للفخ��ر ح�ين ن��رى أبناءن��ا يتس��ابقون
إىل س��احات الكرام��ة حامل�ين أرواحهم
ع�لى أكفه��م وإماراته��م يف وجدانه��م
لريتق��وا إىل ذرى املج��د باستش��هادهم
ولريتق��ي الوط��ن به��م أك�ثر فأك�ثر.
يف هذا اليوم العزيز عىل نفوسنا جميعا..
نحيي ذكرى شهدائنا األبرار ونجدد العهد
بأن نسرتش��د ببطوالته��م لتمكني دعائم
دولتن��ا ..هؤالء األبطال يلهموننا يك نوحد
الطاقات ونحش��د الجهود ملواصلة مسرية
البن��اء والتنمي��ة وكتابة فص��و ٍل مضيئ ٍة
يف كت��اب املجد مب��داد دمائه��م الزكية.
إن دولة اإلمارات بقيادة أخي الشيخ خليفة
رئي��س الدول��ة « حفظه الل��ه « ومتابعة

أخيه الش��يخ محم��د بن زاي��د واإلخوة
أعض��اء املجل��س األعىل لالتح��اد ترضب
أروع األمث��ال يف بناء الش��خصية الوطنية
املس��تعدة للعط��اء والتضحية مس��تندة
ع�لى اإلميان بالله والوالء للوطن والقيادة
واالنت�ماء ملجتمعه��ا املتالحم املتمس��ك
بإرث��ه الوطن��ي األصيل وقيمه الراس��خة
ومبس�يرة طويلة مل يبخل خالله��ا أبناؤنا
م��ن تقديم الغ��ايل والنفي��س والتضحية
بأرواحهم لرفعة بالده��م وعزتها وتعزيز
أمنها واس��تقرارها يف مواجهة التحديات.
رحم الله ش��هداءنا األبرار الذين أكرمهم
باصطفائه��م ونس��أله الش��فاء العاج��ل
لجرحانا وأن يجعل إماراتنا الحبيبة واح َة
أمن وس�لام وازدهار ووطناً منيعاً عىل يد
أبنائه وبناته املخلصني ..والس�لام عليكم
ورحمة الله وبركاته.

محمد بن زايد:
األمم ترتقي
بتضحيات أبنائها..
ودماء شهدائنا لم
تذهب سدى
أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن
زاي��د آل نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املس��لحة أن « يوم
الش��هيد» هو يوم فخر لدول��ة اإلمارات
العربية املتحدة تتجس��د في��ه قيم الوالء
واالنتامء وحب الوطن يف أسمى معانيها..
يوم يقف في��ه أبناء اإلم��ارات وقفة عز
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املنطقة املحيطة بها واس��تقرارها وأكدت للوف��اء والعطاء وس��نظل نذكرهم يف كل
مصداقيتها واملبادئ والقيم الراسخة التي وقت وحني ..باقون يف وجداننا يجسدون
تحكم سياس��اتها ومواقفها واس��تعدادها
بأرواحهم الطاهرة أمثلة للفخر واالعتزاز.
للتضحية بالغايل والنفيس يف س��بيل هذه
املبادئ والقيم.
وق��ال س��موه  -يف كلمة مبناس��بة يوم
ووجه صاحب الس��مو الش��يخ محمد الش��هيد  -إن يوم الش��هيد يشكل أقىص
بن زاي��د آل نهيان تحية إج�لال واعتزاز قيم الوطنية وال��والء واالنتامء واإلخالص
وإكب��ار ألمهات الش��هداء وآبائهم الذين
يوم��ا للمج��د والع��ز ويوما للوف��اء ملن
ربوا أبناءهم عىل قي��م التضحية واإليثار
واإلخ�لاص وغرس��وا فيهم ح��ب الوطن ضح��ى بالغايل ألجل الوط��ن الغايل وهو
ورضبوا أروع األمثلة يف الوطنية واالنتامء يوم لتكريم ش��هدائنا البواسل وشجاعتهم
عندم��ا أك��دوا أن أرواح أبنائهم الطاهرة وبسالتهم .
الغالي��ة ليس��ت أغىل من ت��راب الوطن
وأض��اف أن قيادة الوطن وعىل رأس��ها
وأنهم لن ي�ترددوا يف تقدي��م املزيد من
أبنائهم وحتى أنفسهم لحامية الوطن إذا صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل
تطلب األمر..
نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخوه
ودعا صاحب الس��مو الشيخ محمد بن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
زايد آل نهيان ..الل��ه عز وجل أن يحفظ
دول��ة اإلمارات العربية املتحدة وش��عبها مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس
الويف م��ن كل س��وء وأن يرح��م أبناءها الوزراء حاكم ديب «رع��اه الله» وصاحب
الش��هداء ويتقبلهم قبوالً حسناً يف جنات السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
الخل��د ج��زاء مبا قدم��وا م��ن تضحيات عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
ألهليهم ووطنهم.
املسلحة وإخوانهم أعضاء املجلس األعىل
لالتحاد حكام اإلمارات ..

وش��موخ وإب��اء يتذك��رون ب��كل تقدير
وإج�لال تضحيات كوكبة م��ن خرية أبناء
هذا الوطن املعطاء الذين حملوا أرواحهم
الزكي��ة الطاهرة عىل أكفه��م وجادوا بها
فداء لدولة اإلمارات العربية املتحدة ومن
أجل أن تبقى رايتها عالية خفاقة ضاربني
أروع األمثلة يف التضحية والبذل والعطاء.
وق��ال س��موه يف كلمته مبناس��بة يوم
الشهيد« :إن األمم تبنى وترتقي بسواعد
أبنائها وعزميتهم وحبهم ووالئهم ألوطانهم
وتضحياتهم م��ن أجل رفعته��ا وعزتها ..
وال توج��د تضحية أعظم وال أس��مى من
أن يقدم اإلنس��ان روحه الطاهرة خدمة
لوطنه  ..وكلام س��ادت ه��ذه الروح روح
التضحية والفداء والوالء كان هذا الوطن
أكرث قوة ومنعة وتطورا «.
وأكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن
زاي��د آل نهي��ان أن قرار صاحب الس��مو
الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس
الدول��ة تخصيص يوم الثالثني من نوفمرب
مناسبة س��نوية لالحتفاء بشهداء الوطن
األبرار يؤكد اعتزاز دولة اإلمارات العربية
املتح��دة بأبنائها الذي��ن ضحوا بأرواحهم
الزكية الطيبة يف س��بيل عزتها وش��موخها
وحرصها عىل تخلي��د بطوالتهم يف قلوب
األجيال املتعاقبة وعقولهم لتذكرهم دوما
مب��ا قدمه ه��ؤالء األبطال م��ن تضحيات
لتظل راي��ة الوطن عالي��ة خفاقة ويظل
أبناؤه يعيش��ون يف ظالل وارفة من األمن
واألمان واالزدهار.
وقال صاحب الس��مو ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة إن
تضحي��ات ش��هدائنا األب��رار برهنت عىل سيف بن زايد :شهداء
عمق االنت�ماء الع��ريب لدول��ة اإلمارات
اإلمارات باقون في
العربي��ة املتح��دة وأصالة ش��عبها الويف
وجداننا
وحرصه��ا عىل الحفاظ ع�لى أمن البلدان
الش��قيقية واس��تقرارها ومد ي��د العون
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
إليها انطالقا من مسؤولياتها وقناعتها بأن آل نهي��ان نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء
أمنها واستقرارها وازدهارها مرتبط بأمن وزير الداخلية أن شهداء الوطن أيقونات
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قدم��ت الدع��م ال�لازم ألرس وأبن��اء
الش��هداء وتأم�ين كل أوج��ه الرعاي��ة
واالهتامم لهم تقديرا ً منها لتضحيات أبناء
الوطن وتجسيدا ً ملعاين التالحم بني شعب
اإلمارات وقيادته.
واختت��م س��موه بالرتحم عىل ش��هداء
اإلمارات ..داعياً العزيز القدير أن يسكنهم
جنات��ه الخالدة ويج��زي أهلهم وذويهم
خريا ً وأن يتقبل ش��هداء اإلم��ارات الذين
ضحوا بأرواحهم من أج��ل الحق وارتقوا
إىل جنان.
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة.

الشيخة فاطمة توجه رسالة اعتزاز ألمهات الشهداء..
وتؤكد :تضحيات أبنائكن لن تغيب عن ذاكرتنا
وجهت س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيس��ة االتحاد
النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة الرئيسة
األع�لى ملؤسس��ة التنمية األرسية رس��الة إىل أمهات الش��هداء
وأرسهم وذويهم عربت فيها عن اعتزازها وفخرها بهم وبثباتهم
دفاعاً عن الوطن واألمة يف وقفة سنظل نرفع رؤوسنا عالياً من
أجلها.
وقالت س��موها  -يف رس��التها إىل أمهات الش��هداء  -إن يوم
الش��هيد عالمة بارزة يف تاريخ دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
وسيسجل بأحرف من نور ..
ال س��يام وأن القيادة الرش��يدة للدولة قد اختارت هذا اليوم
قريباً من ذكرى االحتفال باليوم الوطني للدولة ليظل يف ذاكرة
الوطن وأبنائه وفا ًء لحق الشهداء وتقديرا ً وعرفاناً لهم  ..ألنهم
قدموا أرواحهم الغالية ذودا ً عن حمى الوطن ومكتسباته.
وأضافت س��موها :إنني أقول بصدق ألمهات الشهداء ..أننت
الق��دوة واملثل لنا جميعاً ..فق��د قدمنت أعىل درجات التضحية
ووهب�تن أبناءكن وفل��ذات أكبادكن من أج��ل الوطن والذود
عنه ..فأننت اللوايت تستحق الثناء والتكريم والتقدير واالمتنان..

وجزاكن الل��ه خري الجزاء عىل هذا الص�بر والعطاء الالمحدود
والتفاين يف خدمة اإلمارات والتضحية من أجلها.
ومض��ت تقول« :إن أبناءكن هم أبناؤن��ا الذين آملنا فقدهم
وهم يذودون عن أمن وطنهم واستقرار أشقائهم ..وكل أم هي
فخر للوطن وإننا فخورون بالشهداء وببطوالتهم التي تحتسب
لهم يف سجالت املجد والفخر ..ونحتسبهم عند الله شهداء ويف
منازل األنبياء والصديقني وحسن أولئك رفيقا «.
وأضاف��ت :إنني أدعو أمهات األطف��ال الذين فقدوا آباءهم
يف س��احات الرشف إىل تربيته��م عىل البذل والعط��اء والقيم
واملبادئ التي ترىب عليها آباؤهم والس�ير عىل هذا النهج حتى
ترتفع رايات الوطن عالياً.
واختتمت س��موها بالقول« :إن امل��رأة اإلماراتية متفانية يف
خدمة وطنها وتحمل هم قضاياه عىل أكتافها ويف قلبها وتقدم
روحها فداء للوطن س��واء يف الخدمة العسكرية باالنضامم إىل
صفوف القوات املس��لحة أو يف البيت أو املدرس��ة أو العمل..
حيث أنجب��ت هذه النامذج من النس��اء ما يرق��ى به الوطن
وتبقى رايته مرفوعة خفاقة بني األمم».

قيادات الداخلية :ستبقى أرواح شهدائنا فينا ما حيينا
احتف��ت وزارة الداخلية بيوم الش��هيد
تخليدا ً ووفاء وعرفان��اً بتضحيات وعطاء
وبذل ش��هداء الوطن وأبنائه الربرة الذين
ارتق��وا للعال ش��هداء دفاعاً ع��ن الوطن
والح��ق والعدل ووهب��وا ارواحهم لتظل
راية اإلمارات خفاقة عالية.
وأكدت قي��ادات وزارة الداخلية وكبار
ضباط الرشطة ،عن عظيم الفخر واالعتزاز
باالنتامء بأبنائنا الذي استشهدوا يف ميادين
الرشف ودفاعاً عن الحق ويف س��بيل أداء
الواجب؛ الذين سيبقون خالدين يف ذاكرة
الوطن وضمري األمة ،مش��اعل تستنري بهم
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مس�يرة العطاء وهمم األجيال لتبقى راية
الوطن خفاقة يف العلياء.
وقالوا إننا نعرب يف هذا اليوم عن مشاعر
االمتنان والعرف��ان للتضحية الكربى التي
قدمه��ا ش��هداء اإلم��ارات ف��داء للوطن
وذودا ع��ن حياضه ومكتس��باته ،معربني
عن الفخر بالتضحية الوطنية التي قدمها
شهداء اإلمارات ألداء الواجب ،ومجددين
يف ه��ذا اليوم لقي��ادة الوطن ،عن عظيم
الوالء واالنتامء لرتاب البلد الطاهر.
وأكدوا أن ش��هداء الوطن مشاعل تنري
دروب االجي��ال اىل مس��تقبلها الزاه��ر،
حيث يس��تلهموا من قصصه��م البطولية

عرب ودروس البطول��ة والتضحية والفداء،
وميثل��ون يف وجداننا أرقى من��وذج للوالء
واالنتامء لقيادة البالد ولشعبها.
واعتربوا إن يوم الش��هيد يوماً لتجسيد
الروح الوطنية ،والتعبري عن مدى التالحم
بني القيادة والش��عب يف الدولة ،وذكرى
نس��تذكر فيها قيم العطاء يف أبهى صوره
من هؤالء الش��جعان ،وهو يوم مجيد من
أيام الوطن نخلد فيه بطوالت وتضحيات
ش��هدائنا األب��رار يف صفح��ات التاري��خ
اعت��زازا ً وفخرا ً وامتناناً ملا قدموه من أجل
الوطن والقيم اإلنس��انية ويف سبيل الحق
والرشعية.
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الشعفار  :نقف
اليوم وقفة إجالل
وإكرام تكريمًا
لشهداء اإلمارات
أكد الفريق س��يف الش��عفار
وكيل وزارة الداخلية أن االحتفال
بيوم الش��هيد س��تبقى مناس��بة
وطني��ة غالية ع�لى قلوب جميع
املواطنني واملقيمني عىل أرض الدولة ،مشريا ً إىل أن هذه املناسبة
لنس��تذكر بكل إجالل وتقدي��ر تضحيات ش��هداء الوطن األبرار
الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء للوطن وتلبية لنداء الواجب.
وقال «ونحن يف ه��ذا اليوم نقف جميعاً وقفة إجالل ،وإكرام
أمام مواكب الش��هداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الواجب
الوطني املقدس ،ونث ّمن توجيهات القيادة الرش��يدة يف تخصيص
ي��وم الـ 30من ش��هر نوفمرب من كل عام يوم��اً خاصاً يحيي فيه
أبناء الدولة واملقيمون ذكرى الش��هيد العطرة ،وهو ما يحمل يف
ثناياه دالالت واضحة تتمثل يف مدى عمق التالحم والرتابط الذي
يجمع القيادة بالش��عب ،ناهيك عن تقدير وفخر عميقني لهؤالء
األبط��ال الذين رحلوا بأجس��ادهم وأن أرواحهم النقية الطاهرة
باقي��ة فينا ،فهم رمز للعطاء وبذل النفس يف س��بيل إعالء كلمة
الحق ،وستبقى ذكراهم وبطوالتهم خالدة يف ذاكرة ووجدان كل
إمارايت.
وخت��م بالدعاء للموىل ع��ز وجل أن يتقبل ش��هداء اإلمارات،
ويحف��ظ جنودها ،وين�صر قواتها ويصون أوطانن��ا ويديم علينا
نعمة األمن واألمان والخري واالستقرار.
ضاحي خلفان:
تجسيد ألعظم
البطوالت
والتضحيات
وق��ال مع��ايل الفري��ق ضاح��ي
خلف��ان متيم ،نائب رئي��س الرشطة
واألمن العام نحن أبناء هذا الوطن،
مه�ما قلنا وكتبن��ا يف «حب الوطن»
ل��ن نوفيه حقه ،ب��ل إن من حقه علين��ا أن نعمل جميع��اً من أجله
بكل ص��دق وأمانة ،وأن نضحي بالغايل والنفيس يف س��بيله ،ونحافظ
عىل املكتس��بات والرثوات واملقدس��ات التي وفرها لنا قادتنا األولون،
ونقدم كل الوالء والطاعة للوطن ولحكامنا وقادتنا الحاليون -حفظهم
الله ورعاهم -فكل منا مس��ؤول يف مكانه وموقعه ،وكلنا راع وكل راع
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مس��ؤول عن رعيته ،ونحمد الله عز وجل ،عىل ما حبانا به من نعمة
األمن واألم��ان يف ظل هذه القيادة الرش��يدة والحكيمة ،التي جعلتنا
نرفع رؤوسنا شموخاً وفخرا ً مبا تحقق عىل أرض وطننا الحبيب ،وندعو
الله العيل القدير أن يحفظ لنا والة أمرنا وأن ميتعهم بالصحة والعافية
وأن يجزيهم خري الجزاء ملا يبذلونه ألبناء هذا الوطن.
ودعا الله جل جالله أن يرحم ش��هداءنا األبرار ويجعـل لهـم قـدم
صـدق عنـدك ،ويسكنهم فسيح جناتك الخالدة واجز أهلهم وذويهم
كل خ�ير ،ويحفظ اللهم إخوانهم األبط��ال املرابطني عىل جبهات العز
والرشف ،وأن يقيهم من كل مكروه.
الرميثي :يوم
الشهيد يجسد
قيم الدفاع عن
ثرى الوطن
فيام قال مع��ايل اللواء محمد
خلفان الرميث��ي قائد عام رشطة
أبوظب��ي إن يوم الش��هيد الذي
يص��ادف الثالث�ين م��ن نوفمرب
يش��كل رمزا ً للبطولة والوالء واإلخالص للوطن وقيادته الرشيدة،
ففي هذا اليوم يتذكر الوطن أبناءه الذين سطروا بدمائهم الزكية
أروع قصص التضحية والفداء من أجل الدفاع عنه ليكونوا حراساً
ملجد وعزة وكرامة وطن يستحق منا التضحية بإيثار وجسارة.
وأضاف الرميثي «يف هذا اليوم ،تتجسد أروع القيم والتضحيات
دفاعاً عن ثرى الوطن ،وتتجدد قيم الوالء واالنتامء والش��جاعة،
ونس��تلهم من تضحيات شهدائنا الذين وهبوا أرواحهم يف سبيل
وطنهم ،معاين البطولة والكرامة والرجولة والعطاء الذي ال ينتهي،
ولهم منا العه��د أن نبقى عىل خطاهم يف التضحيات للذود عن
حمى وطننا الغايل وصون مقدراته ليبقى صامدا ً شامخاً يف وجه
الرياح العاتية».
ودع��ا قائد عام رشط��ة أبوظبي امل��وىل عز وج��ل أن يتغمد
الش��هداء األبرار بواسع رحمته ،وأن ينعموا بجنات الفردوس مع
النبيني والصديقني والشهداء والصالحني ،وحسن أولئك رفيقاً.
الخييلي :نقف اليوم
إجال ًال وإكبارًا لتضحيات
شهداء اإلمارات
وق��ال الل��واء الرك��ن خليف��ة
حارب الخيي�لي رئي��س املجلس
التنفيذي بوزارة الداخلية  ،سيظل
يوم الثالثني م��ن نوفمرب من كل
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

عام «يوم الشهيد» يوماً نقف فيه إجالالً وإكبارا ً لتضحيات أبنائنا
الذين قدموا حياتهم يف س��احات الرشف ،مبتهلني إىل الله العيل
القدير أن يُسكن شهداءنا فسيح جناته.
وق��ال أن ي��وم الش��هيد س��يبقى من كل ع��ام نرباس��اً هادياً
لتضحي��ات أبنائن��ا الش��هداء العظ��ام الذين س��طروا بدمائهم
مجدا ً وتاريخاً ومس�يرة مرشفة لبالدنا ،يف س��بيل أن تبقى رايتنا
خفاق��ة عالي��ة بهم��ة رج��ال عاهدوا فصدق��وا بنف��وس واثقة
وبقل��وب مؤمنة للدفاع ع��ن تراب الوطن ب��روح وطنية عالية.
وأشار إىل أننا يف هذا اليوم نقف مبشاعر جديدة رست يف بالدنا،
مس��تذكرين ما قدمه ش��هدائنا م��ن أروع األمثل��ة يف التضحية
والوطنية والوفاء لعروبتهم ووطنهم ،ونقول لهم :لقد جس��دتم
الش��هامة والوالء بأروع صورها..نس��أل الله أن يتقبل ش��هداءنا
ويحفظ دولتن��ا ويديم أمننا واس��تقرارنا ،ويلهمنا جميعاً مزيدا ً
م��ن العمل واإلنج��از لعزة وطننا الغايل دول��ة اإلمارات العربية
املتحدة.
سالم الشامسي:
ستبقى ذكرى
شهداء اإلمارات
خالدة وراسخة
وق��ال اللواء س��امل عيل مبارك
الش��اميس وكيل الوزارة املساعد
للم��وارد والخدمات املس��اندة
باإلنابة ،إن يوم الشهيد يف دولة اإلمارات يذكرنا مبآثر وبطوالت
أبن��اء اإلمارات البواس��ل الذين ضحوا بأغىل م��ا ميلكون لحامية
الوطن ومقدراته ،وإنقاذ حياة األبرياء ونجدتهم وتحصني الدولة
من كل الفنت التي قد تحيط بها فرضبوا بش��جاعتهم وإقدامهم
أروع األمثلة.
وقال :إن تاريخ الوطن عىل مر الزمن سيحفظ يف ذاكرته أولئك
الرج��ال الذين رضب��وا أروع األمثلة وأصدقه��ا وقدموا أرواحهم
فداء للوطن ،وس��تبقى ذكراهم نرباساً يضيئ دروب العزة ،وإنه
ملن دواعي الفخر والواجب ،أن نس��تذكر ش��هدائنا الربرة الذين
س��تبقى أس�ماؤهم وتضحياتهم عالمة خالدة ومضيئة يف تاريخ
اإلمارات ،وس��تظل ذكراهم العطرة خالدة وراس��خة يف وجدان
الوط��ن أبد الدهر ،وس��يذكرها أبناء الوطن عام��اً بعد عام بكل
اعتزاز ،وسرتسم عىل جبني أبناء وأرس الشهداء وسام الفخر.
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عبد اهلل خليفة
المري :يوم خالدفي
ذاكرة اإلماراتيين
رف��ع الل��واء عبداللـ��ه خليفة
امل��ري ،القائد الع��ام لرشطة ديب،
أس��مى آيات التقدير واالمتنان إىل
مقام صاحب السم ّو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهي��ان ،رئيس الدولة،
حفظه الله ،مبناسبة اختيار سموه
يوم  30نوفمرب من كل عام يوما للش��هيد تخلي��دا ووفاء وعرفانا
بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه الربرة الذين وهبوا
أرواحهم لتظل راية دول��ة االمارات العربية املتحدة خفاقة عالية
وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه يف
امليادين املدنية والعسكرية واإلنسانية.
واض��اف أن «يوم الش��هيد» يعك��س تقدير قيادتنا الرش��يدة
لشهدائنا األبرار وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب ،رعاه الله ،وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد ال نهيان
ويل عهد ابوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة ،واخوانهم
أعض��اء املجلس األعىل لالتح��اد ،حكام االم��ارات ،ويعكس مدى
حرصهم ع�لى تكرميهم يف أعىل املس��تويات الرس��مية واالحتفاء
بذكراهم س��نويا يك يكون هذا اليوم يوما للمجد والبطولة والوفاء
والوطنية والوالء واالنتامء لألرض والقيادة.
أحمد الريسي:
مناسبة لتخليد
بطوالت أبنائنا
وأع��رب اللواء الدكت��ور أحمد
ن��ارص الرييس مفتش ع��ام وزارة
الداخلي��ة ع��ن عظي��م الفخ��ر
واالعتزاز بشهداء اإلمارات الذين
قدم��وا أغىل ما ميلكون يف س��بيل
الدفاع عن الوط��ن ورفعة مجده
وازدهاره .وأش��ار إىل أننا هذا اليوم نق��دم تحية إجالل وتقدير
ألرس الش��هداء الذين قدم��وا أرواحهم فداء للوط��ن ونقول ألم
الش��هيد كلنا أبناؤك وأبناء الش��هداء فهم أوالدنا جميعاً ،لنؤكد
أنه��م باقون يف وجداننا مناذج للعط��اء والوفاء يف أرقى صورها،
ولن ننىس أبناؤنا الذين ضحوا دفاعا عنا وعن وطنهم يف ساحات
العز والرشف وعملوا من أجل رفعته وعزته.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

جاسم المرزوقي:
نعتز بتضحيات
شهداء الوطن
وق��ال الل��واء جاس��م املرزوقي
قائ��د عام الدف��اع امل��دين ،تحتفل
دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة
بيوم الشهيد تكرمياً لشهداء الوطن
واس��تذكارا ً لبطوالتهم وتضحياتهم
وإخالصه��م ووالئه��م لوطنه��م
وقيادته الرش��يدة .وقدم باسمه وباس��م العاملني يف القيادة العامة
للدف��اع املدين بجميع إداراته��ا ومراكزها عىل مس��توى الدولة كل
الح��ب والتقدير والوفاء لش��هدائنا األبرار وذويه��م عىل ما قدموه
م��ن عطاء ال مثيل له حباً للوطن ودفاع��اً عن الرشعية ،وهم بذلك
احتفظوا ألنفسهم بصفحات ناصعة البياض يف تاريخ دولة اإلمارات.
عبدالعزيز الشريفي:
ذكرى شهداء اإلمارات
باقية فينا جي ً
ال بعد جيل
وقال الل��واء عبدالعزيز مكتوم
الرشيف��ي مدي��ر ع��ام األم��ن
الوقايئ ب��وزارة الداخلي��ة ،أننا يف
هذا اليوم نس��تذكر أرواح شهداء
اإلم��ارات الذين قدم��وا أغىل ما
ميلكون يف س��بيل حامي��ة الوطن والدفاع عنه ،وس��نتوارث جيالً
بعد جيل س�ير هؤالء وبطوالتهم الذين علمونا فعالً كيف تكون
التضحية ،والشجاعة ،يف أبهى صورها .وأضاف أن جنودنا الشهداء
مث��ال للجميع ومنوذجاً مرشف��اً ألبنائنا ليس�يروا عىل نهجهم يف
التضحي��ة والوالء والعطاء ،وليدافعوا عن وطنهم بكل ما ميلكون
من ش��جاعة وتفاين فأن الروح تف��دي هذا الوطن الحبيب ،ومع
ذك��رى هذا اليوم ف��أن والؤنا وانتامؤنا للقي��ادة والوطن وترابه
وارضه الطهور يزداد قوة ومنعة بإرادة ُاستنهضت فينا من هؤالء
الكوكبة من شباب اإلمارات الغايل.
مكتوم الشريفي:
شهداؤنا رمز
لعزتنا وكرامتنا
وأك��د الل��واء مكت��وم ع�لي
الرشيفي ،مدير عام رشطة أبوظبي
إن يوم الش��هيد مناس��بة وطنية
كبرية عزيزة عىل قلوبنا ،تعد وفاء
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وعرفاناً بتضحيات ش��هداء الوطن الذين سطروا بدمائهم الزكية
مالح��م البطولة والتضحية والف��داء ،وارتقوا بأرواحهم إىل مرتبة
الشهداء ،دفاعاً عن الوطن األغىل ليبقى حصناً منيعا وواحة أمن
واستقرار ،وبلدا ً للتسامح واملحبة واإلنسانية.
وقال إن ص��ور التضحية والفداء التي قدمها ش��هداءنا األبرار
دفاع��ا عن الحق تقوي من عزامئنا وقوتن��ا وتالحمنا لنكون عىل
قل��ب رجل واح��د يف خوض معارك الكرام��ة يف ميادين البطولة
وال�شرف ،تأكي��دا لقيم ال��والء واالخالص واالنت�ماء املتأصلة يف
نفوس أبناء اإلمارات.
واختت��م كلمته بالق��ول إن ش��هداء اإلمارات الذين س��طروا
أس�ماءهم يف س��جل التاري��خ بأح��رف م��ن نور ،ه��م مثال يف
الوالء واالنتامء ،وقدوة لش��باب الوطن ال��ذي يعتز بتضحياتهم
وبطوالتهم املرشفة التي ستبقى خالدة يف ضامئرنا وذاكرة الوطن
داعي��اً الل��ه عز وجل أن يرحم ش��هداءنا ويحرشه��م مع النبني
والصديقني والشهداء والصالحني.
علي عبداللـه بن
علوان :شهداء
اإلمارات سطروا
ملحمة المجد
والبطولة
وأك��د اللواء عيل عب��د الله بن
علوان النعيم��ي قائد عام رشطة
رأس الخيمة أن «ش��باب الوطن» س��طروا من خالل مشاركتهم
ضمن القوات املشاركة يف عملية «إعادة األمل» للتحالف العريب
الذي تق��وده اململكة العربية الس��عودية يف اليمن ،أروع معاين
التضحيات يف كل امليادين وس��احات الرشف وس��طروا بدمائهم
مالحم املجد والبطولة من أجل الس�لام وإحقاق الحق والعدالة
واملساواة ونرصة املظلوم وإعالء راية الوطن.
ودعا املوىل عز وجل أن يرحم شهداءنا األبرار الذين سيظلون
أحياء بيننا يف صورهم وس�يرتهم وتضحياتهم ،ويعز املوىل دولتنا
الحبيب��ة ويحميها من كي��د الكائدي��ن ورش املاكرين أنه قريب
سميع الدعاء ،وأن يشفي الله املصابني الذي يرصون عىل بقائهم
يف جبهة القتال واستعدادهم لدعم حكومتهم من قضايا إقليمية
ودولية يصب يف مصلحة أمن واستقرار بلدهم والبلدان الشقيقة
والصديقة ،أولئك يفتخر بهم كل بيت يف اإلمارات والفخر األكرب
لذويهم الذين نالوا هذا الرشف.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

راشد بن أحمد
المعال .:يوم فخر
واعتزاز بجنود الوطن
فيام قال العميد الش��يخ راشد
بن أحمد املعـ�لا قائد عام رشطة
أم القيوي��ن « يوم الش��هيد ،يوم
مص��در فخ��ر واعت��زاز بجن��ود
الوطن الذين ضحوا بأرواحهم لله
ولبالده��م ولنرصة املس��تضعفني،
نعم ،يأيت يوم الشهيد تنفيذا ً ألوامر سيدي صاحب السمو الشيخ
خليف��ة ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة حفظه الل��ه ،وتقديرا ً
لعطاء ش��هداء اإلمارات وتكرمياً ودعامً لذويهم ،ووقوفاً وتفاعالً
من ش��عب اإلمارات مع أرس الش��هداء ،وتخلي��دا ً لذكرى أولئك
األبطال الذين ما غابوا يوما عن دعائنا لهم بالرحمة.
وأكد أن ش��هداء اإلمارات س��يبقون رمزا ً نفتخ��ر به ما حيينا،
رشب قلبه
وستبقى ذكرى استش��هادهم مصدر اعتزاز لكل من ت ّ
ح��ب هذه األرض ،وس��ال دمه ف��داء لرتابها وجه��ادا ً لرد الحق
ألصحابه.
ودع��ا امل��وىل عز جالله أن يرح��م ش��هداءنا ويجمعنا بهم يف
ج ّنات النعيم ،وأن يحفظ جنودنا املرابطني يف الثغور ،وأن يبارك
يف قادتنا وش��عبنا ويجنبهم كل رش ،وأن مي��ن علينا وعىل بالدنا
الغالية باألمن واالستقرار يف ظل قيادتنا الرشيدة.
سلطان النعيمي :يوم
الشهيد ..يوم للوطن
وقال اللواء الش��يخ سلطان بن
عبدالله النعيمي قائد عام رشطة
عج�مان «ع�لى ح��ب الوط��ن
والتضحية ألجل ث��راه تأصل أبناء
اإلم��ارات من��ذ والدته��ا ،ف��كان
عش��قهم منقط��ع النظ�ير لرثى
وطنه��م يذودون يف الحمى دفاعاً
عن��ه ،ويبذلون الغايل والرخيص يف س��بيل إع�لاء رايته وتعظيم
ش��أنه ،فبعد االتحاد تكاتف الجس��د وتوحدت قواه ورفع علم
دول��ة اإلمارات براي ٍة تنحني ألجله��ا كل الجباه وتُرخص يف حبها
كل األرواح» .ودع��ا الله أن يرحم ش��هداءنا ويس��كنهم جناته
الخال��دة ويجزي أهله��م وذويهم خريا ً ويجع��ل دولة اإلمارات
العربية املتحدة عىل الدوام قوية منيعة تقدم للعامل كله دروس��اً
يف ح��ب الوط��ن والتضحية من أجله مس��تندة إىل تاريخ عريق
وبانية ملستقبل زاهر لخري أبنائها والبرشية جمعاء.
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محمد بن غانم
الكعبي :يوم الشهيد..
يوم فخر وعزة وكرامة
وأكد الل��واء محمــ��د أحمــد
بـن غـانم الكعبـي القـائـد العام
لرشطة الفجيـرة إن يوم الش��هيد
يجسد قيمة رائعة من قيم الوفاء
يف املجتم��ع اإلم��ارايت ،فقيادتن��ا
الرش��يدة تثمن تل��ك التضحيات
التي قدمها أبناء الوطن وعطاءهم ،الذين كتبوا بدمائهم الزكية
ملحم��ة حقيقية يف تاريخ األمة ،من أجل اس��تعادة الرشعية يف
اليمن الشقيق والدفاع عن جزرنا الثالث وقوة الواجب يف مملكة
البحري��ن والوق��وف إىل جانب الحق ونرصة املظلوم واس��تقرار
األمن ،فش��هداؤنا اليوم رضبوا أروع األمثلة يف الفداء والتضحية
دفا ًعا عن األمة.
ووجه يف نهاية كلمته تحية إجالل وتقدير لكل أب وإىل كل أم
فقدوا ابنا وإىل كل زوجة فقدت زوجها  ،وإىل كل ابن فقد أباه
 ،رحم الله ش��هداءنا األبرار وأس��كنهم فسيح جناته وجزاهم عنا
خري الجزاء وحفظ الله اإلمارات وشعبها من كل مكروه.
سيف الشامسي:
شهداء اإلمارات
محفورون في ذاكرة
الوطن ..عنوانًا
للفخر والعزة
وأك��د العمي��د س��يف الزري
الش��اميس قائ��د ع��ام رشط��ة
الش��ارقة إن تخصيص يوم الثالثني
م��ن نوفمرب من كل عام يوما لذكرى الش��هيد  ،يعكس أس��مى
مع��اين الوفاء والعرفان  ،والتقدير الصادق من قيادتنا الرش��يدة
لتضحيات ش��هداء الوطن  ،وتكرميها له��م ،وحرصها عىل تخليد
س�يرتهم  ،و إبقاء أس�ماءهم محفورة يف ذاكرة الوط��ن ،عنواناً
للفخر والع��زة ،ومثاالً مرشف��اً للبذل والعطاء ،ومنارة س��اطعة
تيضء طريق املس��تقبل املزدهر لوطننا وشعبنا ،و مصدرا ً إللهام
األجيال القادمة بأسمى معاين التضحية والوالء واالنتامء للوطن،
والحفاظ عىل أمنه واستقراره وعزته وكرامته .
ودعا الله أن يرحم شهداءنا األبرار ،ويخلدهم يف نعيم الفردوس
العظيم ،ويحفظ وطننا من كيد املرتبصني ومكر املاكرين ،وينعم
عىل شعبنا وامتنا بنعمة األمن والرخاء واالستقرار.
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

يوم العلم

ملحمة وطنية للوالء للوطن وقيادته الرشيدة
احتفل��ت دول��ة اإلم��ارات
العربية املتح��دة يف الثاين من
نوفمرب ،بيوم العلم ،يف أعقاب
دعوة صاحب الس��مو الش��يخ
محمد ب��ن راش��د آل مكتوم،
نائ��ب رئي��س الدول��ة رئيس
مجل��س الوزراء حاكم ديب ،كل
الجه��ات االتحادي��ة والجهات
التابعة لها إىل مش��اركة وطنية
واس��عة برفع علم الدولة عىل
السارية ويف وقت واحد.

تقديم االحتفال بيوم العلم

رمز شامخ لوحدة اإلمارات

وكان صاحب السمو قد وجه بتقديم االحتفال بيوم العلم لهذا
العام إىل الثاين من نوفمرب بدالً من الثالث من نوفمرب ،من خالل
تغريدات س��موه يف تويرت ،حيث قال« :ندعو جميع مؤسس��اتنا
ووزاراتنا ومدارس��نا وجهاتنا الحكومية لتوحيد رفعه الخميس 2
نوفم�بر  11صباح��اً يف وقت واحد ،وبقلب واحد نابض بعش��ق
تراب بلدنا» ،مضيفاً س��موه« :نري��د أن نراه عىل بيوتنا ومزارعنا
ومرافقن��ا ..نريده يف الس�ماء ..عالياً كطموحاتنا عزيزا ً كنفوس��نا
خفاقاً عىل جميع أركان وطننا».

وأكد صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب أن علم اإلمارات
س��يبقى دامئاً رمزا ً ش��امخاً لوحدة اإلمارات وقوتها وسيظل أبدا ً
عنواناً لعزة أبنائه��ا وكرامتهم ورفعتهم يرفعونه عىل الدوام راية
يواصلون تحتها مسرية النامء والتقدم التي بدأها اآلباء املؤسسون
بقيادة املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه وإخوانه حكام اإلمارات الذين اختاروا أن تكون الوحدة هي
الطريق التي نس��لكها نحو املس��تقبل ونواصل اليوم من بعدهم
حمل مس��ؤوليتها وامليض بها قدما لغد تنعم في��ه دولتنا وأمتنا
بالخري والنامء.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

العلم أمانة كبيرة

وقال س��موه إن يجب علينا صونها نبذل الغايل والنفيس يف س��بيل الحفاظ عليها عالية
خفاقة يف س�ماء الكرامة واملج��د ،مبداد من الوفاء والوالء للوط��ن واالنتامء لرتابه الغايل،
وبالعم��ل الجاد ومضاعفة الجهود يف س��بيل ارتقاء دولتنا أعىل مرات��ب التقدم مبا يكفل
لش��عب اإلمارات مقومات الرخاء والسعادة ،لنحمي مكتسباتنا الوطنية ونصون مقدراتنا
التنموية لغد حافل بالفرص تنعم فيه األجيال القادمة بثمرة ما نغرس��ه اليوم ،منوهاً إىل
أن املعرفة ستبقى دامئاً ركيزة أساسية يف الفوز بسباق التميز الذي اختارت دولة اإلمارات
أن تخوضه واضعة نصب أعينها هدفاً واحدا ً واضحاً وهو الوصول إىل املركز األول.
جاء ذلك مبناس��بة االحتفال بـ»يوم العلم» ،حيث قام س��موه برفع علم الدولة يف دار
االتحاد بديب -والذي ش��هد قبل  46عاماً توقيع الوثيقة الخاصة بتأس��يس دولة االتحاد -
إيذاناً ببدء احتفاالت الدولة بيوم العلم ضمن التقليد السنوي الذي أطلقه سموه يف العام
 ،2013وذلك ضمن احتفالية كبرية شارك فيها جمع من طلبة املدارس وأصحاب الهمم.
محمد بن راشد:
نريد أن نراه على بيوتنا ومزارعنا ومرافقنا ..نريده في السماء ..عاليًا
كطموحاتنا عزيزًا كنفوسنا خفاقًا على جميع أركان وطننا نحمي
مكتسباتنا الوطنية ونصون مقدراتنا التنموية لغد حافل بالفرص
تنعم فيه األجيال القادمة بثمرة ما نغرسه اليوم.
محمد بن زايد:
علم اإلمارات رمز وحدتنا ومنعتنا وقوتنا

من جانبه أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ،أن علم اإلمارات رمز للوحدة واملنعة والقوة ،وس��يظل
شامخاً عالياً نستمد منه قيم التضحية والبناء والعمل.
وأضاف سموه يف تغريدات نرشها حساب «تويرت» الرسمي ألخبار صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،أنه يف يوم العلم نس��تحرض جهود املؤسسني اﻷوائل وتضحياتهم
يف بناء وطن متوحد ش��يد عىل مبادئ الخري والتس��امح واملحبة ،حيث دون س��موه بهذه
املناس��بة« :علم اﻹمارات رمز وحدتنا ومنعتنا وقوتنا سيظل شامخاً عالياً نستمد منه قيم
التضحية والبناء والعمل ،يف يوم العلم نس��تحرض جهود املؤسس�ين اﻷوائل وتضحياتهم يف
بناء وطن متوحد شيد عىل مبادئ الخري والتسامح واملحبة».
محمد بن زايد:
نستحضر جهود المؤسسين اﻷوائل وتضحياتهم في بناء وطن
متوحد شيد على مبادئ الخير والتسامح والمحبة
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حزام األمان سالمة وأمان

سيف بن زايد
يشهد رفع علم الدولة على وزارة الداخلية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
مجل��س الوزراء وزير الداخلية ،االحتفالية برفع علم الدولة عالياً
خفاقاً عىل س��ارية مبنى الوزارة ،بالتزامن مع قطاعاتها الرشطية
كافة ،ومبانيها يف الدولة ،مبناس��بة احتفال دولة اإلمارات العربية
املتحدة «بيوم العلم».
وكانت مراس��م االحتفال قد بدأت بسالم العلم ،تزامناً مع رفع
سموه علم الدولة ،لينس��اب مبهابة وإجالل خفاقاً يف اآلفاق ،ثم
عزفت موسيقى الرشطة السالم الوطني.
عزف سالم العلم والسالم الوطني

وحرص��ت وزارة الداخلية عىل إرشاك عدد م��ن كبار الضباط
املتقاعدي��ن به��ذه املناس��بة ،وعدد م��ن الطلبة املرش��حني من
مختلف الدفعات يف كلية الرشطة ،وعنارص من الرشطة النسائية،
إىل جان��ب عن��ارص من ق��وات األم��ن الخاصة والدف��اع املدين،
ومجموعة من طالبات مدرس��ة االرتقاء للتعليم األسايس (حلقة
ثانية) ،وفرقة موس��يقى الرشطة التي صدحت بعزف سالم العلم
والسالم الوطني ،تزامناً مع رفع سمو وزير الداخلية علم الدولة.
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وشهد االحتفال الفريق س��يف عبداللـه الشعفار ،وكيل وزارة
الداخلي��ة ،واللواء الركن خليف��ة حارب الخيي�لي ،وكيل الوزارة
املساعد لشؤون الجنس��ية واإلقامة واملنافذ باإلنابة ،واللواء سامل
مبارك الش��اميس ،الوكيل املس��اعد للموارد والخدمات املساندة
باإلناب��ة ،والل��واء الدكتور أحمد ن��ارص الري�سي ،املفتش العام
بال��وزارة ،واللواء عبد العزيز مكتوم الرشيفي ،املدير العام لألمن
الوق��ايئ يف الوزارة ،واللواء محمد بن الع��ويض املنهايل ،والعميد
محمد حمي��د بن دملوج الظاهري ،األمني الع��ام باإلنابة مبكتب
س��مو نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير الداخلي��ة ،واملديرون
العامون ،ومديرو اإلدارات ،وعدد كبري من الضباط وصف الضباط
واألفراد واملدنيني والعنرص النسايئ العاملني يف وزارة الداخلية.
شكر وتقدير

حرص الفريق س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،عىل التوقف والتقاط الصور
التذكارية بهذه املناسبة مع العنارص النسائية بالوزارة ،وعدد من
طالبات مدرس��ة االرتقاء للتعليم األس��ايس (حلقة ثانية) ،مقدماً
الشكر للطالبات عىل مشاركتهن يف هذه املناسبة الوطنية الغالية
الت��ي ترمز إىل وحدة ه��ذا الوطن املعطاء ،م��ن خالل رفع راية
اإلمارات عالية ،وتجديد العهد للوطن والقيادة العليا بأن نفتديه
بالغايل والنفيس.
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداؤه بالطريقة الصحيحة

لدعوة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
احتفال كافة اإلدارات
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب بتوحيد موعد رفع
من جانبه احتفل��ت القيادات الرشطي��ة بالدولة ،والقطاعات
العلم يف كافة أرجاء الدولة يف ذات التوقيت.
الرئيس��ية يف وزارة الداخلية وبالتزامن مع احتفاالت الدولة بيوم
العلم الغايل ،وشهدت كافة االدارات واملؤسسات الرشطية مراسم وبهذه املناس��بة توجه اللواء جاس��م املرزوقي بأس��مى آيات
التهاين والتربيكات إىل صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل
رفع العلم.
نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،وأخيه صاحب الس��مو الش��يخ
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس
قيادة الدفاع المدني
ال��وزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب الس��مو الش��يخ محمد
فقد احتفل��ت القيادة العامة للدفاع املدين بوزارة الداخلية يف بن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
مقر أكادميية الدفاع املدين بحضور اللواء جاسم محمد املرزوقي املس��لحة ،وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام
قائد عام الدفاع املدين ومدراء اإلدارات ورؤس��اء األقس��ام وعدد اإلمارات سائالً املوىل عز وجل أن تكون هذه املناسبة فاتحة خري
عىل دولة اإلمارات وقيادتها وشعبها العظيم .
من الضباط وضباط الصف بالقيادة العامة للدفاع املدين.
وق��ال قائ��د عام الدفاع امل��دين أن يوم العلم ه��و يوم للعزة
وقام اللواء جاسم املرزوقي برفع علم الدولة عىل سارية أعدت
خصيص��اً لهذه املناس��بة يف متام الس��اعة الحادية ع�شرة تنفيذا ً والفخ��ر والعط��اء نجدد فيه ال��والء للقيادة الحكيمة وملس�يرة
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سالمة وأمان
وأخالق
األمانوذوق
القيادة فن
حزام

الوطن ،ونؤكد فيه بالعزم واإلرصار عىل مضاعفة الجهود والعمل
بجد وإخ�لاص ليبقى هذا الوطن منارة ت�ضيء تقدماً وحضارة،
وليظل علمنا رمزا ً من رموز الشموخ الوطني نابعاً من قيم الوالء
واالنتامء والوفاء للوطن وقائده.
  
قوات األمن الخاصة

ق��ام قائد قوات األمن الخاصة العميد الركن عبد العزيز أحمد
الهاجري برفع علم الدولة وذلك مبناس��بة (ي��وم العلم) بحضور
نائب قائد قوات األمن الخاصة ومدير إدارة الخدمات املس��اندة
بالقي��ادة ومدي��ر إدارة العملي��ات بالقيادة وعدد من الس��ادة
الضباط وضباط الصف واألفراد والعاملني بالقيادة
شركة ساعد لألنظمة المرورية

الريايض ،حيث شارك يف التوقيع ما ال يقل عن  800موظف عربوا
عن حبهم ووالئهم لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ورصح��ت األس��تاذة فاطم��ة أهيل املدي��ر التنفي��ذي لقطاع
االس�تراتيجية واألداء املؤس�سي“ ،إن احتفالنا بعلم اإلمارات هو
احتف��ال مبس�يرة وطن حقق إنجازات مش��هودة ع�لى مختلف
الصعد دولياً وإقليمياً جعلت من قطاعاته وخدماته تحتل املركز
ُّ
األول يف تحقيق س��عادة وازدهار ورخاء ش��عب اإلمارات يف ظل
القيادة الرشيدة».
ك�ما أكدت أهيل أن مش��اركة س��اعد هي مش��اركة متجددة
اس��تجابة لكافة املبادرات الوطنية واملجتمعية بالتعاون مع كافة
الجهات واملؤسس��ات يف الدولة التي تضامنت يف هذه املناس��بة
للتعبري عن حبهم واعتزازهم بهذا الوطن.
وبهذه املناس��بة تجدد رشكة ساعد العهد بتقديم كافة أشكال
املب��ادرات والخدمات املمي��زة وفق أرقى املعاي�ير العاملية التي
تساهم يف تحقيق رفعة هذا الوطن وتضمن أمن وسالمة ورفاهية
وسعادة املواطنني واملقيمني عىل أرضه.

واحتفلت رشكة س��اعد لألنظمة املروري��ة بالتعاون مع رشكة
إنج��ازات لنظ��م املعلومات ،وتم رف��ع علم الدولة مع الس�لام
الوطن��ي يف مقر الرشكة الرئييس مببني إنج��ازات بإمارة أبوظبي
جناح الجو
بحضور كافة املدراء واملوظفني.
واحتف��ل جن��اح الجو ب��اإلدارة العامة لإلس��ناد األمني بوزارة
  ك�ما تم ع�لى هامش االحتفالي��ة دعم رشكة س��اعد ملبادرة الداخلية بهذه املناسبة الغالية برفع العلم وفق املراسم الرسمية
(ملي��ون توقيع والء للوط��ن) بالتعاون مع ن��ادي الذيد الثقايف وذلك مبقر االدارة يف الشارقة.
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

سيف بن زايد يشهد احتفال الذكرى
الـ 60لتأسيس شرطة أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة رئيس
املجلس التنفيذي ،ش��هد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،احتفال
القيادة العامة لرشطة أبوظبي بالذكرى الس��تني لتأسيس��ها ،والذي أقامته يف كلية الرشطة بأبوظبي .وحرض الحفل س��مو
الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاس��ة ،وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان
رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي ،وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء املجلس التنفيذي إلمارة ابوظبي وعدد من املسؤولني
بالدوائر والهيئات الحكومية يف اإلمارة وقيادات الرشطة بوزارة الداخلية ورشطة أبوظبي وكبار الضباط .
تطور ملموس على مستوى الخدمات

وتأيت االحتفالية ،وقد حققت رشطة أبوظبي تطورا ً ملموساً يف
مستوى الخدمات الرشطية ،واملبادرات األمنية واملجتمعية إلسعاد
املتعاملني ،واملس��اهمة يف تعزيز س��معة إمارة أبوظبي ومكانتها
الريادية من خالل ترسيخ األمن العام ،وتعزيز الشعور املجتمعي
باألمان ،ودفع تجربتها التنموية إىل األمام ،حتى غدت أبوظبي يف
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طليعة أك�ثر املدن أماناً حول العامل لتصبح محطة جذب ووجهة
عاملي��ة متنامية ،نتيجة الطفرة التقنية والبرشية التي طرأت عىل
أداء القطاعات الحكومية كافة ،بفضل الدعم الالمحدود من قبل
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة
«حفظه الله» ،واملتابعة املس��تمرة لصاحب السمو الشيخ محمد
ب��ن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

ومت ّي��زت االحتفالية بارتداء منتس��بي القي��ادة العامة لرشطة التطويرية ركزت عىل تكريس معايري الريادة والجودة الش��املة
أبوظب��ي ،الزي الرس��مي الجديد ،تزامناً مع م��رور  60عاماً عىل يف مج��االت العم��ل الرشط��ي ،والحفاظ عىل مكتس��بات األمن
تأسيس نواة رشطة أبوظبي ،التي سخرت جميع إمكاناتها لتعزيز واالستقرار .
األداء الرشطي ودع��م تطوير الكوادر اإلماراتي��ة يف هذا الجهاز
وق��ال إن رشط��ة أبوظبي ،ومنذ تأسيس��ها يف الع��ام ،1957
الحيوي والهام.
عملت عىل إيجاد وتأهيل أجيال متعاقبة من القيادات الرشطية،
مراسم االحتفال
وفق أحدث األس��س واملناهج واملامرس��ات العلمي��ة والعملية،
وبدأت مراس��م االحتفال بعزف الس�لام الوطني ،بأداء الفرق والتي أس��همت بدور رائد يف تحقيق املزيد من التميز والريادة
املوسيقية لرشطة :أبوظبي وديب والش��ارقة ورأس الخيمة ،تالها التي يش��هد لها العامل يف املجاالت الرشطية واألمنية ،عرب حرصها
فقرة تالوة آيات عطرة من القرآن الكريم.
املتواص��ل ع�لى التفاع��ل واملش��اركة العاملية وتب��ادل الخربات
ث��م ألقى مع��ايل اللواء محم��د خلفان الرميث��ي ،القائد العام واملعلوم��ات وتعزيز وصقل تجاربها وخرباتها الناجحة ،والوقوف
لرشط��ة أبوظبي ،كلم��ة له خالل الحف��ل ،أكد فيه��ا أن رشطة عىل املستجدات التطويرية كافة.
أبوظب��ي ،أصبحت ضمن أفضل املؤسس��ات الرشطي��ة يف العامل،
إنجازات مستلهمة من رؤية القيادة الرشيدة
ونجاحها يع��د حصيل��ة لرؤية القيادة الرش��يدة يف تس��خري كل
وذكر معاليه أن األمم تنهض بس��واعد رجالها األوفياء ،مش�يرا ً
اإلمكانات وتطوير الكوادر وفق أعىل املس��تويات والتي تضمن
إىل أن اإلنج��ازات الت��ي حققتها رشطة أبوظب��ي كانت وما تزال
تحقيق الريادة والتميّز.
مس��تلهمة من رؤية وتوجيهات القيادة الرش��يدة والتي عززت
تكريس معايير الريادة والجودة الشاملة
م��ن روح التضحية والتفاين يف تعزيز مس�يرة األمن واالس��تقرار
وف إطار مس��اعيها وخططها حتى أصبح��ت إمارة أبوظبي يف مصاف امل��دن العاملية املتميزة
وأضاف معاليه أن رشطة أبوظبي يِ
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أمناً واس��تقرارا ً والذي انعكس عىل املس�يرة التطويرية الشاملة،
واملحافظة عىل السمعة العاملية التي تحظى بها يف املجال الرشطي
واألمني ،وفق مؤرشات التنافسية العاملية؛ ومن منطلق اهتاممها
بالقيم اإلنس��انية الرفيعة ،وحق الفرد يف العيش اآلمن ،عرب توفري
أرقى الخدمات الرشطية املعارصة .
الحفاظ على المكتسبات الوطنية

وأوضح أن توجيهات القيادة الرشيدة متثل الدافع املهم والذي
يحفزن��ا ع�لى إرادة العطاء والوفاء يف الحفاظ عىل املكتس��بات
الوطني��ة الت��ي تحقق��ت والعم��ل وفق رؤي��ة تطويري��ة تركز
عىل بناء مس��تقبل زاهر ومرشق لغد افضل أكرث أماناً واستقرارا ً.
وق��ال إن املراح��ل التطويري��ة املتعاقبة التي م��رت بها رشطة
أبوظب��ي منذ نش��أتها ،كان��ت بإس��هامات القي��ادات الرشطية
السابقة ،وجهودهم يف ترسيخ منجزات مسرية األمن ،قد وصلت
إىل مراحل أكرث تقدماً يف مواكبة التطورات واملستجدات لالرتقاء
مبنظومته��ا الرشطية ،وفق أجود املعاي�ير العاملية ،حيث انتقلت
من مرحلة التأسيس إىل مرحلة البناء ،ثم مرحلة التقـ ّدم ،وجاءت
بعدها مرحل��ة التطور النوعي واالس�تراتيجي والجودة والتميز،
وأخريا ً مرحلة اإلبداع والتحديث املس��تمر واسترشاف املستقبل
التي ش��هدت تطورا ً كبريا ً ،تـ�� ّوج بإطالق هيكل تنظيمي ،وهوية
مؤسسية كاملة لرشطة أبوظبي ،تضمنت تطوير الشعار الرسمي
الذي يتامىش مع ش��عار حكومة أبوظبي ،وتطوير الزي الرسمي،
واملظهر العام لجميع الدوريات بهوية جديدة.
أداء الواجبات بكفاءة عالية

وأكد اللواء الرميثي أن ما حققته رشطة أبوظبي ،يدعو لتوجيه
الش��كر والعرفان إىل قادة الرشطة املخلصني األوفياء ،الذين تولّوا
إدارة رشطة أبوظبي وخدم��وا فيها بإخالص وتفانٍ وتضحية ،مع
رشفة ربط��ت الجيل الحارض
زمالئه��م املتقاعدين ،يف ص��ورة م ّ
مباضيه��م العريق ،حيث بذلوا الجهد والوق��ت ،وكانوا عىل قد ٍر
كبري من املس��ؤولية وحمل األمانة ..مشريا ً إىل أن الشكر موصول
إىل منتس��بي رشطة أبوظبي لجهودهم الوطنية وتأهبهم الدائم
ألداء الواجبات بكفاءة عالية ،وما يتسمون به حالياً من جاهزية
ومهارة رفيعة ورسعة اس��تجابة ألي واجب يوكل إليهم باحرتافية
فائقة.
تعميق وتأصيل دور الشرطة الريادي

املجتمع ،ومس��اندة كل ما من ش��أنه ضامن رفع��ة هذا الوطن
املعطاء ،وتعزيز رفاهية أبنائه ،كام يؤكد س��عيها الدائم للتعاون
م��ع املؤسس��ات النظ�يرة ،والجه��ات الوطنية الداعم��ة للعمل
املؤس�سي والحكومي ،كام يعترب ميثاق عهد يجدده املنتس��بون
للقيادة الرش��يدة بالعمل الدؤوب واملس��تمر م��ن أجل الحفاظ
عىل املكتس��بات الحضارية التي حققها الوطن يف املجاالت كافة،
وتلبية التطلعات املنشودة ،واالستمرار يف تقديم أفضل الخدمات
الرشطي��ة إلس��عاد أفراد املجتم��ع ،تحقيقاً للرؤية االس�تراتيجية
لحكومة أبوظبي .2030
وق��ال اللواء الرميثي ،إننا نعيش يف ه��ذه األيام ،ذكرى عزيزة
عىل قلوبنا ،تغمرنا فيها الفرحة والس��عادة مبناس��بة قرب حلول
الي��وم الوطني الس��ادس واألربعني لقيام االتح��اد ،وما يزيد من
فرحتنا ،اكتامل العقد السادس من مسرية رشطة أبوظبي ،الحافلة
باملنج��زات املتوالية ،التي تؤكد إرادة العطاء والوفاء لهذا الوطن
الغايل ،وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهي��ان ،رئيس الدولة ‹›حفظه الله›› ،وبفضل
الرعاية والدعم من صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن زايد آل
نهي��ان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة،
رئيس املجلس التنفيذي إلمارة ابوظبي.
إرساء دعائم األمن واالستقرار

وأش��اد معاليه بإس��هامات القي��ادات الرشطية الس��ابقة التي
أرست دعائم مسرية األمن واإلستقرار الذي ننعم به تحت مظلة
قيادة رشيدة حرصت عىل توفري اإلمكانات كافة وتطوير العنرص
البرشي وتأهيله وفق افضل املامرس��ات واملعايري املتطورة عاملياً
حتى وصل��ت رشطة أبوظبي إىل مراحل أك�ثر تقدماً يف مواكبة
التطورات واملس��تجدات لالرتقاء مبنظومتها الرشطية ،واضعة يف
االعتبار املتغريات والتحدي��ات التي تؤرق املجتمعات املعارصة
والعم��ل عىل إيج��اد الحلول املالمئة لها وفق افضل األس��اليب
العلمية يف التعام��ل معها والتي انعكس��ت إيجابياً عىل النتائج
التي تحقق��ت عىل أرض الواقع بش��هادات خ�براء ومتخصصني
عامليني مشهود لهم تجاربهم الرائدة يف مجاالت العمل الرشطي
واألمني ناهيك عن الجوائز العاملية التي حصدتها رشطة أبوظبي
يف مسرية التطوير والتحديث .
تجديد العهد والوالء للقيادة الرشيدة

وأش��ار اللواء الرميثي إىل أن هذا االحتفال ،يؤكد مجددا ً ميض وقال إننا اليوم ومع انتقال رشطة أبوظبي بخطوات واثقة من
رشط��ة أبوظبي قدماً نحو تعميق وتأصي��ل دورها الريادي تجاه مرحلة التأس��يس إىل البناء ،ثم مرحل��ة التقـ ّدم ،وجاءت بعدها
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مرحلة التطور النوعي واالس�تراتيجي والجودة والتميز ،ومرحلة رفعة هذا الوطن املعط��اء ،وتعزيز رفاهية أبنائه ،وفق منهجية
اإلبداع والتحديث املس��تمر واسترشاف املس��تقبل نجدد العهد تركز عىل الرشاكة املجتمعية والتعاون مع املؤسسات النظرية.
والوالء لقيادتنا الرش��يدة عىل االلتزام بتحقي��ق الصدارة إقليمياً وأع��رب معايل القائد العام لرشطة أبوظبي عن أمله يف تحقيق
وعاملياً .
املزيد من اإلنجازات التطويري��ة برؤى تلبي احتياجات املجتمع

وأش��ار معالي��ه إىل مالم��ح م��ن مس�يرة العم��ل التطويري
لرشطة أبوظب��ي والتي تـ ّوجت بإط�لاق هيكل تنظيمي ،وهوية
مؤسس��ية كاملة ،تضمنت تطوير الش��عار الرسمي الذي يتامىش
مع ش��عار حكومة أبوظبي ،وتطوير الزي الرسمي ،واملظهر العام
لجميع الدوريات بهوية جديدة وحديثة تواكب مس�يرة النهضة
والتطوير .
إحداث نقلة تطويرية شاملة

وفق املتطلبات الحديثة املرتبطة بطبيعة العمل الرشطي واألمني
وفق أفضل املس��تويات وبس��واعد املخلص�ين لتحقيق معدالت
متفوقة يف إس��عاد املجتمع ورفاهيته وحفظ وصون مكتس��بات
مسرية الخري والعطاء .
استعراض المراحل التاريخية

وش��اهد الحضور ،فيلامً وثائقياً ،اس��تعرض املراحل التاريخية،
والتح��والت الجذري��ة ،التي م��رت بها رشطة أبوظبي ،ومس�يرة
رشفة التي
تأسيس��ها عرب  60عام��اً ،وتضمن منجزاتها األمني��ة امل ُ ّ
حققتها ،مام كان له األثر البارز يف نهوض ورفعة الوطن ،وأوضحت
لقطات من الفيديو حرص رشط��ة أبوظبي ،منذ انطالقتها األوىل
ع�لى تطبيق مقول��ة املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن
س��لطان آل نهي��ان «طيب الله ث��راه»« :إن الرشطة هي الركيزة
األساسية الستقرار أمن البالد ونرش الطأمنينة بني أبنائه».

وأك��د الل��واء الرميث��ي أن احتفالي��ة رشطة أبوظب��ي بذكرى
تأسيس��ها تعد امتدادا ً لتلك اإلنجازات التي نعتز بها يف مس�يرة
النهض��ة والتطوي��ر التي تش��هدها إم��ارة أبوظبي الت��ي تنفذ
مرشوع��ات ومبادرات مس��تقبلية طموحة لتحقي��ق املزيد من
الرفاهية وإسعاد املجتمع وإحداث نقلة تطويرية شاملة تواكبها
نهضة عمرانية واس��عة تحت مظلة جه��از رشطي مؤهل وقادر
عىل مواكبة التغيريات وفق خطط ومنهجية واسرتاتيجية حكومة
إطالق الهوية الجديدة لشرطة أبوظبي
أبوظبي التي تنطلق إىل آفاق املستقبل بجاهزية مطمئنة وواثقة .
وأش��ار إىل أن رشط��ة أبوظبي متيض قدماً نح��و تعميق وتأصيل وتاب��ع الحض��ور الحدث االس��تثنايئ إلطالق الهوي��ة الجديدة
دورها الريادي تجاه املجتمع ،ومس��اندة كل ما من شأنه ضامن لرشط��ة أبوظبي ،التي ج��اءت متزامنة مع االحتف��ال مبرور 60

ديسمرب 2017

35

احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

جسدت مكانة القيادة العامة لرشطة أبوظبي،
عاماً عىل تأس��يس إحدى املؤسسات الوطنية يف اإلمارة ،إذ حمل جاملية ورمزية ،إذ ّ
التوقي��ت دالالت كث�يرة مع بداي��ة مرحلة جديدة م��ن العطاء ودورها الريادي يف حامية املكتسبات األمنية يف إمارة أبوظبي.
واملزيد من الجهود ،اتس��اقاً مع هوية حكومة أبوظبي ،ويف إطار
تسلم العلم
اس��تكامل تعزيز الخطوات التحديثية واملشاريع الريادية لتطوير
رشطة أبوظبي ،وانس��جاماً مع رؤيته��ا بأن تكون اإلمارة من أكرث وتق�� ّدم الفريق متقاعد محمد خمي��س الجنيبي ،مرتدياً الزي
املدن أماناً واس��تقرارا ً عىل مس��توى دول الع��امل ،وفق مؤرشات الرشط��ي األول لتأس��يس رشطة أبوظب��ي  ،1957حام�لاً العلم
الجدي��د ،برفقة عنارص من الرشطة ،يرتدون الزي نفس��ه ،حيث
التنافسية العاملية.
قام بتس��ليمه إىل الفريق سمو الشيخ س��يف بن زايد ال نهيان،
بعدها ق ّدم عنارص من مديرية ق  7 /برشطة أبوظبي ،سيناريو ثم استلم العلم من س��موه ،معايل اللواء محمد خلفان الرميثي،
عملياً مبهرا ً ،أظهر تفوقهم يف األداء ،ومستوى براعتهم امليدانية ،مؤدياً القس��م بالحفاظ عىل العلم ومكتسبات األمن واالستقرار،
وقدراتهم االستثنائية يف رسعة االستجابة ومكافحة الجرمية.
ث��م قام بتس��ليمه إىل حامل الراي��ة ،يرافقه كوكب��ة من عنارص
واش��تمل برنام��ج الحف��ل عىل دخ��ول  5أفواج م��ن صفوف الرشطة التي اصطفت بانتظام.
الوح��دات الرشطي��ة بالزي العس��كري الجديد ملنتس��بي رشطة
رفع العلم الجديد على السارية
أبوظب��ي ،مصحوب ًة مبوس��يقى الرشطة ،تقدمته��ا مجموعة بزي
املراس��م للمهام الرس��مية ،تالها مجموعة ترتدي الزي الرس��مي ويف توقيت زمني واحد ،جرى رفع العلم الجديد عىل الس��ارية
مديريتي
املس��تخدم يف مختل��ف القطاع��ات الرشطي��ة ،وبعدها دخلت يف املبنى الرئيس للقيادة العامة لرشطة أبوظبي ،ومباين
ّ
مجموعة ترتدي زي املهام الخاصة ،كام استعرض الحفل مجموعة رشط��ة العني والظفرة ،ومرك��ز رشطة املربع��ة يف العني ،ونقطة
الطلبة املرش��حني لرشطة أبوظبي ،ثم مجموعة الرشطة النسائية رشطة املقطع بأبوظبي.
بزيهن الرسمي الجديد.
عرض لوحة «العازي» الشعبية
دخول صفوف من الوحدات الشرطية والمساندة

كام تض ّم��ن الحفل ،دخ��ول صفوف من الوح��دات الرشطية
واملس��اندة ،كان يف مقدمتها فرقة الخيالة ،ث��م مرور كوكبة من
الدوري��ات املختلف��ة ش��ملت :الدراجات الهوائي��ة ،والدراجات
الناري��ة ،والكالس��يكية ،ودوري��ة األطفال ،ومس��تجيب اإلنقاذ،
ودوريتي رمال والسعادة،
والدورية النارية ذات الدفع الرباعي،
ّ
إىل جان��ب ع��دد من الس��يارات الفارهة والدف��ع الرباعي التي
متتلكه��ا رشطة أبوظب��ي ،فضالً ع��ن دوريات :اإلنق��اذ ،واملهام
الخاصة ،ومكافحة الشغب ،واالس��تجابة لحوادث املواد الخطرة
 CBRNواإلس��عاف ..وتع�� ّد هذه الوح��دات واآلليات ،األحدث
واألبرز التي تستخدمها رشطة أبوظبي يف جميع أعاملها.
ك�ما دخلت فرقة من مديري��ة ق  ،7 /ميدان الحفل ،مرددين
كلامت «القوة واإلرصار والكفاح» ،ثم التحمت بصفوف الوحدات
العس��كرية املتواجدة يف قلب العرض يف تشكيل أظهر أدا ًء عالياً
ومتمي��زا ً ،والعزمي��ة عىل مواجهة الش��دائد ،وتح��دي الصعاب،
والس��هر عىل راحة وأمن أفراد املجتمع ،رغ��م ما يف عملهم من
األخطار الجسام والتضحية باألرواح.

ث��م جاءت فقرة ع��رض لوحة «الع��ازي» الش��عبية ،بكلامت
الش��اعر محمد بن النوه املنهايل ،وبأداء الفن��ان حمد العامري،
تضم ّن��ت عباراتها االفتخار بالوطن وبش��هدائه األبرار ،تجس��يدا ً
ملعاين املوروث األصيل الذي سيبقى مخلدا ً ومحط فخر لإلماراتيني
جميعاً ..واختتمت الفقرة بتقديم التحية لصاحب الس��مو رئيس
الدولة «حفظه الله».
ك�ما تضم��ن االحتفال فقرات أخرى ،ش��ملت دخول فرس��ان
ميتط��ون الخيل ،حاملني عل��م دولة اإلم��ارات العربية املتحدة،
مؤدين فـن عرضة الخيل ،ثم اختتم االحتفال بفن ترايث قام بأدائه
بتمي��ز الفرقة الحربية لرشط��ة أبوظبي ،ألهب��ت روح الحامس،
ابتهاجاً باحتفاالتها بالذكرى الستني عىل تأسيسها.
التقاط الصور التذكارية

ويف نهاية الحفل قام الفريق س��مو الش��يخ سيف بن زايد آل
نهيان وس��مو الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان وس��مو الش��يخ
حام��د بن زايد آل نهي��ان ومعايل اللواء محم��د خلفان الرميثي
وس��عادة اللواء مكتوم عيل الرشيفي مدي��ر عام رشطة أبوظبي
وبعد ذلك ،جرت مراس��م تس��ليم راية العلم لرشطة أبوظبي ،ومدراء القطاعات برشطة أبوظبي بالتقاط صورة تذكارية تخليدا ً
بحلته الجديدة ،يف ميدان الكلية ،وش��كّلت املراسم الفقرة األكرث للمناسبة .
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

التوعية المرورية

وقاية للجمهور
لتجنب الحوادث

تُ َع��د التوعي��ة املرورية وقاي��ة للجمهور لتجن��ب الحوادث
املرورية و نتائجها الوخيمة عىل افراد املجتمع انطالقاً من مبدأ
« الوقاي��ة خري من قنطار عالج « ؛ حيث أن الحوادث تتس��بب
يف آالم كب�يرة للمترضرين منها و اهاليهم و تؤدي اىل مش��اكل
اجتامعية و أرسية كبرية نتيجة فقدان احد الوالدين او كليهام يف
حوادث مرورية قد تكون بسبب عدم االنتباه و االلتزام بوسائل
السالمة التي قد تقود اىل النجاة و السالمة بإذن الله.
و لع��ل اهم وس��ائل الس�لامة اثناء قيادة املركب��ة هو حزام
االمان ؛ فقد اثبتت جميع الدراسات العلمية و العملية عىل ان
اس��تخدام حزام االمان يقي الس��ائق و الركاب من مخاطر كبرية
اثن��اء الحوادث  ،و يُقلل م��ن االرضار عليهم اىل حد ال يصدقه
الكثريون.
و املتفح��ص لألرق��ام االحصائية ألعداد الوفي��ات و االصابات
الجس��يمة نتيجة االرتطام باألج��زاء الداخلية للمركبة او القذف
خارج املركبة نتيجة عدم اس��تخدام ح��زام االمان يتيقن بصدق
الترشيعات املرورية التي تحث و بش��دة عىل استخدامه حرصاً
عىل سالمة افراد الجمهور.
و م�ّم�اّ يجدر ذك��ره هو الطريقة الصحيحة الس��تخدام حزام
االمان ؛ فقد اش��ارت الدراس��ات العلمية اىل رضورة ّلف الحزام
ح��ول الحوض و ليس حول املعدة و خاصة اذا كان املس��تخدم
امرأة من ذوات االحامل  ،و يجب ان مي ّر القسم الثاين من فوق
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ال��ذراع و عظم الرتقوة باتج��اه الحوض و ليس من تحت الذراع
مع مراعاة ان يجلس املس��تخدم بش��كل منتصب و يكون ظهر
الكريس مس��تقيامً ؛ حيث ان الحزام ال يعمل بشكل ف ّعال اذا مل
يك��ن ظهر الكريس بزاوية قامئة  ،كام يجب االنتباه و الحذر بأن
السفلية حيث
ال يكون هنالك التواء يف الحزام و خاصة القطعة ُّ
اثبتت الدراسات انها قد تكون قاتله نتيجة الضغط الشديد عىل
النقطة التي تكون عليها عند وقوع الحوادث.
أن االلت��زام باس��تخدام ح��زام االمان يج��ب ان يكون ثقافة
مرورية يس��عى الجميع اىل التناصح فيام بينهم الستخدامه من
خ�لال اظهار فوائده و مدى اهميته يف حامية املس��تخدمني له
لألقارب و االصدقاء و من هم يف دائرة املعارف .
و مام تجدر االشارة اليه ان دولة االمارات تقوم بجهود جبارة
يف هذا السياق من خالل حملت التوعية املرورية التي تقوم بها
ادارات العالق��ات العامة و املعهد امل��روري يف العني و مجلة «
ساعد « املنبثقة عن « جمعية ساعد للسالمة املرورية «  ،و لعل
التعديالت املرورية االخرية الت��ي صدرت من وزارة الداخلية يف
إجبارية استخدام حزام االمان من قبل جميع من هم يف املركبة
تُعت�بر دليالً واضحاً عىل حرص الدولة بكل اجهزتها عىل س�لامة
الجمه��ور و نرش اس��اليب الوقاية من الح��وادث و التقليل من
االرضار يف حال وقوعها ال سمح الله.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

بمشاركة خبراء دوليين

مؤتمر السالمة المرورية يناقش
التعليم والتدريب لتقويم السلوك
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،افتتح اللواء
أحمد نارص الرييس ،املفتش العام لوزارة الداخلية مؤخراً ،املؤمتر الدويل للسالمة املرورية ،تحت عنوان «أثر التعليم
والتدريب يف الس��لوك املروري» ،والذي تنظمه جمعية اإلمارات للس�لامة املرورية يف فندق إنرتكونتنتال أبوظبي،
وتس��تمر يومني ،مبش��اركة املنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق ،واملنظمة العربية للسالمة العربية ،وممثلني
من منظمة الصحة العاملية واألمانة العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية.
انخفاض

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية ،أن
وفي��ات الحوادث املروري��ة يف اإلمارات،
انخفضت خالل الس��ت س��نوات املاضية
م��ن  2010وحت��ى نهاية  ،2016بنس��بة
 %12م��ن  826وف��اة يف  ،2010إىل 725
وفاة يف .2016
فيام انخفض��ت اإلصابات الناجمة عن
تلك الحوادث من  9187إصابة يف ،2010
إىل  6681إصاب��ة يف  ،2016أي بنس��بة
انخفاض  .%27كام أوضحت اإلحصاءات
أن الحوادث املروية التي وقعت بالدولة
خالل الفرتة نفسها ،انخفضت من 7642
حادثاً يف  ،2010إىل  4788حادثاً يف  ،2016بنسبة انخفاض .%37
التربية والتدريب

وأك��د محمد صالح بن ب��دوه الدرميك رئي��س مجلس إدارة
جمعية اإلمارات للس�لامة املروري��ة ،أن الجمعية حرصت عىل
تن��اول محورين هام�ين يف هذا املؤمتر ،وه�ما الرتبية املرورية
والتدري��ب ،ملا لهام من دور هام يف صقل ش��خصية مس��تخدم
الطريق وتعديل س��لوكياته ،مبا يحقق السالمة للجميع ،ويجعل
م��ن ثقافة الس�لامة املرورية منهج حياة لكاف��ة أفراد املجتمع
بفئاته العمرية املختلفة.

38

وق��ال إن جمعية اإلم��ارات للس�لامة املروري��ة ،تتطلع إىل
نقاشات ثرية يف مختلف الجلس��ات العلمية لهذا املؤمتر ،تثمر
عن توصيات تساعد عىل تحقيق األهداف املرسومة ،ويف مقدمها
إرس��اء مفاهيم جديدة ،تؤسس ملنهاج تربوي وتدريبي حديث
ومتط��ور ،يؤث��ر يف مس��تخدمي الطريق ،ويحد م��ن الحوادث
املرورية.
وو ّجه الدرميك ،الشكر إىل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهي��ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء ،وزير الداخلية ،الرئيس
الفخري لجمعية اإلمارات للسالمة املرورية ،عىل رعايته الكرمية
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك.

للمؤمتر ،وقال إن هذه الرعاية تؤكد دعم
س��موه املتواص��ل واملعه��ود للمبادرات
التطوعية الخ�يرة للمجتمع املدين بدولة
اإلمارات.
حصد األرواح

من جانبها ،قالت هالة صقر مس��ؤولة
برنام��ج الوقاية من العن��ف واإلصابات
واإلعاق��ة باملكت��ب اإلقليم��ي ملنظم��ة
الصح��ة العاملية يف الرشق األوس��ط ،إن
أس��باب
حوادث الطرق ال تزال أحد أه ّم
ِ
الوف��اة يف عاملنا الي��وم ،وتوضّ ح أحدث
بيانات التقرير العاملي عن حالة السالمة
ع�لى الطّ��رق لع��ام  ،2015أن اإلصابات
الناجم��ة عن ح��وادث الطّرق ،تحصد أرواح م��ا يزيد عىل 1.2
مليون شخص حول العامل سنوياً.
وه��ي م��ن أبرز أس��باب الوفاة بني الش��باب الذي��ن ترتاوح
أعامره��م بني  15و 29عاماً .وهذه الوفيات ،ما هي س��وى جزء
بسيط من املشكلة.
فالتقديرات تش�ير إىل أن نحو  20إىل  50مليون ش��خص عىل
مس��توى العامل ،يعانون س��نوياً من إصابات غ�ير مـميتة ،جراء
التصادم��ات املرورية قد تف�ضي إىل إعاقة .وف ْوق ذلك ،تش�ير
التقدي��رات إىل أن الع��بء االقتص��ادي الناج��م ع��ن الوفيّات
املتوس��ط
واإلعاق��ات املرتبطة بحوادث املرور ،يك ِّبد البلدان يف ّ
نحو  % 3من اإلنتاج املحيل اإلجاميل لها.
تحديات

وأش��ارت إىل أن��ه يف إقلي��م رشق املتوس��ط ،تش�ير البيانات
الحديث��ة ،إىل انخفاض مع�� ّدل الوف ّيات الناجم��ة عن حوادث
املرور بني عام��ي  2010و .2013غري أن هذا املع ّدل يظل أعىل
م��ن املع ّدل العاملي ،واضعاً اإلقليم يف املرتبة الثانية بعد اإلقليم
األفريقي ،م��ن حيث أعىل مع ّدالت الوفاة .وتقع معظم حاالت
الوفاة يف بلدان اإلقليم ذات الدخل املتوسط.
رئاسة فخرية

وتم خالل أعامل املؤمتر ،اختيار صاحبة الس��مو املليك األمرية
عبري بنت عبداللـه بن عبد العزيز ،للرئاس��ة الفخرية للمنظمة
العربي��ة للس�لامة العربية ،حي��ث تعترب أول ام��رأة تتبوأ هذا
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املنصب يف تاريخ املنظمة ،وتم اختيار سمو األمرية نظري جهودها
يف العمل اإلنس��اين التطوعي واهتاممها بالسالمة املرورية ونرش
ثقافة األرسة يف السالمة املرورية.
 41ألف ضحية لحوادث مرورية عربيًا

كش��ف عفيف الفريق��ي رئي��س املنظمة العربية للس�لامة
املروري��ة ،أن حوادث الطرق تس��ببت بوفاة  41ألف ش��خص
يف ال��دول العربي��ة خالل العام امل��ايض  ،2016فيام بلغ إجاميل
اإلصاب��ات الناجمة ع��ن تلك الحوادث نحو  250ألف ش��خص
خالل نفس الفرتة ،مش�يرا ً إىل أن ه��ذا املؤرش انخفض يف 2017
بنسبة .% 2,4
وق��ال إن اإلمارات تعترب واحدة م��ن الدول الرائدة يف خفض
نس��ب وفيات الحوادث س��نوياً ،وحققت مؤرشات مرتفعة يف
هذا املج��ال ،نتيجة للمرون��ة يف تعديل الترشيع��ات املرورية
ومراجعته��ا وتحديثه��ا وتطويرها ،مب��ا يتوافق م��ع التطورات
التقنية وإعداد املركبات والس��كان ،األمر الذي يسهم يف تحقيق
مردودات إيجابية أفضل يف هذا الجانب خالل السنوات املقبلة،
إضافة إىل وجود البنية التحتية املتطورة.
وأشار إىل أن بعض الدول العربية نجحت خالل العام الجاري،
يف خفض نس��ب وفيات الحوادث مبعدل  ،50%داعياً الدول إىل
اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الحوادث ،وما ينجم عنها
من وفيات وإصابات.
تعت�بر اإلمارات واحدة م��ن الدول الرائدة يف خفض نس��ب
وفي��ات الح��وادث س��نوياً ،وحققت م��ؤرشات مرتفعة يف هذا
املج��ال نجحت ال��دول العربية خالل الع��ام الجاري يف خفض
نسب وفيات الحوادث مبعدل .%50
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة.

مبادرة سمو الشيخة فاطمة

«كرسي طفلي»

جاءت لحماية األطفال من حوادث السيارات

تعد املبادرة اإلنس��انية التي أطلقتها س��مو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام الرئيس األعىل
ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة تحت شعار  //كريس طفيل //من انجح املبادرات
التي القت ترحيبا واس��عا من جانب املس��تهدفني من أولياء األمور من اآلباء واألمهات واألفراد واملؤسسات العامة
والخاصة وجميع رشائح املجتمع.
وجاء إطالق هذه املبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهالل
األحمر االمارايت من خالل اهتامم س��مو أم االمارات بهذه الفئة
الغالي��ة عىل قل��وب الجميع من املجتمع وه��م األطفال الذين
يش��كلون جيل املستقبل الذين تحرص س��موها عىل إعدادهم
وتنشئتهم التنشئة السليمة ومن ثم تهيئة كافة الظروف والسبل
املمكن��ة لحاميتهم وتوف�ير كل ما من ش��أنه حاميتهم من كل
مكروه يف حياتهم.
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وتقول س��عادة الريم عبدالله الفاليس األم�ين العام للمجلس
االعىل لألمومة والطفولة أن هذه املبادرة اإلنسانية التي أطلقتها
س��مو الش��يخة فاطمة وتس��تهدف حامية أطفالنا من حوادث
الس��يارات نجحت بامتياز يف اس��تقطاب العدي��د من املتربعني
لدعمها وتقديم أقىص ما يستطيعون إلنجاحها.
وقالت إن اإلقبال الذي القته املبادرة واالستمرار فيه جاء ألن
املبادرة إنسانية وتهم كل األرس وأطفالنا الذين يتوقعون م ّنا كل
اهتامم وعناية.
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

وشددت سعادة الريم الفاليس عىل ان إطالق سمو أم االمارات
لهذه املبادرة بات رضورياً بعد احصاءات رس��مية أكدت عىل أن
أكرث ضحايا حوادث الس��يارات من األطف��ال ،ولذلك كان تحرك
س��موها من أجل العمل بكل الوس��ائل عىل حاميتهم من هذه
الحوادث.
واش��ارت إىل أن س��موها تعني باألم والطفل وتتحس��س كل
املش��اكل التي تقف يف طريق بناء حياتهم ومستقبلهم وتسعى
جاهدة إىل إزالة هذه املشاكل وتسخري اإلمكانيات لتوفريها لهم
م��ن واقع الحرص عىل بناء جيل املس��تقبل ال��ذي هو القاعدة
األساسية للوطن وتقدمه وازدهاره.
وقد تقدمت مستش��فيات ومحالت تجاري��ة تعني باألطفال
بتربعات س��خية له��ذه املبادرة فقدمت كرايس س��يارة لألطفال
باملئات لحاميتهم وتعمل هذه الجهات عىل تثقيف أولياء األمور
لضامن أمن و سالمة كل طفل بدءا ً من الوقت الذي يغادر فيه
املستش��فى كمولود حديث إىل أن يكرب ويصل إىل السن القانوين
الذي ال يطالب به باستخدام كرايس األطفال.
وتت��واىل التربعات من أولياء األمور أنفس��هم ويقدمون الكثري
من ه��ذه الكرايس للمرشفني عىل الحمل��ة وهم املجلس االعىل
لألموم��ة والطفولة ووزارة الداخلية .وكذلك املتربعني من األفراد
والجهات األخرى التي وصلتها الدعوة لالستجابة لهذه املبادرة.
وته��دف املبادرة إىل توفري كريس لكل طفل مخصصة كمقاعد
له��م يف الس��يارات وتس��عى إىل حامي��ة أطفالنا م��ن حوادث
السيارات والطرق وهذه املبادرة اإلنسانية تأيت يف إطار املبادرات
التي تطلقها س��مو أم اإلمارات وتصب يف تحقيق توجهات دولة
اإلم��ارات العربي��ة املتحدة وتعك��س تطلعات ورؤي��ة قيادتنا
الرشيدة بتفعيل كافة محاور ومسارات عام الخري .2017
ولالس��تمرار يف دع��م هذه املبادرة فقد نظ��م املجلس االعىل
لألموم��ة والطفولة حملة إعالمية مكثفة لدعوة الجمهور خاصة
األمه��ات واآلباء وأفراد األرسة واملؤسس��ات العامة والخاصة إىل
االس��تمرار يف التربع لها إلنجاحه��ا تعبريا ً عن حب افراد املجتمع
لهذه الرشيحة املهمة يف املجتمع.
وحدد املجلس مراكز قبول تربعات الكرايس يف الدولة وأهمها:
االتحاد النس��ايئ العام يف أبوظبي ،وجمعية النهضة النس��ائية يف
ديب ،وجمعي��ة أم املؤمنني يف عجامن ،والجمعية النس��ائية يف أم
القيوين ،وجمعية نهضة امل��رأة برأس الخيمة ،وجمعية االتحاد
النسائية بالشارقة ،ومركز تنمية املجتمع يف الفجرية.
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ك�ما نرش املجل��س مقاطع فيديو وفق��رات مخترصة ومؤثرة
لإلعالن عن هذه املبادرة يف كافة وسائل االعالم املرئية واملقروءة
واملس��موعة وعرب وس��ائل التواص��ل االجتامعي من انس��تجرام
والتوي�تر @ uaescmcواملوق��ع االلك�تروين SCMC.GOV.
   AEلتع�بر عن أهمي��ة توفري كريس للطفل اثن��اء تحرك ذويه
بالس��يارة إىل أي مكان س��واء للتنزه أو لزي��ارة األهل واألقارب
أو للتس��وق وذلك بهدف أن تصل الحملة إىل كل املس��تهدفني
الداعمني للمبادرة.
واملجلس االعىل لألمومة والطفولة يقدم الش��كر والتقدير اىل
رشك��ة ابوظبي لإلعالم التي س��اهمت مش��كورة يف إنجاح هذه
املب��ادرة اإلنس��انية من خ�لال الرتكيز اإلعالم��ي عليها وتصوير
فق��رات دعائية وفيلمية وعناوين معربة واذاعتها باس��تمرار عرب
قنواته��ا التليفزيوني��ة واالذاعية ونرشه��ا يف الصحف واملجالت
التابع��ة لها .وهذا إن دل عىل يشء فإمن��ا يدل عىل تفاعل كافة
مؤسس��ات املجتمع مع املبادرات االنس��انية للدولة للمش��اركة
يف تنفي��ذ قرار القيادة الرش��يدة وتطلعاتها بتفعيل كافة محاور
ومسارات عام الخري .2017
كام يقدم املجلس الشكر أيضا اىل كافة وسائل اإلعالم بالدولة
التي س��اهمت يف إنجاح هذه املبادرة من خالل النرش االعالمي
املكث��ف ألخبارها والتقاري��ر الخاصة بها وتس��ليط الضوء عىل
أهميتها وتفاعل األرس وأفراد املجتمع واملؤسسات معها.
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

شرطة أبوظبي تدرس توظيف الذكاء
االصطناعي لضمان سالمة المشاة

ت��درس رشط��ة أبوظبي توظي��ف تقني��ات وبرام��ج الذكاء
االصطناعي لضامن س�لامة املش��اة أثناء اس��تخدامهم األماكن
املخصصة لعبورهم.
وأك��د مدير قط��اع العملي��ات املركزية العمي��د عيل خلفان
الظاهري ،حرص رشطة أبوظبي عىل دراس��ة وتطبيق الوس��ائل
التحس��ينية املتاحة لض�مان توفري عوامل الس�لامة العامة عىل
الطرقات ،مشريا ً إىل أن ازدياد عدد مستخدمي التقاطعات بشكل
يومي خصوصاً عند اإلش��ارات الضوئية ،شكّل دافعاً للبحث عن
الحل��ول التقني��ة والذكية اآلمن��ة التي تتوافق م��ع حركة مرور
املركبات من دون التسبّب يف حدوث االزدحام املروري.
وأوض��ح أن رشطة أبوظبي تس��تهدف من الدراس��ة تس��خري
األنظمة الحديثة للذكاء االصطناعي إليجاد وس��ائل عملية تعود
بالنف��ع عىل أفراد املجتمع ،الفتاً إىل أن عدم إعطاء أولوية املرور
للمش��اة ،وعدم االلتزام بتوفري مس��افة األم��ان الكافية لوقوف
املركبات ،ومرور املشاة خارج حدود املنطقة املخصصة لعبورهم،
كلها أسباب تدعو إىل توظيف األدوات التقنية املتطورة الكفيلة
بضامن سالمتهم ،وتطوير منظومة السالمة املرورية.
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وذكر مدير مركز نظم املعلومات واالتصاالت يف قطاع ش��ؤون
القي��ادة ،العميد املهندس نارص س��لطان اليبهوين ،أن تقاطعات
الطرق الرئيس��ة تعد رشيان��اً حيوياً لحركة مرور املش��اة داخل
مدين��ة أبوظبي ،وتحدي��دا ً يف مركز املدينة ،حيث س��يوفر لهم
النظام سهولة الحركة اآلمنة ،خصوصاً يف ساعات الذروة.
وأوضح أن الدراس��ة س�تركز عىل النواح��ي التطبيقية ملراقبة
ممرات عبور املش��اة من خالل أنظم��ة تحليل تجريبية لتحديد
الحاالت التي يتوجب تطبيقها لدعم وس��ائل السالمة املرورية،
والحد من السلبيات ،وتحسني املظهر الحضاري العام.
وأش��ار إىل أن الدراس��ة ستش��مل مراقبة وتنظي��م الحركة يف
املناطق املخصصة لعبور املش��اة عرب استخدام شاشتي عرض يف
االتجاهني :إحداهام للمركبات القادمة باتجاه ممر عبور املشاة
واألخرى للمش��اة ،وكامريت�ين :األوىل لقراءة لوح��ات املركبات،
والثانية للتحليل امل��ريئ ،إىل جانب توافر وحدة معالجة مركزية
وجه��از توجيه وآخر لالتص��ال مبركز القي��ادة والتحكم ،ويقوم
النظ��ام مبراقبة ممر عبور املش��اة ومحيطه ،م��ا يتيح للمركبات
واملشاة املرور بشكل سليم وفق إرشادات مرورية مقننة.
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