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القيادة اآلمنة يف الضباب
ال ش���ك ف���ي أن القي���ادة اآلمن���ة ف���ي الضب���اب تعتبر من
أصع���ب األم���ور التي يواجهه���ا قائ���د المركبة وخاص���ة إذا كان
ً
ً
جنبا إلى جنب مع الظروف
كثيفا بش���كل استثنائي أو
الضباب
ً
الس���يئة األخرى ..فالضباب يعد س���ببا في ازدحام المركبات أو
ً
وأحيانا يس���بب حوادث خطيرة
تصادمه���ا في كثير من األحيان،
بسبب الوهم البصري الناتج عن الضباب والذي وصلت حوادثه
في العالم ألرقام مخيفة نتج عنها حاالت وفاة كثيرة بالمقارنة
مع الحوادث األخرى.
ش���هدت اإلم���ارات خ�ل�ال تل���ك الفت���رة م���ع ع���دد م���ن دول
ً
ً
مباش���را على الس���ائقين،
تأثيرا
المنطق���ة ،أجواء ضبابية ،تؤثر
وت���ؤدي في ح���ال إهمال قواعد األمن والس�ل�امة والتغاضي
ع���ن اتباع الخط���وات الس���ليمة للقيادة في مثل ه���ذه األجواء
إل���ى كوارث وحوادث جس���يمة ال يحمد عقباها ..فالقيادة بحذر
ً
نهائي���ا وركن المركبة ،كلها
وانتب���اه أو القي���ادة ببطء أو التوقف
أمور قد تس���اعد قائدي المركبات ف���ي تجنب الحوادث ،ولكنها
في الوقت نفس���ه ،ليس���ت الطريقة المناس���بة فقط للقيادة
اآلمنة أثناء الضباب.
إن الحم�ل�ات الوطني���ة الكثيرة والمس���تمرة الت���ي تقوم بها
الجه���ات المختصة ف���ي الدولة ،لتثقيف الس���ائقين وتنبيههم
بأهمية القيادة بحذر ،وضرورة االلتزام بقواعد السير والسالمة
خ�ل�ال األجواء الضبابي���ة ،تعتبر بمثابة طوق النج���اة لهم ،حيث
تعمل على إرشادهم وتوعيتهم بشكل دائم من خالل تزويدهم
باألمور التي يجب على قائدي المركبات مراعاتها وتطبيقها.
فاإلضاءة العالية للمركبة أثناء السير وسط الضباب من أكثر
ً
شيوعا لدى السائقين ،العتقاد بعضهم أنها ستكشف
األخطاء
ل���ه الطريق بصورة أفضل كما لو كان يقود س���يارته في الليل
ً
تماما ،حيث إن اإلضاءة
في أجواء صافية ،وهي قاعدة خاطئة
العالية س���تؤدي إلى انعكاس الض���وء على الضباب ،وبالتالي
زيادة ضعف الرؤية األفقية لدى السائق ،لذلك ينصح باإلضاءة
المنخفضة في مثل هذه الظروف.
إن الكثي���ر م���ن س���ائقي المركب���ات قد يلجأون إل���ى تخفيف
س���رعات مركباته���م خالل الضب���اب ،إلى أدنى س���رعة ممكنة،
ورغ���م أن القيادة بس���رعات قليلة خالل الضب���اب هي من أكثر
النصائ���ح أهمية ،إال أنها قد تؤدي إلى حوادث في حال أهمل
قائ���د المركب���ة م���ا حوله م���ن مركب���ات ،واعتبر أن���ه الوحيد على
الطريق ،فإذا كنت تقود مركبتك بس���رعة بطيئة خالل الضباب،
ً
خصوصا أن
ف�ل�ا تجبر من خلف���ك على اتب���اع نفس س���رعتك،
الكثي���ر من قائ���دي المركبات في الضباب يعتم���د على الضوء
الخلف���ي للمركب���ات التي أمامه لهدايته عل���ى الطريق ،ولذلك
المخصصة للسرعات المنخفضة،
قم بالقيادة في المس���ارب
ّ
واترك المس���ارب المخصصة للس���رعات العالية والمتوس���طة
لتصل بأمان.

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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الشرطية واألمنية

التوعية المرورية
وتفادي المخاطر
إن الس�ل�امة المروري���ة بمفهومه���ا الواس���ع تهدف إل���ى تبني كافة
الخط���ط والبرامج واللوائح المرورية واإلجراءات الوقائية للحد من أو منع
وقوع الحوادث المرورية ضمان لس�ل�امة اإلنس���ان وممتلكاته والحفاظ
على أمن البالد ومقوماتها البشرية واالقتصادية.
ال ش���ك ف���ي أن التوعية المروري���ة تجعل جميع مس���تعملي الطريق
من س���ائقين ومش���اة على علم واقتناع بقواعد وتعاليم وأصول وآداب
السير والمرور التي تكفل لهم السالمة إذا تصرفوا واستعملوا الطريق
ً
ً
س���ليما وفق هذه القواعد واألصول واآلداب ،فال يكفي أن
اس���تعماال
يكون مس���تعملو الطريق على علم بقواعد وآداب السير والمرور فقط،
ولكن المهم أن يقتنعوا بها وأن يستعملوا الطريق على أساسها.
إن نش���ر الوع���ي المروري يتطل���ب أن يكون مس���تعملو الطريق على
علم بقواعد وآداب السير والمرور ،وأن يقتنع الجمهور بأن هذه القواعد
والتعليم���ات تكف���ل لهم الس�ل�امة واألم���ان وتجنبهم الخس���ائر المادية
والبشرية التي ترهق الكثيرين وتجعلهم في حالة ندم لعدم استخدامهم
االس���تعمال الصحيح لآلداب والقواعد التي يجب اتباعها لتفادي الوقوع
في المخاطر ال قدر الله.
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 :

إننا نبذل قصارى جهدنا وال نتوانى عن توجيه النصح واإلرشاد لكافة
أف���راد الجمه���ور من خالل الحم�ل�ات اإلعالنية التي نوجهها عبر وس���ائل
ً
شريكا
اإلعالم المختلفة «المس���موعة منها والمقروءة» واعتبار اإلعالم
ً
رئيسيا في الحد من الحوادث المرورية مما جعل اإلمارات من أقل الدول
في حوادث السير والمرور ومرجعية مهمة للكثير من البلدان لالستفادة
من تجربة اإلمارات في هذا المجال.
على الرغم من أن الحوادث المرورية بكل أنواعها وأشكالها مهما كانت
ً
سلبا على جميع مرتكبيها إال أننا نولي المحافظة على
مسبباتها تنعكس
ً
ً
سالمة األطفال اهتماما كبيرا من خالل الجلوس في المقاعد الخلفية،
نش���دد على أهمية التزام أولياء األمور بوجود مقاعد األطفال داخل
كما
ّ
المركب���ات بقصد توفير الحماية لهم من آث���ار الحوادث المرورية وضمان
س�ل�امتهم وتصحي���ح المفهوم الخاط���ئ لدى اآلباء ب���أن وضع األطفال
ً
وطبقا لإلحصائيات ف���إن حوادث الطرق
بجانبه���م يوفر لهم الس�ل�امة..
ً
ً
رئيسيا لوفاة األطفال بحس���ب التقارير الرسمية الصادرة من
س���ببا
تُ عد
الجهات المعنية.

رئيس التحرير

العميد /جمال سالم العامري

لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

عام
زايد..

احتفاء
بمئوية
القائد
المؤسس
بنى املغفور له ،بإذن الله ،الشيخ
زايد بن س��لطان آل نهيان “طيب
الل��ه ثراه” أم��ة ،وكت��ب تاريخاً
جديداً للمنطقة التي ش��هدت من
خالل سياساته نهضة حقيقية باتت
منوذجاً للنم��و والتنمية وتوظيف
امل��وارد لخدمة البرش ،ليصبح إرثه
ذاك��رة وطن محف��ورة يف وجدان
الع��امل كرس��ت املب��ادئ والقي��م
األخالقية واإلنسانية ،وجعل الخري
والعطاء نهجاً لألجيال.
تجربة رائدة

رايتها والدفاع عنها ،وتح ّول إىل رمز عاملي
للتسامح والخري والعطاء اإلنساين.

وق��اد املغفور له الش��يخ زاي��د تجربة
رائدة انطلقت من ربوع الصحراء ليؤسس ونجح يف ربط اس��م اإلمارات يف الوعي
دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة ،فبنى الجمع��ي العامل��ي بكل القيم اإلنس��انية
أمة يفخر أبناؤها باالنتس��اب إليه وحمل النبيل��ة ،من خ�لال فطرت��ه القومية التي
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انطلق��ت من مفه��وم ش��امل ومتكامل
لإلنسانية والس��مو الحضاري ،الذي ميزج
قيم األصال��ة وتقاليده��ا بتعالي��م ديننا
الحني��ف ويضف��ي عليها من ش��خصيته،
رحمه الله ،هالة من الخصوصية والتفرد،
جعلت منه شخصية تاريخية استثنائية.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

شخصية استثنائية

أبهرت ش��خصية الش��يخ زايد وحكمته
الع��امل فأجمع الناس ع�لى احرتام ومحبة
هذه الشخصية االس��تثنائية التي شكلت
أس��مى أنواع الوف��اء لقائد اإلنس��انية يف
العطاء والخ�ير ملواقفه املرشفة وإنجازاته
الكب�يرة التي س��جلها التاريخ بأحرف من
ذهب.
ويرتجم إعالن صاحب الس��مو الش��يخ
خليفة بن زايد آل نهي��ان ،رئيس الدولة،
حفظ��ه الل��ه ،أن ع��ام  2018يف دول��ة
اإلم��ارات س��يحمل ش��عار «ع��ام زايد»،
مش��اعر الع��زة والفخر الوطن��ي باإلرث
اإلنساين الذي تركه القائد املؤسس املغفور
له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان
آل نهي��ان ،طيب الله ث��ره ،ليفتح املجال
أمام الجهود املؤسسية والبحثية واملنهجية
املدروسة لدراسة وتس��جيل وتوثيق هذا
اإلرث باعتباره ذاكرة األمة وركيزة مبادئها
األخالقية واإلنس��انية ،التي تس��تند إليها
منذ تأس��يس دولة االتح��اد يف الثاين من
ديسمرب عام .1971

 1966عندم��ا توىل مقاليد الحكم يف إمارة
أبوظبي ،إذا يؤكد صاحب الس��مو الشيخ
خليف��ة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة،
شعار «عام زايد»،
حفظ��ه الل��ه ،أن الش��يخ زايد ه��و رمز
الحكمة والخري والعطاء ،ليس يف اإلمارات
سيحمل مشاعر العزة
والخليج فحسب.
والفخر الوطني باإلرث
وإمنا عىل املس��تويني الع��ريب والدويل،
اإلنساني الذي تركه القائد وال ت��زال مواقفه ومبادراته ش��اهدة عىل
المؤسس المغفور له
اس��تثنائيته بوصفه قائ��دا ً عرصياً يحظى
بتقدي��ر جمي��ع ش��عوب ودول املنطقة
بإذن اهلل تعالى الشيخ
والعامل.

زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب اهلل ثراه”

لالحتف��اء بالقائ��د املؤس��س املغف��ور له
الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه ،مبناس��بة ذكرى مرور مئة س��نة
عىل ميالده ،وذل��ك إلبراز دور املغفور له
يف تأس��يس وبناء دولة اإلم��ارات ،بجانب
إنجازاته املحلية والعاملية.

وي��أيت اإلع�لان تزامن��اً مع ذك��رى يوم
مناسبة وطنية
جلوس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
ويعترب «عام زايد» مناسبة وطنية تقام آل نهيان ،طيب الله ثراه ،يف  6أغس��طس
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أهداف

وسيتم تركيز العمل خالل العام الجديد
عىل تحقيق أهداف عدة ،األول إبراز دور
املغف��ور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل
نهي��ان ،ط َّيب الله ثراه ،يف تأس��يس دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ووضع وترسيخ
أس��س نهضتها الحديث��ة ،وإنجازاتها عىل
املس��تويات املحلية واإلقليمية والعاملية،
فضالً عن تقدير شخصه ،رحمه الله.
وما جس��ده م��ن مبادئ وقي��م مثلت،
وال تزال ،األس��اس الصل��ب الذي نهضت
علي��ه دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وما
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

ي ِكنه له ش��عبه من حب ووالء ،كام سريكز
عىل تخليد ش��خصية الشيخ زايد ومبادئه
وال تزال مواقفه ومبادراته شاهدة عىل
وقيم��ه عاملياً كونه مثاالً لواحد من أعظم اس��تثنائيته بوصفه قائ��دا ً عرصياً يحظى
الشخصيات القيادية يف العامل.
بتقدي��ر جمي��ع ش��عوب ودول املنطقة
والعامل.
رمز للوطنية
ومن أكرثه��ا إلهاماً يف ص�بره وحكمته وتنطوي مبادرة «ع��ام زايد» واالحتفاء
ورؤيته ،وتعزيز مكانة املغفور له الش��يخ بالقائ��د املؤس��س املغفور له ،ب��إذن الله
زايد بوصفه رم��زا ً للوطنية وحب الوطن ،تعاىل ،الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان،
كذل��ك تخلي��د إرث الش��يخ زاي��د ع�بر عىل فرص عدي��دة لتعزيز القيم واملبادئ
مرشوعات ومبادرات مس��تقبلية تتوافق وتفجري الطاقات الوطنية للعمل مبزيد من
الحامس والحافزية من أجل املستقبل ،إذ
مع رؤيته وقيمه.
يقول صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
وبحسب ما أكده صاحب السمو رئيس راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
الدولة فإن اختيار عام  2018ليكون «عام مجلس ال��وزراء حاك��م ديب ،رع��اه الله،
زايد» يجسد املكانة االستثنائية والفريدة «إننا نس��تلهم من مدرسة زايد يف القيادة
التي ميثلها املغفور له الشيخ زايد لدى كل واإلدارة قيمة العمل من أجل املستقبل .
إمارايت ،فهو القائد املؤسس لدولة االتحاد ،فإذا كان الش��يخ زايد ،رحمه الله ،وضع
وواض��ع أس��س النهض��ة العرصي��ة التي اللبنات القوية لدول��ة االتحاد التي ينعم
تش��هدها دولة اإلمارات عىل املس��تويات الجمي��ع بثامرها وحصاده��ا الطيب اآلن
كافة ،وهو رمز الحكم��ة والخري والعطاء؛ عىل املس��تويات كافة فإننا نواصل نهجه
ليس يف اإلمارات والخليج فحس��ب ،وإمنا الطيب ونتطلع بكل تفاؤل إىل املس��تقبل
ولهذا أطلقن��ا «مئوية اإلم��ارات »2071
عىل املستويني العريب والدويل.
قائد عصري
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التي تش��كل برنامج عمل حكومياً شامالً
وموس��عاً يتضمن وضع اسرتاتيجية وطنية
لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
وضامن وجود مصادر متنوعة لإليرادات
الحكومي��ة ،بعيدا ً عن النف��ط إضافة إىل
االس��تثامر يف التعلي��م ال��ذي يرك��ز عىل
التكنولوجي��ا املتقدمة وبناء منظومة قيم
أخالقية إماراتية يف أجيال املستقبل ورفع
مس��توى اإلنتاجي��ة يف االقتص��اد الوطني
وتعزيز التامسك املجتمعي”.
مسيرة حافلة

وت��أيت هذه املناس��بة تقدي��را ً ملا قدمه
الشيخ زايد خالل مس�يرة حافلة بالعطاء
غرس خاللها قيامً سامية يف أبناء اإلمارات،
ويف مق ِّدمتها الحكم��ة واالحرتام والعزمية
واالنت�ماء إىل ه��ذا الوط��ن واالس��تعداد
للتضحي��ة من أجل��ه بكل غ��ال ونفيس،
وترجم��ة هذه القيم يف الس��لوك اليومي
ألبن��اء الوطن س��وف يعزز توح��د البيت
الداخيل وال��والء واالنتامء للوطن وقيادته
والحف��اظ ع�لى اإلنجازات واملكتس��بات
والذود عنه.
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة

وهذا ما ترتجمه دعوة صاحب الس��مو
رئيس الدولة إىل جع��ل العام  2018عاماً
زاخ��را ً باملنج��زات ،وصياغ��ة املب��ادرات
والفعاليات والربامج التي تجس��د أهمية
هذه الشخصية التاريخية الكبرية ،وتحايك
مضمونه ،وتربز الدور الريادي للمغفور له
الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ،طيب
الله ث��راه ،يف وضع الدول��ة عىل الخارطة
العاملية بفضل قيادت��ه وحكمته وحنكته
ورؤيت��ه وحس��ن تدب�يره ،معت�برا ً هذه
املناسبة عزيزة وغالية.
ولها وقع كبري يف القلوب ،إذ شكلت تلك
الف�ترة مبا تضمنته م��ن ثوابت ومنجزات
منعرج��اً مهامً لخص تاري��خ دولة ،وحلم
شعب يف التطور واالزدهار والنامء والبناء
الحض��اري غري املس��بوق يف م��دى زمني
وجيز.
حرص

تعكس املبادرة حرص قيادتنا الرش��يدة،
وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة
ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة ،حفظه
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الله ،عىل مواصلة نهج الخري والعطاء عىل بال حدود ،ويف «عام زايد» سيستشعر فيه
الوطن مآثر زاي��د وإرثه العظيم ،ليعايش
أرض اإلمارات.
حيث جاء إعالن «عام زايد» خالل «عام أبناؤه حقباً زمنية مفعمة بالخري والعطاء
الخري» ،يف رسالة من قادة اإلمارات للعامل ستظل محفورة يف وجدانهم.
امتداد لنهج الخير
أجم��ع أن متديد الخري ليش��مل رمز هذه
القيمة النبيلة ومنوذج��اً لألثري يف الداخل إن “ع��ام زايد” ما ه��و إال امتداد لنهج
وعىل املس��توى العاملي ،فزايد ،طيب الله الخري والعطاء الذي رسمته الدولة لنفسها
ثراه ،صاحب رؤي��ة عاملية فريدة يف نرش منذ النشأة ،وأن إطالق هذه املبادرة تأيت
الخ�ير والعطاء اإلنس��اين من دون حدود ،من كون املغف��ور له ،بإذن الله ،الش��يخ
وال تفرقة بني لون وجنس وعرق.
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
ال يزال الش��يخ زايد ،رحم��ه الله ،باق ال يزال يعيش بيننا ،فكرا ً وروحاً ،وبكل ما
يف وج��دان الع��امل من خالل س�يرة كتبها قدمه لوطنه من عامرة اإلنس��ان واملكان،
يف أع�مال الخري والعطاء اإلنس��اين ،حيث الوطن واملواطن.
امتدت أياديه البيض��اء لتغيث امللهوفني،
مبادئ أصيلة
ومس��اعدة الضعفاء ،وإسعاف املحتاجني،
وتضميد جراح املنكوبني يف مختلف بقاع وم��ن هن��ا ميثل «ع��ام زاي��د» احتفاء
الع��امل م��ن دون متييز عىل أس��اس دين بالقيم واملب��ادئ األصيلة التي تأسس��ت
أو ع��رق أو ل��ون ،من خ�لال مرشوعات عليه��ا اإلمارات ،حيث وض��ع املغفور له
الخري والن�ماء التي بناه��ا يف العديد من الشيخ زايد ،أسساً متينة وراسخة للحضارة
التي تتسم بها دولتنا اليوم.
املجتمعات والدول.
وقد كان إع�لان  2017عاماً للخري ميثل وركز عىل بناء اإلنس��ان ،واعتربه أساس
امتدادا ً لنهج زايد الخري بال مقابل والعطاء التنمية والتق��دم ،ونادى بالقيم واألخالق
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واملبادئ اإلنس��انية األصيلة التي بهديها
تس�ير دولتنا ،وتحقق إنجازاتها لتكون يف
مصايف األمم املتطورة .إن إرث زايد ،رحمه
الله ،إرث شامل يجمع بني الخري واملعرفة
والح��ق والعدال��ة والتس��امح ،وتقديم
املس��اندة لكل م��ن يحتاجه��ا ،ونحن يف
مؤسسة األوقاف وشؤون القصرّ نعترب أن
هذا اإلرث يلهمنا ويدعم مس��اعينا ملزيد
من العمل والعطاء.
كام يشكِّل مبادرة وطنية مهمة لتسليط
الضوء عىل مسرية عطاء وإنجازات الوالد
الراحل الشيخ زايد ،ط َّيب الله ثراه ،الذي
أس��س وإخوانه ح��كّام اإلم��ارات دولة
االتح��اد ،ه��ذا القائد املله��م الذي أرىس
مبادئ وقيم التآخي والتالحم ومس��اعدة
اآلخرين ،لتش��كل نهجاً يس�ير عىل خطاه
أبناء اإلمارات ،قيادة وشعباً.
فضالً عن أن «عام زايد» فرصة نستذكر
من خاللها دور املؤسس ،وجهوده الكبرية
يف بناء دولة اإلمارات ،ولنس��تحرض رؤيته
الت��ي كان��ت ،وما زالت أساس��اً ملس�يرة
التنمية والتقدم واالزدهار التي ش��هدتها
الدولة عىل مدار العقود املاضية.
ومث��االً للعمل ال��دؤوب واإلنجاز عىل
جميع املس��تويات حت��ى أصبحت دولتنا
واحدة من أفضل دول العامل ،وبالتايل فإن
«ع��ام زايد» س��يكون منص��ة نعكس من
خاللها ما غرس��ه املؤس��س فينا ،ونستلهم
منها أفضل املعاين يف حب الوطن وحامية
منجزاته وصون مكتسباته.
نهج الشورى ّ
عزز الثقة بين
القيادة والشعب

اعتم��د الش��يخ زاي��د ،رحم��ه الله ،يف
حكمه عىل نهج الشورى ،ونجح من خالله
يف نسج خيوط الثقة بني القيادة والشعب
من خ�لال التفاعل الش��خيص مع جميع
املواطنني ،وق��د عرف عنه قربه لش��عبه
وحرصه عىل اللق��اءات واالجتامعات مع
رشائ��ح املجتمع كافة ،واعتمد سياس��ات
تنموية ش��املة يف املج��االت كافة ،حيث
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تصدرت دول��ة اإلمارات ال��دول العربية،
وتحت��ل املركز ال��ـ( )28عاملي��اً يف تقرير
الس��عادة العاملي األخري الع��امل العريب يف
ترتيب السعادة.

احتاجت الدولة آنذاك إىل جهود وطاقات
جبارة لتحقيق النقلة النوعية التي أرادها.
وخطط لها القائد املؤسس لتلحق بركب
التط��ور يف العامل ،ورسع��ان ما نجحت يف
عصر جديد من التطور
ذلك وتج��اوزت الكثري من الدول وأبهرت
الع��امل بتقدمها وتطوره��ا ومقدرتها عىل دخل��ت منطق��ة الخليج الع��ريب عرصا ً
توظي��ف املوارد الطبيعي��ة لخدمة تنمية جديدا ً من التطور مع اكتش��اف النفط يف
اإلنسان ،وتم توفري الفرص لجميع مواطني
إمارة أبوظبي يف أواخر خمسينيات القرن
الدولة من أج��ل أن يكون لهم دور فعال
ّ العرشين أسهم يف قلب املشهد االقتصادي
يف نجاح األمة.
برمت��ه ،وعندم��ا َص�� َّدرت أبوظب��ي أول
توظيف عائدات النفط
ش��حنة نفط عام  1962باتت األمور جل ّية
حيث ال تزال هذه الفلس��فة واضحة يف والتحدي��ات واضحة للمرحل��ة الجديدة
الدولة حتى اليوم وتتبعها القيادة الرشيدة من تاري��خ أبوظبي عىل جمي��ع الصعد:
يف مختل��ف املج��االت .كام نجح الش��يخ االقتصادية ،واالجتامعية ،والثقافية.
زاي��د يف توظيف عائ��دات النفط يف بناء وكانت السياس��ية أبرزها ،إذ كان البلد
اقتصاد قوي ومتامس��ك ،األمر الذي جعل يف أمس الحاج��ة إىل رؤية جديدة للحكم
دولة اإلم��ارات يف مصاف الدول املتطورة
لتتصدى لتلك التحديات ،وتخطط تخطيطاً
اقتصادياً يف املنطقة.
ناجحاً الستغالل أمثل لعوائد النفط ،فجاء
وانعكس��ت مثار ه��ذه الرؤي��ة الثاقبة اختيار عائلة آل نهيان للشيخ زايد ليكون
إيجابياً عىل اإلم��ارات وباتت حالياً تحتل حاكامً إلمارة أبوظبي يف  6أغسطس 1966
املرك��ز الثاين ب�ين دول مجل��س التعاون مواكب��اً تلك املرحلة الجدي��دة من تاريخ
الخليجي ،بعد السعودية ،من حيث حجم أبوظبي.
االقتصاد ،واملركز الثالث يف منطقة الرشق
رؤية استشرفت المستقبل
األوسط ككل.
لبناء دولة عصرية
وأصبح��ت متث��ل بحس��ب كث�ير م��ن
التقارير الدولية املرموقة ،أهم مركز مايل استرشف الش��يخ زايد ،طيب الله ثراه،
واقتص��ادي يف املنطق��ة ،ويت�بن ذلك من مس��تقبل الدولة إلس��عاد أبناء اإلمارات،
خالل مس��توى معيش��ة املواطنني ،حيث وأدرك أن النف��ط مصدر محدود وناضب
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

فغ��دت لدي��ه رؤي��ة واضح��ة يف تطوير
القط��اع الصناعي بدولة اإلم��ارات ،وتركّز
اهتاممه يف تطوير قط��اع التصنيع ،الذي
ش��هد نهضة كبرية يف عهده ،وال س��يام يف
س��بعينات القرن امل��ايض .وتصدر تطوير
البنية التحتية للدولة أولويات الشيخ زايد.
فأدرك منذ بدايات س��ني حكمه أهمية
إنش��اء الط��رق الحديث��ة ،وم�� ّد خطوط
الهاتف ،وتأسيس إعالم وطني لربط جميع
اإلمارات الس��بع ،وبالفع��ل أثبتت األيام
بعد نظرته وس��عة أفق��ه ،فكانت الطرق
الجديدة ،واملط��ارات الدولي��ة ،واملوانئ
البحري��ة ،وش��بكات الخط��وط الهاتفية
املتط��ورة ،الت��ي أب��رزت دول��ة اإلمارات
ودورها املهم يف العامل الصناعي الحديث.
واحتاللها مكان��ة مرموقة بني أكرث دول
العامل الصناعية تقدماً .وتابع الش��يخ زايد
ش��ؤون دولته الوليدة اآلخ��ذة يف النمو،
ووزّع عوائ��د ال�ثروة النفطية عىل جميع
القطاعات بالدولة.
وال سيام التي كانت بحاجة إىل التطوير.
واهت��م باالقتص��اد والتعلي��م ،وال�تراث
والثقاف��ة ،وحافظ عىل س��معة دولته بني
أخواته��ا العربيات وبني دول العامل بفضل
نظرته املستقبلية وأفقه الواسع ،بل زادت
س��معة الدول��ة بفضل األمن واالس��تقرار
اللذين حظيت بهام.
تخليد بصمات زايد في التاريخ
اإلماراتي واإلنساني

يسلط االحتفاء بعام زايد مبناسبة ذكرى
مرور  100س��نة عىل مي�لاده ،الضوء عىل
مجمل منجزات الراح��ل العظيم ،ويخلد
بصامت��ه يف التاري��خ اإلمارايت واإلنس��اين،
واطالع األجيال الجديدة عىل سرية القائد
املؤس��س مبختلف دروس��ها وم��ا انطوت
علي��ه من قيم ومبادئ نبيلة ،ال س��يام أن
ه��ذه القيم واملب��ادئ من ش��أنها تعزيز
الوالء واالنتامء الوطني.
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جاء إعالن «عام زايد»

خالل «عام الخير» ،في

رسالة من قادة اإلمارات

الل��ه ث��راه ،يف مدين��ة الع�ين ومحيطها
الصح��راوي القايس أثر واض��ح يف تكوين
ش��خصيته ،إذ كان يتس��م بس��عة الصدر
ونف��اذ البصرية وط��ول الب��ال والحكمة،
ولذل��ك لق��ب بـ«حكيم الع��رب» .وتوىل
الش��يخ زايد ،منص��ب ممث��ل الحاكم يف
املنطقة الرشقية عام .1946

حيث انخرط بش��كل مبارش بالش��ؤون
للعالم أجمع أن تمديد
الحكومية وبدأ مي��ارس تجربته يف الحكم
الخير ليشمل رمز هذه
م��ن مدينة الع�ين .وخالل عام�ين تحول
القيمة النبيلة ونموذج ًا إىل ش��خصية ناف��ذة وقوي��ة يف املنطق��ة
تتمي��ز بالح��زم واإلرادة والتصمي��م ،كام
لألثير في الداخل وعلى
ب��رز مس��تمعاً ومصلحاً ووس��يطاً يف حل
المستوى العالمي
النزاع��ات ،وهي الصفة التي الزمته طوال
فرتة حكمه ،ليصبح الحقاً خري من يس��هم
حيث إن اس��تلهام موروث��ه الزاخر من يف حل الخالفات إقليمياً وعربياً ودولياً.
القيم النبيلة وتعري��ف األجيال الجديدة وأظهر الش��يخ زايد ،رحمه الله ،ش��غفاً
به��ا من أج��ل اس��تحضارها واالقتداء بها متزاي��دا ً بكل ما مي��ت إىل العريب األصيل،
يف الس��لوك العام فالشيخ زايد قدوة لكل كالصي��د بالصقور ،وركوب الهجن العربية
مواط��ن إمارايت والوفاء له يجب أن يكون األصيلة والخيل ،وإتقان الرماية.
باتب��اع مبادئ��ه والعمل وف��ق قيمه التي
وتش��كَّلت ش��خصيته يف فج��ر ش��بابه
رسخها داخل املجتمع اإلمارايت.
عندما كان يف مدينة العني ،واستمد الكثري
فك��رس حيات��ه خدمة لوطن��ه ورفعته من صفائه��ا ورحابتها .واكتس��ب صفات
وتقدم��ه ومل تنل التحدي��ات والصعوبات الزعامة والقيادة السياس��ية التي اتسمت
م��ن عزميت��ه وإرادت��ه الحية ب��ل كانت بها ش��خصيته الفذة .وعندما أختري الشيخ
املحرك األس��اس له للم�ضي قدماً مدفوعاً زاي��د ليكون حاكامً إلم��ارة أبوظبي ،رشع
بإرادة صلبة وثوابت راس��خة ليش��ق بها بتحقيق إصالحات واسعة يف البالد.
طريق��اً واضح املعامل ،مه��د لنا من خالله
إرس��اء أطر ودعائم التق��دم عرب مواصلة وبدأ يطور التعلي��م والصحة ،ويخطط
حص��د املكتس��بات واملنج��زات الفكرية لتطوير امل��دن وقضاي��ا اإلس��كان ألفراد
الش��عب ،ووضع برنامجاً ضخ�ماً لعملية
والحضاري��ة واالقتصادي��ة والثقافي��ة مع
اإلمناء ،وبدأ يدفع أبناء شعبه إىل املشاركة
االلت��زام بنهج أصي��ل لعاداتن��ا وتقاليدنا
ب��كل طاقاتهم يف ه��ذه العملي��ة ،ودعا
وموروثاتنا اإلماراتية الراسخة.
الكف��اءات األجنبية لدعم هذه املس�يرة
حكيم العرب ..شخصية ّ
تميزت بالخ�برات .ومل ِ
مت��ض أي��ام عىل تس��لمه
بالحزم واإلرادة والتصميم
مقاليد الحكم حت��ى أعلن إقامة حكومة
كان لنش��أة املغفور له بإذن الله تعاىل رس��مية حديثة باإلدارات والدوائر ،وأوكل
الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ،طيب إليها املهام الالزمة لتسيريأمور الدولة.
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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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شرطــة رأس الخيمـــة و«سـاعـد»

تسعيان لمنع حوادث المـرور
يف إطار التعاون القائم وسبل تحسني وتطوير إجراءات العمل
ب�ين القي��ادة العامة لرشط��ة رأس الخيمة ممثلة ب��إدارة املرور
والدوريات ب��اإلدارة العامة للعمليات املركزية وجمعية س��اعد
للح��د من الحوادث املرورية ،التق��ى العقيد أحمد الصم النقبي
مدير إدارة املرور والدوريات باإلنابة العميد جامل سامل العامري
املدير التنفيذي للجمعية.

مناقشة إمكانية منع حوادث املرور
كان االجت�ماع بحضور عدد من رؤس��اء األقس��ام ومدراء األفرع
وص��ف الضباط واألفراد باإلدارة ،ملناقش��ة إمكانية منع حوادث
املرور .وقد اس��تهل العامري اللقاء بالرتحيب بالحضور ،مش��يدا ً
بجهودهم املبذولة يف س��بيل تعزيز األمن واألمان ،ودعم مسرية
التنمية ،وتذليل كافة املعوقات والعقبات ،وتوفري كافة االحتياجات
املطلوبة للوصول إىل أفضل النتائج ،وتحقيق األهداف املنشودة
عرب إجراء اللقاءات الدورية وتبادل الخربات ونرش الثقافة املعرفية
والتنس��يق بني املعنيني للخروج بأفكار خالقة ومبادرات مبتكرة
ومميزة تعكس عمق االهتامم الذي تبديه جميع الجهات املعنية
يف دفع مسرية االبتكار وتنفيذا ً لتطلعات قيادتنا الرشيدة يف جعل
دول��ة اإلمارات العربية املتحدة من أقوى دول العامل أمناً وأماناً .

العام فيام يتعلق بالش��أن املروري الذي يتعدد جوانبه ومجاالته
ومنها املج��ال التوع��وي والتواصل مع الجمه��ور ونرش األخبار
وإقام��ة الفعالي��ات مبختلف أنواعها عىل مدار العام مبا يس��هم
يف خلق مجتمع وا ِع ومدرك ومس��ؤول ع��ن الحفاظ عىل أرواح
الجمي��ع ومكتس��بات الدول��ة وإنجازاته��ا ،باإلضاف��ة إىل إثراء
الثقاف��ة املروري��ة ملس��تخدمي الطريق عىل نط��اق إمارة رأس
الخيم��ة .وتن��اول اللق��اء العديد م��ن املحاور املهم��ة املتعلقة
بعم��ل الجانبني والخط��ط املوضوعة وتوزيع املهام كالً حس��ب
اختصاص��ه ،وفتح املجال الس��تقبال املقرتحات واألف��كار البناءة
الت��ي تخدم أهداف وزارة الداخلي��ة التطويرية عىل أكمل وجه.

تحقيق جودة الخدمات

وأكد االجتامع عىل رضورة تفعيل بث الرس��ائل التوعوية عرب
مواقع التواصل االجتامعي للقيادة العامة وإبراز جهود الجانبني
إعالمياً لوصول الرس��الة التوعوية للجمي��ع عىل النحو املطلوب،
وتم اس��تعراض أبرز االحتياجات والتنسيق بني الجانبني لتحقيق
جودة الخدمات وبالصورة التي تريض الجمهور وتفوق توقعاتهم،
باإلضافة إىل مناقش��ة س��بل التع��اون والتنس��يق ذات االهتامم
املشرتك.
ويف خت��ام اللقاء ،دعا العامري إىل أهمية العمل بجدية وهمة
تعزيز التعاون والرشاكة
عالية وب��روح الفريق الواحد ،مؤكدا ً عىل تطبيق سياس��ة ونهج
وه��دف اللقاء إىل بن��اء وتعزيز التعاون والرشاك��ة بني الجانبني وزارة الداخلي��ة يف مج��ال التطوير والتحس�ين املس��تمر بهدف
وإيج��اد آلية موحدة ب�ين القيادة العامة لرشط��ة رأس الخيمة االرتق��اء مبس��توى األداء الرشط��ي مب��ا يتواءم م��ع الطموحات
وجمعية س��اعد للحد من الحوادث املرورية مب��ا يخدم الصالح ويعززها وفق آلية عمل دقيقة وواضحة.
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة.

#شكرًا_محمد_بن_زايد
رسالة
وفاء لمن
يستحق
الثناء

أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
“رعاه الله” ،أن صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املس��لحة أعطى حيات��ه من أجل الوطن ووفر العيش الكريم ألبناء دولتنا ورس��خ لنا مكان��اً ومكانة بني األمم
ويعمل لتأمني مستقبل بلدنا لعرشات السنني.
ج��اء ذل��ك يف رس��الة وجهه��ا صاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن راشد اىل أخيه
صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن زايد
بعنوان “شكرا ً محمد بن زايد” ..فيام ييل
نصها:
اإلخ��وة واألخ��وات ..أبن��اء ش��عب
اإلم��ارات ..أهلنا وأحبابن��ا وأبناءنا ..أبناء
الوطن ..أين�ما كنتم ..ويف أي موقع أنتم..
تحية لكم ..تحية ملؤها املحبة ..مع بداية
عام جديد ..وفصل جديد ..يف تاريخ وطننا
الحبيب..
أيه��ا اإلخ��وة واألخ��وات ..م��ع بداية
الع��ام الجدي��د ..أحبب��ت أن أوجه هذه
الرس��الة ألخي ..وصديقي ..ورفيق دريب..
وطريقي ..أخي بو خالد ..محمد بن زايد
آل نهيان “حفظه الله ورعاه” ..وس��دد يف
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خدمة الوطن خطاه ..رس��التي له “شكرا ً
محمد بن زايد” ..ال أشكره باسمي ..ولكن
باسم شعبي ..وال أش��كره ليشء شخيص..
ب��ل لوطن يصنع��ه ألجيال بلدي ..ش��كرا ً
محمد بن زاي��د ألنك امت��داد زايد فينا..
وظله الباقي بيننا ..ش��كرا ً محمد بن زايد
ألنك حام��ي حمى الوطن ..وباين حصنه..
وقائد عسكره ..وأسد عرينه ..شكرا ً محمد
بن زايد ألنك احتضنت الشباب ..وعلمت
األجيال خدمة الوط��ن ..وزرعت البطولة
والرجولة والجندية فيهم ..
شكرا ً محمد بن زايد ..أكملت املسرية..
وأسس��ت للمئوية الجديدة ..شكرا ً محمد
بن زاي��د ..أكرمت الش��هداء ..واحتضنت
أبناءههم ..وواس��يت أهاليه��م ..ورفعت
بالعز والفخر راية مجدهم ..شكرا ً محمد
ب��ن زاي��د ..ش��كرا ً لقيادت��ك ..وحزمك..

وعزم��ك ..ش��كرا ً الحتضان��ك األبن��اء..
وتقدي��رك اآلب��اء ..ومحبت��ك لألمه��ات..
ودعمك للشباب ..شكرا ً لك يا بو خالد ..
قليل��ون من يعرفون أن عرشات املاليني
م��ن األطفال حول العامل يس��تفيدون من
خ�يره وعطائه الذي يقدم��ه بهدوء ومن
دون أي ضجيج ..قليلون من يرونه يسهر
ليالً مع جنودنا املرابطني ..ويراجع خطط
التنمي��ة نهارا ً م��ع الخرباء واملس��ؤولني..
لتأمني مستقبل بلدنا لعرشات السنني ..
ش��كرا ً لك ب��و خالد عىل اس��تثامرك يف
التعلي��م ..ش��كرا ً لك عىل توف�ير العيش
الكريم ألبناء دولتنا ..شكرا ً لك يا بو خالد
ألنك أعطيت حياتك من أجل هذا الوطن
العظيم.
نتوجه أيها اإلخ��وة واألخوات يف الرابع
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مغردون يتفاعلون مع وسم شكرًا محمد بن زايد:

شكرًا لقلب اإلمارات

م��ن يناير م��ن كل عام يف حمل��ة وطنية
بالش��كر لفئة من فئات مجتمعنا ..اعرتافاً
بالفض��ل لهم ..وعرفان��اً بأثرهم يف حياتنا
ومآثره��م يف خدمة وطنن��ا ..واليوم نحن
ندعو أبناء ش��عبنا لتوجيه رسالة شكر ملن
يس��تحق الش��كر ..ندعوهم لش��كره عرب
كلمة مخلصة ..أو ص��ورة معربة ..أو لفتة
طيبة ..رس��الة ش��كر ال توفيك حقك يا بو
خالد ..ش��عبنا و ْيف ..وقائدنا ب��و خالد له
منا كل الش��كر واملحبة والتقدير ..ش��كرا ً
محمد بن زايد ..أخوكم محمد بن راش��د
آل مكتوم.
تعجز الكلامت ع��ن الوصف ،والتعبري،
كيف ال وهي موجهة إىل ش��كر رمز وقائد
ملهم يط ّوع الصعاب ويواجه املس��تحيل
لتحقيق طموحات ش��عبه وإس��عادهم،
فمالي�ين التغري��دات اجتمعت يف ش��كر
صاحب الس��م ّو الش��يخ محم��د بن زايد
آل نهي��ان ،بع��د مبادرة صاحب الس��م ّو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،بحملة
#ش��كرا ً_محمد_بن_زايد ،بكلمة مخلصة
أو صورة معربة امتناناً وعرفاناً لسم ّوه.

مارس 2018

نصف مليار مشاهدة

تخطى وس��م «ش��كرا ً محمد بن زايد»
حاج��ز النص��ف ملي��ار مش��اهدة حول
العامل خالل فرتة وجي��زة من إطالقه عىل
«تويرت» ،ليحتل صدارة قامئة الرتند املحيل
بدولة اإلمارات ،مس��جالً رقامً قياس��ياً يف
ع��دد املش��اهدات والتعليق��ات من قبل
مستخدمي «تويرت» داخل الدولة وخارجها.
احتل صاحب الس��م ّو الش��يخ محمد بن
زاي��د ،قلوب ش��عب اإلم��ارات واملقيمني
فيه��ا ،فاحت��ل وس��م #ش��كرا_محمد_
بن_زاي��د ،ص��دارة ترتيب قامئ��ة «ترند»
اإلمارات ،بعدد مشاهدات يزيد عىل 184
مليون مش��اهدة ،معربي��ن يف تغريداتهم
عن حبهم لسم ّوه ،داعني الله عز وجل أن
يديم عليه موفور الصحة والعافية ،ليبقى
شعلة األمل والتفاؤل ومنارة القوة وعنوان
اإلنجازات وش��عاع النور الذي يزين سامء
اإلمارات بحبه الكبري.
قائد ملهم

ووصف املغردون صاحب السم ّو الشيخ

محمد بن زاي��د ،بأنه قائ��د ملهم ورجل
املرحل��ة وحامي الوطن ،ورمز اإلنس��انية
والتواض��ع ،ومدرس��ة الع��ز والكرام��ة
وصاحب الرؤية الثاقبة وامللهمة وصاحب
التوجيه��ات الحكيم��ة ،وصان��ع املج��د،
وصاح��ب القل��ب الكبري ،وأس��د العرب،
ومهندس إنجازات اإلمارات ،مؤكدين أنهم
يرون يف س��م ّوه ،املغفور ل��ه ،بإذن الله،
الشيخ زايد بن سلطان ،ط ّيب الله ثراه ،يف
حكمته وقيادته وأفعاله.
وق��ال الدكت��ور ث��اين الزي��ودي ،وزير
التغري املناخي والبيئة“ :ش��كرا ً سيدي رمز
اإلنس��انية والتواضع .شكرا ً يا عبق الشيخ
زاي��د .ش��كرا ً يا مدرس��ة الع��ز والكرامة.
ش��كرا ً يا عمود مس�يرة االزدهار .شكرا ً يا
صاحب الرؤية امللهمة .ش��كرا ً يا صاحب
التوجيهات الحكيمة”.
مري��م امله�يري ،الرئيس��ة التنفيذي��ة
للمنطق��ة اإلعالمية« :ما أجم��ل أن نبدأ
عام زايد بحملة #شكرا ً_محمد_بن_زايد
األب القائد حامي الوطن ،نرى فيه الشيخ
زايد رحمه الله يف حكمته وقيادته وقوله
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

وأفعال��ه .هو األب واألخ واملثل األعىل لش��باب الوطن
عىل العمل واإلخالص والتفاين يف حب اإلمارات .حفظك
الله يا عزنا وفخرنا”.
محم��د جالل الرييس “الحمد لله ال��ذي وهبنا قادة
يحبوننا ونحبهم ويس��عون دامئا لس��عادتنا وأمننا ،ريب
احفظهم بحفظك ووفقهم للخري”.
عيل الكعبي “شيخنا قول وفعل ..شيخنا عايل املقام”.
ه�� ّزاع بن ب ّنان “ش��كرا ً محمد بن زاي��د القائد الذي
وهب أيامه وحياته لوطنه ،القائد الذي كانت س��اعاته
إلسعاد شعبه”.
عمر الس��اعدي “نحب بوخالد زعيم الرجولة وقلوبنا
تلبس بحبه قاليد .كل ما متع ّنا بوجهه وزوله ك ّنه يذكرنا
بتاريخ زايد”.
محمد اليامحي “من قلب كل إمارايت شكرا ً لك يا من
تضحي بوقتك وراحتك من أجل الوطن واملواطن”.
خالد بن ضحى “ش��كرا ً محمد بن زايد ش��كرا ً لقلب
اإلمارات”.
عبد الله املهريي “دمت بسعادة وعزة ورفعة بوخالد
أس��أل الله أن يبارك لك يف عم��رك وعملك وأهلك وأن
يرزقك البطانة الصالحة”.
محم��د العي��دروس “صاح��ب القل��ب الكب�ير”
مريم “شكرا ً محمد بن زايد الحتضانك األبناء وتقديرك
دمت ذخرا ً
اآلباء ،ومحبتك لألمهات ودعمك للش��بابَ ،
لنا”.
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عبري اإلمارات “حروف األبجدية كلها ال توفيك حقك
يا بوخال��د ومهام قلنا وعربنا م��ا نوفيك .دمت للوطن
ذخرا ً وسندا ً دمت لنا االبتس��امة التي تبعث فينا روح
التفاؤل والسعادة واألمل شكرا ً من القلب”.
عبد الله النعيمي “يا سيدي ..سأخترص الكالم وأقول
إنك رجل املرحلة ،ليس عىل مستوى اإلمارات وحسب،
وال عىل مستوى الخليج ،بل عىل مستوى الوطن العريب
بأكمله .حفظك الله”.
أحمد بن غزوان الكعبي“ :شكرا ً يا من تذكرنا بزايد،
شكرا ً يا والد الجميع”.
ن��ورة العميمي “الكلامت تعجز عن ش��كرك مقابل
املجه��ود الجبار الذي تقوم به يف س��بيل حامية وطننا
الغايل واالرتقاء به إىل القمم .الله يحفظك لنا ويطول بعمرك”.
منصور الرئييس“ :رجل عن مئة رجل وهو أس��د العرب وجعل
املستحيل سهالً ،وفعالً فعل الكثري للمنطقة”.
عبد الله الرييس “نعم ش��كرا ً لرجل نرى فيه زايد ..ش��كرا ً ملن
حفظ األمانة شكرا ً ملصدر قوة شعب اإلمارات”.
س��عيد املهريي “شكرا ً يا تاج راسنا ،شكرا ً يا من زرعت البسمة
عىل وجوه الصغار والكبار”.
عبد املنعم األحمد “شكرا ً محمد بن زايد عىل كل ما تقوم به
ألجل رِفعة هذا الوطن ،كلامتك للش��عب دستور نط ّبقه ،شكرا ً يا
غرس زايد ،اسمك محمد وبالهيبة زايد”.
محمد املعيني “ش��كرا ً ليدك البيضاء ،شكرا ً لقلب الوالد ،شكرا ً
ألمننا يف وطننا ،شكرا ً ألنك معنا دوماً”.
حس��ن راش��د “أنتم فخر اإلمارات والعامل ،ش��كرا ً لكم سيدي
الش��يخ محمد بن زايد والش��يخ محمد بن راش��د عىل جهودكم
املبذولة واملثمرة وبارك الله بكم”.
عالية الجس��مي “نعم ش��كرا ً لرجل نرى فيه زايد ..شكرا ً ملن
حفظ األمانة ،شكرا ً ملصدر قوة شعب”.
عايش��ة املال “روح االتحاد وحب الوط��ن مصدر قوة وتالحم
دولة اإلمارات قيادة وشعباً”.
خلود املنصوري “ش��كرا ً معلم األجيال ..ش��كرا ً ملهم القادة..
شكرا ً عز اإلمارات وفخرها”.
محمد الشمري “كلمة ش��كرا ً لن توفيك حقك ،كلمة مهندس
إنج��ازات اإلم��ارات لن تصف دورك يف بناء ه��ذه الدولة ،كلمة
نحبك لن تكفي لنعرب عن مشاعرنا تجاهك سيدي”.
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عمر عاطف “ش��كرا ً عىل وقوفك م��ع مرص يف جميع األوقات
ليت كلمت شكرا ً تعطيك حقك”.
إبراهي��م األحم��د “بحجم حبك ألبنائك وس��عيك لجعل أبناء
شعبك أس��عد ش��عوب العامل ..ش��كرا ً #محمد_بن_زايد بحجم
عطائك ورؤيت��ك ونظرتك لجعل اإلمارات منارة للثقافة والتطور
والتقدم ،وصاحبة الخطوة األوىل عربياً يف الوصول إىل املريخ”.
مه��رة املطيوعي “ألنك علمتنا كي��ف يكون العطاء واإلخالص
للوطن ..ش��كرا ً ألنك رس��مت لنا طريق املس��تقبل وكيف نقود
اإلمارات للعال”.
الدكت��ور جامل الحوس��ني “قائد صاحب رؤى وإذا جالس��ته
أمدك بالطاقة واإللهام .كلامت الش��كر ال تفيك حقك سيدي لك
منا العون والطاعة وااللتزام”.
ميث��اء حمد الحبيس “يا كرب حظن��ا بكم يا بوخالد ..ندعو الله
يحفظكم ويرعاكم ،فكلامت الشكر كلها ال توفيكم حقكم وتعجز
الكل�مات أن تع�بر عن مدى حبنا لكم ..فك��م نحن محظوظون
بكم”.
عب��د الرحم��ن عبي��د« :ك�� ّرس حيات��ه لخدم��ة وطن��ه
وش��عبه ،حين�ما تقابل��ه ت��رى الس�ماحة ع�لى محي��اه،
ه��و معل��م ف��ذ مب��كارم األخ�لاق والش��هامة والك��رم”.
عارف عمر “قائد ملهم كلامت الشكر لن توفيك حقك”.
حمي��د الظاه��ري “ش��كرا ً محم��د ب��ن زاي��د ..يف الوق��ت
ال��ذي رأي��ت يف أجي��ال اإلم��ارات ذل��ك الضي��اء ال��ذي
يهت��دي ب��ه الوط��ن إىل طري��ق النج��اح والتق��دم ..رأت فيك
األجي��ال ي��ا س��يدي األمل ال��ذي ينري له��ا طريق املس��تقبل”.
د .إبراهيم الدبل “شكرا ً وجزاك الله ملا تقدمه لإلسالم واملسلمني
ولإلنسانية وملا تقدمه من خري”.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

أبراج ذكية

لمواجهة الضباب على طرق أبوظبي العام الجاري

كشفت رشطة أبوظبي ،أن إجاميل املخالفات املرورية العام املايض ،بلغ  4ماليني و 637ألفاً و 152مخالفة ماليني
مخالفة متنوعة ،شكلت الرسعة  80%منها ،إذ بلغت  3.7ماليني مخالفة ،وارتفع نسبة تجاوز اإلشارة الحمراء بنسبة
 3%مقارنة بـ.2016
تراجع نسبة الحوادث

وتراجع عدد الحوادث املروري��ة ،يف أبوظبي من  1740حادثاً
يف  2016إىل  1533حادث��اً يف  ،2017في�ما انخفض عدد وفيات
الحوادث م��ن  289وفاة يف  2016إىل  199يف  ،2017وانخفضت
اإلصابات البليغة من  156إصابة يف  2016إىل  149يف  ،2017كام
س��جلت املؤرشات انخفاضاً يف وفيات ح��وادث الدهس من 63
وفاة عام  2016إىل  50حالة وفاة يف .2017
وبلغ نسبة الحوادث التي ارتكبها الشباب يف الفئة العمرية 18
–  30عاماً 44.8% ،من إجاميل الحوادث يف الفرتة الزمنية نفسها.

الس�لامة املرورية يف أبوظبي خالل العام املايض ،حيث س��جلت
وفي��ات الح��وادث املروري��ة انخفاضاً بنس��بة  ،31%واإلصابات
البليغة بنسبة  ،4%فيام انخفضت الوفيات إىل  5.7لكل  100ألف
نس��مة ،وأعداد الحوادث بنسبة  12%وتراجعت وفيات حوادث
الدهس بنسبة  ،31%مشريا ً إىل أن «الفئة العمرية بني ( 18و)30
شكلت ما نسبته  24.8%من إجاميل متسببي الحوادث».
مركبات ذكية

وكشف الظاهري يف مؤمتر صحفي عقد مؤخرا ً يف مقر مديرية
امل��رور والدوري��ات برشطة أبوظب��ي ،أن مركب��ات مرور رشطة
تحسن مؤشرات السالمة
أبوظبي س��تتحول إىل ذكية بالكامل خالل العام الجاري ،وستبدأ
وتفصيالً أعلن مدير قطاع العمليات املركزية يف القيادة العامة قريباً تطبيق نظام الحجز املنزيل للمركبات ،وذلك لتفادي مشكلة
لرشطة أبوظبي العميد عيل خلفان الظاهري ،عن تحسن مؤرشات ازدحام ساحة الحجز.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

مركبات مرور شرطة
أبوظبي ستتحول إلى
ذكية بالكامل خالل
العام الجاري ،وستبدأ
قريبًا تطبيق نظام الحجز
المنزلي للمركبات ،وذلك
لتفادي مشكلة ازدحام
ساحة الحجز

كام كش��ف إن املديرية بالتعاون مع عدد من الرشكاء س��تبدأ
تفعيل األبراج الذكية ع�لى الطرق الخارجية لإلمارة قريباً ،حيث
س��يبدأ الع��ام الجاري تفعيل نح��و  14برجاً ذكياً بهدف إرش��اد وأكد العميد الظاهري ،مواصلة الجهود املبذولة بالتنسيق مع
الس��ائقني وبشكل خاص عند تش��كل الضباب أو وجود حوادث الرشكاء ،لتحقيق األولويات االس�تراتيجية للسالمة املرورية والتي
معرقلة لحركة الس�ير وغريها من اإلرشادات التي تعمل عىل رفع أقره��ا املجلس التنفيذي إلمارة أبو ظب��ي خالل (،)2020-2016
وتش��مل  5محاور رئيسة« :س�لامة املركبات ،األعامل الهندسية،
مستوى السالمة عىل الطرق».
الضبط امل��روري ،التعلي��م والتدريب والتوعية ،واالس��تجابة يف
تحقيق مؤشرات إيجابية
ح��االت الطوارئ» ،بهدف الوص��ول إىل  5.5وفاة لكل  100ألف
وأك��د أن «تطبيق تعدي�لات الالئحة التنفيذية لقانون الس�ير نسمة يف عام .2020
واملرور االتحادي كان له الدور األكرب يف تحقيق مؤرشات إيجابية
وتط�� ّرق إىل أب��رز املخالفات املرورية التي ارتكبها الس��ائقون
بالنس��بة لخفض وفيات الحوادث باإلمارة وأعدادها» مش�يرا ً إىل
خالل العام امل��ايض  ،2017منها قيادة مركب��ة منتهية الرتخيص،
أن «اإلم��ارة متكنت العام امل��ايض من خفض وفيات الحوادث ما
وع��دم ربط ح��زام األمان أثن��اء القيادة ،وعبور املش��اة من غري
نسبته  5,7لكل مائة ألف من السكان».
األماك��ن املخصصة ،وعدم الت��زام املركبة الخفيفة بخط الس�ير
وأش��ار الظاهري إىل عدد من املب��ادرات التي نفذتها املديرية اإللزامي ،واالنشغال عن الطريق أثناء القيادة باستعامل الهاتف،
خ�لال العام املايض والت��ي كان لها نتائج إيجابية عىل الس�لامة وعدم ترك مس��افة أمان كافية خل��ف املركبات األمامية ،وعرقلة
املروري��ة ومنها ،إتاحة دف��ع املخالفات ع�لى كل مركبة بهدف حركة السري ،والوقوف بشكل خاطئ.
تقليص عدد املخالفات عىل السيارات منتهية الرتخيص واملخالفات
جهود تطويرية
التي مرت عليها ف�ترات زمنية طويلة إضافة إىل إلغاء املخالفات
الورقية نهائياً واستبدالها بتطبيق إلكرتوين للدوريات املروية».
أش��ار العميد الظاهري إىل الجهود التطويرية لرشطة أبوظبي
لوضع حلول ذكية لزيادة كفاءة الطرق والشوارع كاألبراج الذكية،
تكثيف جهود التوعية
ودراس��ة محاكاة اإلش��ارات الضوئي��ة لتنظيم أولوي��ات املرور،
وأوضح أن نسب تجاوز اإلشارة الحمراء ارتفع بنسبة  3%خالل وتفعيل اس��تخدام نظام الرشطي ال��ذيك  ،smart officerوإلغاء
 2017معتربا ً أنه مؤرش س��لبي استدعى تكثيف جهود التوعية يف
هذا املجال ،مؤكدا ً أن جميع اإلش��ارات املرورية بأبوظبي تخضع املخالفات املروري��ة الورقية ،وترقية جمي��ع الدوريات املرورية
ألجه��زة رادار تح��دد رسعة املركب��ة وفقاً للرسع��ة املقررة عىل لرشطة أبوظبي وتحويلها إىل ذكية.
الطريق.
كام تش��مل الجهود ،تطوير اس��تخدام جهاز الرادار «القناص»
وأشار إىل أن االنحراف املفاجئ تصدر أسباب الحوادث املرورية وربطه مع قاعدة املرور االتحادي إلرس��ال املخالفات للس��ائقني
تاله عدم ترك مسافة كافية وعدم تقدير مستخدمي الطريق ،ثم مب��ارشة ،وتفعيل دور الدراس��ات املروري��ة واألبحاث يف تطوير
الرسعة الزائدة واإلهامل وعدم االنتباه خالل القيادة.
العمل الرشطي ،والتنسيق مع املراكز البحثية يف إمارة أبوظبي.
تحقيق األولويات االستراتيجية
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

القمة العالمية للحكومات

اإلمارات تجمع العالم لرسم تقدمه الحضاري

محمد بن راشد :القمة العالمية للحكومات منارة إشعاع حضاري
ش��هد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب ،رع��اه الله ،وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ،ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،الجلسة الرئيسية للقمة العاملية للحكومات ،والتي تحدث فيها ناريندرا مودي ،رئيس وزراء
جمهورية الهند الصديقة ،ضيف رشف القمة يف دورتها الحالية.
«تويرت» ،أن «القمة العاملية للحكومات السادسة ،محطة متجددة
السترشاف مستقبل العمل الحكومي وفق أسس صلبة قامئة عىل
االبتكار والريادة العلمية واملعرفية».
وأضاف« :س��عدنا اليوم باالستامع إىل كلمة رئيس وزراء الهند
يف القمة العاملية للحكومات ،وحديثه عن التجربة الناجحة للهند
يف اتخاذ االبتكار منهجية حكومية ورضورة تس��خري التكنولوجيا
لخدمة اإلنسانية».

وأكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم ،أن
الهند لها تجربة تنموية عمرها آالف الس��نني ،ومستقبل تنافيس
عاملي راسخ ،ويرسنا أن نتعلم من تجربتهم.
وق��ال س��موه يف تدوينات لس��موه عرب حس��ابه ع�لى موقع
التواصل االجتامعي «تويرت»« :س��عدنا بالرتحي��ب برئيس وزراء
الهن��د نارين��درا مودي يف دول��ة اإلمارات ضي��ف الرشف للقمة
العاملية للحكومات».
وأضاف سموه« :الهند لها تجربة تنموية عمرها آالف السنني..
رؤية طموحة
ومس��تقبل تنافيس عاملي راسخ ..ويرسنا أن نتعلم من تجربتهم ..ود ّون س��موه« :ليس غريب��اً أن تكون اإلم��ارات مكاناً خصباً
ويعرضوا خرباتهم عىل  140حكومة متواجدة يف القمة».
يس��تثري مواط��ن اﻹبداع والح��راك الحكومي الس��اعي نحو بناء
إىل ذلك ،أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،منظوم��ة عرصي��ة يف اﻹدارة ،فنحن يف وطن تأس��س وفق رؤية
يف تدوينات عرب الحس��اب الرس��مي ألخب��ار محمد بن زايد عىل طموحة وضعها املؤسسون اﻷوائل ،تطورت بقيادة صاحب السمو
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محمد بن زايد:
اإلمارات موطن
اإلبداع والحراك
الحكومي لبناء
منظومة عصرية
الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
الله ،وجهود صاحب السمو
الش��يخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب ،رعاه الله».
نموذج عالمي

بدوره ،أكد مودي أن دولة اإلمارات قدمت منوذجاً يحتذى به
يف تس��خري التكنولوجيا لتحقيق التنمية الشاملة ،واستطاعت أن
قل نظريها حول العامل ،مشريا ً إىل أن وراء
تحقق معجزة اقتصادية ّ
هذا االزدهار رؤية ثاقبة وتقنيات متقدمة وش��غفاً باألخذ بزمام
املبادرة ،ويشهد عىل ذلك متحف املستقبل يف ديب.
حرض الكلمة الرئيس��ية للقمة ،سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد ديب ،وسمو الشيخ مكتوم بن محمد
بن راش��د آل مكتوم ،نائب حاكم ديب ،وس��مو الشيخ محمد بن
سعود بن صقر القاس��مي ،ويل عهد رأس الخيمة ،والفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ،وس��مو الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،وسمو الشيخ حامد بن زايد
آل نهيان ،رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي ،وس��مو الشيخ عبدالله
بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدويل ،ومعايل محمد
عبدالله القرقاوي ،وزير ش��ؤون مجلس الوزراء واملستقبل رئيس
القمة العاملية للحكومات.

تحديات عصر الرقمنة

ولفت مودي إىل أن رحلة اإلنسان من العرص الحجري إىل عرص
الثورة الصناعية اس��تغرقت آالف الس��نني ،لكن التحول إىل عرص
الرقمنة حدث خالل س��نوات قليلة ،ورغم كل هذا التط ّور فمن
املؤسف أن العديد من الدول النامية مل تتمكن من اللحاق بركب
التق��دم والقضاء عىل الفقر ،حيث يتم رصد قدر كبري من املوارد
لتطوير الصواريخ واألسلحة املدمرة.
وقال إن علينا أن نعمل معاً ملنع توظيف التكنولوجيا إلش��عال
الرصاعات واستنزاف املوارد الطبيعية ،مشريا ً إىل أن الهند أظهرت
للعامل مثاالً يحتذى يف التعايش السلمي مع الطبيعة.
التكنولوجيا لصحة اإلنسان

وأوضح مودي أن الهند استطاعت خالل السنوات الـ 25املاضية
خف��ض معدل الوفيات بني األمهات بصورة ملحوظة باس��تخدام
وسائل التكنولوجيا والطب الحديث ،كام وظفت وسائل تقنيات
الفضاء للتنبؤ بالتقلبات الجوية ،ما مكّن املاليني من املزارعني من
تأم�ين الحامية الكافية ملنتجاتهم وخفض األرضار التي يتكبدونها
نتيجة الكوارث الطبيعية ،مؤكدا ً مواصلة الهند اليوم س��عيها إىل
منتدى رائد
استخدام التقنيات الحديثة لالرتقاء بجودة الحياة لسكانها ونرش
وأك��د رئيس الوزراء الهندي أن دولة اإلمارات العربية املتحدة الخري بني شعوب العامل أجمع.
مل ترتك التكنولوجيا حبيسة املعامل واملختربات ،بل ترجمتها عىل
أرض الواقع عرب إنش��اء مش��اريع مبتكرة تحقق تطلعات شعبها ودعا رئيس الوزراء الهندي يف ختام كلمته ،زعامء العامل للعمل
العظيم ،كمرشوع مرسعات املستقبل ،ما جعلها األجدر باستضافة عىل مش��اريع تربط التعلي��م مع التكنولوجيا والعلوم النتش��ال
مثل هذه القمة التي تب ّنت قضايا التنمية والتقنية محورا ً رئيسياً .ماليني البرش من الفقر.
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حزام األمان سالمة وأمان

اإلمارات والهند تجددان التزامهما الثابت
بالشراكة االستراتيجية الشاملة
أك��دت دول��ة اإلم��ارات
العربية املتحدة وجمهورية
الهن��د ،التزامه�ما الثاب��ت
بتعزيز الرشاكة االسرتاتيجية
الش��املة ،وأعربت��ا ع��ن
ارتياحهام للمتابعة الدقيقة
للق��رارات الت��ي اتخ��ذت
خالل اجتامعاتهام الس��ابقة
لتحقيق األهداف املرجوة.
الجانب��ان،
ووص��ف
اآللي��ة املؤسس��ية للح��وار
االس�تراتيجي اإلم��ارايت -
الهن��دي ،املنش��أة مبوجب
اتفاق الرشاكة االس�تراتيجية
الشاملة ،بأنها مفيدة لرصد
التق��دم املح��رز يف مجاالت
الرشاك��ة املتف��ق عليه��ا،
والتوج��ه نحو مج��االت جديدة واعدة ..ورحب��ا بالنتائج املثمرة
للحوار االس�تراتيجي الثاين ب�ين الهند واإلم��ارات ،الذي عقد يف
أبوظبي يف أكتوبر .2017
ون��وه الجانبان بالعالق��ات التجارية واالقتصادي��ة املميزة بني
البلدين ،باعتبارهام رشيكني تجاريني رئيسني ،وأعربا عن ارتياحهام
للمس��توى الحايل للتجارة الثنائية ،الذي بلغ نحو  53مليار دوالر
خ�لال الف�ترة «/ 2016  ..»2017واتفقا عىل زي��ادة تعزيز هذه
العالقات ،خاصة من خالل تنويع التجارة غري النفطية.
وأكد الجانبان مجددا ً ،عزمهام املشرتك عىل تعزيز قيم التسامح
والسالم والش��مولية يف مواجهة األيديولوجيات املتطرفة ..ونوها
بالدور الحاسم الذي ميكن أن يلعبه الحوار بني األديان يف تحقيق
هذا اله��دف الجدير باالهتامم ..واتفقا ع�لى تعميق التعاون يف
مكافحة التطرف ،وزيادة تعزيز جهودهام يف مكافحة اإلرهاب.

من أجل المستقبل

وأك��د رئيس الوزراء الهندي ،وصاحب الس��مو الش��يخ محمد
بن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املس��لحة ،خالل مناقشاتهام الرس��مية ،التزامهام الثابت بتعزيز
الرشاكة االس�تراتيجية الش��املة ،وأعربا ع��ن ارتياحهام للمتابعة
الدقيق��ة للق��رارات التي اتخ��ذت خالل اجتامعاتهام الس��ابقة،
لتحقيق األهداف املرجوة ..وأش��ار الجانبان إىل املشاركة الثنائية
القوي��ة خ�لال العامني املاضي�ين يف مختلف املج��االت ،مبا فيها
املجاالت السياس��ية واالقتصادية والتجارية واالستثامرية والطاقة
والتعليم والثقافة والدفاع واألمن.
تشجيع االستثمار

أصدر الجانبان توجيهات إىل الس��لطات املعنية ،باإلرساع بعقد
املفاوضات الجارية بش��أن معاهدة االس��تثامر الثنائية الجديدة،
من أجل توفري اإلطار القانوين الالزم لتشجيع االستثامر.
وأكد الطرفان أن حركة الطريان بني الهند واإلمارات ،تعد ذات
إدانة التطرف
داللة وأهمية ،بالنظر إىل الحركة املتبادلة بني الش��عبني ..واعرتافا
وأعرب الجانبان عن إدانتهام القوية للتطرف واإلرهاب بجميع بالحاج��ة إىل زيادة توس��يع التعاون وتطوي��ره يف قطاع الطريان
أش��كاله ومظاهره ،برصف النظ��ر عن مرتكبي��ه ودوافعهم ،إىل املدين ،اتفق الجانبان عىل عقد مش��اورات بني س��لطات الطريان
جانب اس��تخدام الدول للدين لتربير اإلره��اب ودعمه ورعايته املدين التابعة لهام يف أقرب فرصة ،ملناقشة املجاالت الرئيسة ذات
ضد بلدان أخرى ،أو استخدام اإلرهاب كأداة لسياسة الدولة.
االهتامم املشرتك.
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداؤه بالطريقة الصحيحة

تنمية المهارات

وأع��رب صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل
عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ،عن تقديره
للمساهمة اإليجابية التي قدمها املجتمع الهندي يف دولة اإلمارات،
التي ساهمت يف تنمية البلد املضيف.
مبادئ التسامح

وش��كر رئيس الوزراء الهندي ..صاحب الس��مو الش��يخ محمد
ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات
املس��لحة ،عىل تخصيص األرايض وتسهيل بناء معبد ،تنفيذا ً للقرار
ال��ذي أصدرته حكومة اإلمارات يف أغس��طس  ،2015لتلبية طلب
املجتمع الهندي يف الدولة.
وأش��ار إىل أن املعبد س��يكون رمزا ً مهامً اللت��زام دولة اإلمارات
الراس��خ مبب��ادئ التس��امح وبناء مجتم��ع تعددي ،حي��ث تتمتع
املجتمعات املحلية املختلفة ،بحرية مامرسة دينها ولغتها وثقافتها.
التعاون في مجال األمن والدفاع والفضاء

أعرب الجانبان عن ارتياحهام للتعاون الثنايئ الجاري يف مجاالت
األمن والدفاع والفضاء املحددة ،وتعهدا بزيادة هذا التعاون لتعزيز
األمن والس�لام واالزدهار اإلقليميني ،واتفقا عىل تعميق التعاون يف
مجال األمن البحري ،مب��ا يف ذلك مكافحة القرصنة والتدريب ،وما
إىل ذلك.

 53مليار دوالر مستوى التجارة
بين البلدين عامي  2016و2017

أشار الجانبان إىل العالقات التجارية واالقتصادية املمتازة بني
اإلم��ارات والهند ،باعتبارهام رشيكني تجاريني رئيس�ين لآلخر،
وأعربا عن ارتياحهام للمس��توى الحايل للتجارة الثنائية ،الذي
بلغ نح��و  53مليار دوالر يف الفرتة م��ن  ..2017-2016واتفقا
ع�لى زيادة تعزيز ه��ذه العالقات ،وخاصة م��ن خالل تنويع
التجارة غري النفطية.
وبهدف وضع اسرتاتيجية طويلة األجل بشأن تعزيز التجارة،
قرر الطرفان دراسة مختلف الحواجز التعريفية وغري التعريفية،
واتفقا عىل تركيز تش��جيع التجارة يف السلع املحددة ،وتوسيع
نطاق وصول الس��لع والخدمات يف كال السوقني ..واعرتفا باألثر
اإليج��ايب لوجود عدد من الرشكات الهندي��ة واإلماراتية يف كال
األس��واق ،يف جهود تعزيز التجارة الثنائية ..ورحبا بقرار افتتاح
مكتب التحاد الصناعات الهندية يف ديب ،وغرفة ديب يف مومباي،
لدعم األعامل التجارية يف كال الطرفني.
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رئيس البنك الدولي:
رؤى محمد بن راشد
ومحمد بن زايد تغير العالم
ش��هد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه
الله ،جلسة رئيسة ،بعنوان «دور الحكومات يف بناء رأس
امل��ال البرشي» ،ضمن فعاليات اليوم الثاين للقمة العاملية
للحكومات ،املنعقدة يف ديب ،وتحدث فيها جيم يونغ كيم
رئيس مجموعة البنك الدويل.
وأك��د كيم خ�لال كلمته ،أن صاحب الس��مو الش��يخ
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس
مجل��س الوزراء حاك��م ديب ،رعاه الله ،وصاحب الس��مو
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة ،قائدان من أصحاب الرؤى
التي تغيرّ وجه العامل ،حيث أش��اد بجهود دولة اإلمارات
واستثامرها يف العنرص البرشي.
حرض الجلسة ،سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
آل مكتوم ويل عهد ديب ،وس��مو الشيخ مكتوم بن محمد
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب ،والفريق سمو الشيخ
س��يف بن زايد آل نهي��ان نائب رئيس مجل��س الوزراء،
وزير الداخلية ،وس��مو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس هيئ��ة ديب للطريان ،الرئيس األعىل ملجموعة طريان
اإلمارات ،وس��مو الش��يخ منصور بن محمد بن راشد آل
مكتوم ،ومع��ايل محمد عبد الله القرقاوي وزير ش��ؤون
مجلس الوزراء واملستقبل.
أش��ار كيم إىل أن أسواق العمل ستشهد تغيريات كبرية،
حيث س��يكون لدينا فجوة عاملة تقدر بنحو  300مليون
شخص يف عام  ،2050نتيجة دخول  450مليون شخص إىل
أسواق العمل ،ومغادرة  150مليوناً ،بينام سيحتاج العامل
بحل��ول عام  ،2020إىل  139ملي��ون وظيفة ،تزيد يف عام
 2030إىل  180مليون وظيفة.
وأك��د جيم يونغ كيم ،أن التح��دي ال يقترص عىل عدد
الوظائ��ف التي يحتاجها العامل ،بل يش��مل جودة الحياة،
بعد أن يصب��ح اإلنرتنت متاحاً لثامنية مليارات ش��خص،
مش�يرا ً إىل أن املقارنة لن تكون بني أجر إنسان وآخر ،بل
بني ما ميكن الوصول إليه عرب اإلنرتنت ،وبالتايل ،س��تزداد
الرغبات واآلمال ،وس��تكون الطموحات كبرية ،ألن ثقافة
وطبيعة العمل ستختلف جذرياً.
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القيادة فن وذوق وأخالق

سيف بن زايد:
اإلمارات برؤية قيادتها الحكيمة أرض اإللهام بامتياز
@ القيادة الرشيدة
جعلت التحديات
مصدرًا للنجاح
ونموذجًا حديثًا
يحتذى عالميًا
بحض��ور صاحب الس��مو الش��يخ
محم��د بن راش��د آل مكت��وم ،نائب
رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء
حاك��م ديب ،رعاه الله ،أك��د الفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،
نائ��ب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير
الداخلي��ة ،خالل كلمته أم��ام القمة
العاملي��ة للحكوم��ات ،أن اإلم��ارات
بات��ت الي��وم أرض اإلله��ام والفرص
الفري��دة وذلك بفض��ل جهود ورؤية
قيادته��ا الحكيم��ة الت��ي جعل��ت
التحديات مصدراً للنج��اح ،ومنوذجاً
حديث��اً يحتذى لينري درب املاليني من
البرش حول العامل فض ًال عن املؤسسات
والدول.
أرض اإللهام

موضحاً س��موه أنه كام ُعرفت دول
عاملية بأنه��ا «أرض األحالم» ،و«أرض
األف��كار الن�يرة» ،و«أرض العجائب»،
و«مدينة النور» وغريها من الصفات،
فإن اإلمارات جديرة مبسريتها املظفرة،
ومش��اريعها االس�تراتيجية العمالق��ة
وواقعها اآلمن املستقر ،أن توصف بـ«أرض اإللهام» بامتياز.
حرض الجلس��ة س��مو الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد آل
مكتوم ،ويل عهد ديب ،وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب حاكم ديب ،وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاس��ة ،وسمو الشيخ
عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدويل.
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رؤية ثاقبة

وأش��ار س��موه إىل أن ما مييز اإلمارات بص�يرة ورؤية القيادة
الثاقبة ،وحس��ها الق��ادر عىل اس��ترشاف املس��تقبل وتحدياته،
فاعتلت سلم التنافسية العاملية وتصدرت أهم املؤرشات الدولية
خالل فرتة تعد بالقصرية يف عمر الدول ،مشريا ً سموه إىل أن قصة
اإلمارات هي قصة إلهام ،ورؤية قيادة اس��تطاعت بعملها الجاد
ونظرتها املستقبلية من تحويل التحديات إىل فرص.
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

@ سيرة زايد وإنجازاته ومالمح النجاح ألهمت الطامحين
من قاطني اإلمارات ليتأثروا بالحلم اإلماراتي

اإللهام في فكر زايد

وقال سموه ،خالل الجلسة الرئيسية للقمة العاملية للحكومات،
ويف املح��ور األول من كلمته الذي كان بعن��وان «اإللهام يف فكر
زايد» ،إن س�يرة املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن سلطان آل
نهيان ،طيب الله ث��راه ،وأعامله وإنجازاته ،ومالحم النجاح التي
نسجها مع القادة املؤسسني ،ألهمت الطامحني من قاطني الدولة
ليتأث��روا بالحلم اإلمارايت ،وليس��تنريوا بهذا النهج الذي يس��تند
لوج��ود تحدي��ات وفرص ،س��لبيات وإيجابي��ات ،وليبنوا قصص
نجاحات تجاوزوا فيها الصعوبات والتحديات وليش��قوا طريقهم
بنجاح مبهر يسهم يف تعزيز التنمية الحضارية للدولة.
وتابع س��موه الحديث ،بأن صاحب الس��مو الشيخ محمد بن
راش��د آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب ،رعاه الله ،اس��تلهم من فكر الش��يخ زايد ،طي��ب الله ثراه،
الرؤى العميقة ذات التطلعات املس��تقبلية ،فانطلقت مش��اريع
الفضاء ومس��بار األمل واستكش��اف املريخ ،ودشن سموه القمر
الصناعي «خليفة س��ات» ،أول قمر صناعي إمارايت لتجسد هذه
املشاريع التقنية ترجمة حقيقية لرؤية القائد املؤسس حني قابل
فريق ابولو يف .1976

املوجهة وراء املبادرات العديدة التي أس��همت يف تدعيم وتعزيز
املنجزات الحضارية ،ومنها تبني مشاريع الطاقة البديلة املتجددة،
كمدين��ة «مصدر» الخالية من النفاي��ات واالنبعاثات الكربونية،
والتي تأيت اس��تمرارا ً للنهج الذي زرعه فينا «زايد» وتعد استلهاماً
من س�يرته العطرة ،الفت��اً إىل قصة املغفور له الش��يخ زايد أثناء
إحدى زياراته للمنطقة الغربية.
قصة الشيخ زايد مع المنصوري

وأثناء تقديم الفريق س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان
املحور الثاين الذي كان بعنوان «القصص املجتمعية امللهمة» ذكر
س��موه قصة مع صور وتس��جيل فيديو يظهران املغفور له بإذن
الله الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان أثناء تفقده أحد املشاريع
اإلنش��ائية قيد العمل ،علامً بأنه ،طيب الل��ه ثراه ،أيضاً يتابع ما
يقول يف جوالته ملعرفة مدى اإلنجاز ومكافأة املبدعني.
ف��كان أن و ّجه ،رحمه الله ،س��ائق إحدى املركبات اإلنش��ائية
الكبرية إىل متهيد األرض بطريقة سليمة والقيام بتحسينات أخرى،
والح��ظ ،طيب الله ثراه ،عدم الدقة يف ذلك ،فلم يفهم الس��ائق
كالمه بصورة كاملة ،فرتدد يف إنجاز املطلوب ،فام كان من مراقب
تعزيز المنجزات الحضارية
املوقع ،املواطن محمد س��يف املنصوري إىل أن توىل زمام األمور
كام أش��ار س��موه إىل جهود ومش��اريع صاحب السمو الشيخ واملبادرة يف س��ياقة املركبة بنفسه وعمل املطلوب حرفياً بحسب
محمد بن زايد آل نهي��ان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل توجيهات «القائد املؤسس» ،طيب الله ثراه ،لتكون القصة معربة
للقوات املس��لحة ،يف التطوير ،حيث ُعرف عن س��موه أنه القوة عن أهمية أخذ املبادرات.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

كرم بمشاركة سيف ومنصور بن زايــد الفائزين
ّ
بجوائز القمة العالمية للحكومات
محمد بن راشد :احتفاء اإلمارات بالمبتكرين إلهام لمبدعي العالم
أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجل��س الوزراء حاك��م ديب ،رعاه الله ،أن
صناعة مس��تقبل البرشية تتطلب االرتقاء
بالعمل الحكومي عاملياً عرب ترس��يخ ثقافة
االبتكار وتعزيز العلوم املتقدمة ومهارات
املس��تقبل يف كافة القطاعات ويف األجيال
القادم��ة التي س��تقود املرحلة املقبلة من
رحلة البرشية إىل املستقبل.
استشراف حكومات المستقبل

ج��اء ذل��ك ،خ�لال تكري��م س��موه
الفائزي��ن بجائزة «ابت��كارات الحكومات
الخلاّ ق��ة» ،و«تحدي الجامع��ات العاملي
الس��ترشاف حكومات املستقبل» ،يف حفل
تكري��م الفائزي��ن بجوائز القم��ة العاملية
للحكومات ،يف ختام أعامل القمة بدورتها
السادس��ة التي تم تنظيمها برعاية سموه
يف ديب خ�لال الف�ترة م��ن  13-11فرباير
الحايل ،تحت عنوان «استرشاف حكومات
املستقبل».
وقال صاحب الس��مو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم إن االحتفاء باملبتكرين من
الجهات واألفراد وطالب الجامعات يجسد
توجهاتن��ا إلله��ام املبدعني ح��ول العامل،
وتعزيز جهودهم يف تطوير الحلول املبتكرة
لتحديات املس��تقبل ،ويعكس رسالتنا من
تنظي��م القم��ة العاملية للحكوم��ات التي
متثل منارة إشعاع حضاري ،ومنصة لصناعة
املس��تقبل الذي نريد متكني اإلنسانية من
متطلباته وأدواته منذ اليوم.
االرتقاء بمستويات
سعادة اإلنسان

وأض��اف س��موه« :الن�ماذج العاملي��ة
املتمي��زة التي تس��ابقت للرتش��ح لجوائز
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

القم��ة العاملي��ة للحكومات أك��دت أن لدينا يف الع��امل كثريين
يش��اركوننا رؤانا وتطلعاتنا لخدمة البرشية واالرتقاء مبس��تويات
س��عادة اإلنس��ان وجودة حياته ،وتس��ليحه بالعل��وم واملعارف
املستقبلية ليواصل مسرية التطور البرشي...
نك�� ّرم اليوم أصحاب بص�مات واضحة انعكس��ت إيجاباً عىل
املجتمعات وأحدثت فرقاً يف حياة الناس ...ونؤمن أن هذه املهمة
مسؤولية الجميع يف الحكومات والقطاع الخاص ومراكز األبحاث
والعلوم واملؤسس��ات األكادميية ...نؤمن أن االرتقاء باملس��تقبل
مهمة الجيل الجديد الذي شهدنا إبداعه ومتيزه يف تشكيل صورة
واقعية لحكومات املستقبل».
حرض حفل توزيع جوائز القمة العاملية للحكومات سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راش��د آل مكت��وم ،ويل عهد ديب ،والفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،وس��مو الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،وسمو الشيخ عبدالله
بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدويل.
وس��مو الش��يخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ومعايل
محم��د ب��ن عبدالله القرق��اوي ،وزير ش��ؤون مجل��س الوزراء
واملس��تقبل رئي��س القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات ،ولفي��ف من
الش��خصيات العربية والعاملية وممثيل الحكومات املش��اركة يف
الدورة السادسة من القمة.
وه ّنأ س��موه الفائزين بجوائز القمة العاملية للحكومات ،داعياً
سموه إىل مواصلة رحلة البحث وابتكار الحلول التي تسهل حياة
الناس.ابتكار حكومي
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تكريم حكومة كينيا

وك ّرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حكومة
كينيا التي فازت بجائزة االبتكارات الحكومية ،عن مرشوع أجهزة
ذكية يف املركبات لصيانة الطرق.
وقد متكن��ت حكومة كينيا من توظي��ف التقنيات الحديثة يف
صيانة البن��ى التحتية ،من خالل ابتكارها نظام��اً جديدا ً لصيانة
الط��رق عرب إرشاك املجتم��ع ،إذ تم تركيب أجه��زة ذكية تتكون
من أدوات استش��عار عىل املركبات ملراقبة حالة الطرق وتحديد
املخاطر مث��ل الحفر أو العوائق ،ويتميز النظ��ام بأنه قادر عىل
إبرام عقود الصيانة وإس��ناد املهام إىل عامل الصيانة املس��جلني
الذين يقدمون أفضل عروض األس��عار ،ع�بر النظام املتوفر عىل
الهواتف املحمولة.
 7مشاريع مبتكرة

ووص��ل إىل املرحل��ة النهائية م��ن جائزة االبت��كار الحكومي
 7مش��اريع مبتكرة طورتها الحكومات ح��ول العامل ،من ضمنها
امل�شروع الكيني إضاف��ة إىل كل من« :مرشوع اإلنس��ان امل ُع َّزز
بقدرات آلية» من اململكة املتحدة الذي متثل باالعرتاف باإلنسان
املعزز آلياً ،ومنحه جواز س��فر وهوية ،يف خطوة غري مسبوقة يف
مجال تبني القدرات الجديدة التي نتجت عن تكنولوجيا التعزيز
البرشي.
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

حمدان بن زايد يدش الطريق الدولي بـ 5.3مليارات

إطالق اسم خليفة على شارع
المفرق ـ الغويفات الجديد

دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يف منطقة الظفرة ،مؤخراً «شارع الشيخ خليفة بن زايد»
بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل .وأعلن سموه أن الشارع الذي بلغت تكلفته 5.3
مليارات درهم وأنجزته رشكة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تحت إرشاف ومراقبة دائرة النقل بإمارة أبوظبي سوف
يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،وذلك تقديراً وعرفاناً بدور سموه يف
قيادة مسرية الخري والعطاء حتى غدت اإلمارات يف مصاف الدول العاملية التي يشار إليها بالبنان.
وأكد س��موه أن الخطط واملشاريع التنموية املنفذة عىل أرض الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد
الدولة ترتجم رؤى صاحب الس��مو رئيس الدولة ،حفظه الله ،ملا األعىل للقوات املسلحة ملثل هذه املشاريع الكربى.
يج��ب أن تكون عليه دولة اإلمارات من تطور ونهضة يرس��خان وأش��ار س��موه إىل أن دولة اإلمارات حرصت منذ نشأتها عىل
مكانته��ا بوصفها مثاالً تنموياً واقتصادياً واجتامعيا يقتدى به بني تطوير بنية تحتية متكاملة ،حيث عملت عىل بناء ش��بكة طرق
دول العامل.
متكاملة تراعي جميع املعايري العاملية من حيث ربط جميع مدن
وأضاف أن تلك املش��اريع تحظى مبتابع��ة ودعم من صاحب ومناطق الدولة بش��بكة عىل أعىل املعاي�ير العاملية يف التصميم
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة والتنفي��ذ مبا يحقق منوه��ا االقتصادي ورفاهية ش��عبها محققة
رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب ،رعاه الله ،وصاحب الس��مو بذلك أعىل معايري السالمة واألمن ملستخدمي الطرق.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

أهم مشاريع النقل

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد
آل نهيان إن الطريق الذي يبلغ طول
 327كيلومرتا ً يعد أحد أهم مشاريع
النق��ل االس�تراتيجية الت��ي تنفذها
يف إم��ارة أبوظب��ي والتي تس��هم يف
تحقيق أهداف خط��ة أبوظبي نحو
تعزيز ج��ودة البنية التحتية وتدعيم
التنمية االقتصادية لإلمارة وسيسهم
يف تحقي��ق نقل��ة نوعي��ة كب�يرة يف
شبكات الطرق الحديثة ومبا يتناسب
مع مكانة الدولة الحضارية والنهضة
العمرانية الشاملة.
وأوض��ح س��موه أن مجم��ل طول
أع�مال التحس��ينات بلغ��ت 246
كيلوم�ترا ً متت��د من منطق��ة املفرق
وحتى الحدود الدولي��ة مع اململكة
العربي��ة الس��عودية الش��قيقة يف
منطقة الغويفات واملركز الصناعي يف
الرويس.
وأض��اف س��موه ان «التنمية التي
ش��هدتها إم��ارة أبوظب��ي ش��ملت
مختلف املجاالت للمناطق كافة وكان
ملنطقة الظف��رة نصيب كب�ير منها،
حيث تحظ��ى املنطقة بأهمية كربى
الجتذابها أكرب املش��اريع االقتصادية
والتجارية واالستثامرية يف الدولة من
أهمها تنفيذ محط��ة الطاقة النووية
وتقدم سموه بالتهنئة إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
يف منطق��ة «براك��ة» الواقع��ة إىل
الجنوب الغريب من مدينة الرويس ومرشوع «ش��مس  »1للطاقة آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،وإىل صاحب الس��مو الشيخ
الشمس��ية التي تعد من أبرز املشاريع الرافدة لالقتصاد الوطني محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس
وتسهم يف الوقت ذاته يف دعم جذب استثامرات للمنطقة».
ال��وزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب الس��مو الش��يخ محمد
مضاعفة الجهود
بن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
ولفت س��موه إىل أهمية مضاعفة الجه��ود يف املرحلة املقبلة املسلحة عىل اإلنجازات التي تحققت خالل السنوات التي مضت
الس��تكامل ما تحقق وإنجاز املش��اريع املختلفة خاصة يف مجال يف املج��االت كافة داعياً العيل القدير أن مي��ن عىل وطننا الغايل
تطوير البنية التحتية وتأمني املس��كن املالئم والخدمات الصحية
باألمن واالستقرار وأن يحفظ قادتنا وأن يسدد خطاهم يف تعزيز
والتعليمية واس��تمرار تطوير أنش��طة الجهات الحكومية وتنفيذ
خططه��ا الطموحة الت��ي تلب��ي احتياجات الح��ارض وتطلعات مس�يرة البناء والتنمية الش��املة لتحقيق املزيد م��ن اإلنجازات
املستقبل ،حتى تستطيع مواكبة التطور الذي تشهده البالد.
واملكتسبات ويلبي أماين وتطلعات أبناء هذا الوطن املعطاء.
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

كام أش��اد س��مو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهي��ان يف ختام
ترصيحه بجه��ود دائرة النقل بأبوظبي ورشكة أبوظبي للخدمات
العامة «مس��اندة» ومس��اهمتهام يف إنجاز ه��ذا املرشوع املهم
والحيوي ودورهام يف تطوير وإنشاء العديد من املشاريع الحيوية
واملهمة يف قطاعات الطرق واإلس��كان والتعليم واملباين والصحة
واملراف��ق العامة واملراكز الخدمية وغريها من املش��اريع طويلة
األم��د التي تنبثق جميعه��ا عن أهداف خط��ة أبوظبي وتصب
يف خدمة هدفها األس��مى أال وهو دعم التنمية الش��املة وإرساء
ركائزها وتلبية تطلعات املجتمع وتحقيق السعادة له.
حضور

حرض حفل التدش�ين الش��يخ س��لطان بن حمدان بن زايد آل
نهي��ان مدي��ر إدارة رشق آس��يا والباس��يفيك ب��وزارة الخارجية
والتعاون الدويل ،والش��يخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان
رئيس مجلس إدارة هيئة طريان الرئاسة ،ومعايل الدكتور عبداللـه
بن محمد بلحيف النعيمي وزي��ر تطوير البنية التحتية ،ومعايل
الدكتور س��لطان بن أحمد الجابر وزير دول��ة ،الرئيس التنفيذي
لرشك��ة ب�ترول أبوظبي الوطني��ة «أدنوك» ومجموع��ة رشكاتها،
والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس مجلس
إدارة رشك��ة أبوظبي للمطارات ،والدكتور أحمد مبارك املزروعي
األمني العام للمجلس التنفيذي ،وجاس��م بو عتابة الزعايب رئيس
مكتب أبوظبي التنفيذي ،والدكتور مغري خميس الخييلـي رئيس
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دائ��رة تنمية املجتمع ،واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام
لرشط��ة أبوظب��ي ،واملهندس عويضة مرش��د امل��رر رئيس دائرة
الطاقة ،ورياض عبدالرحمن املبارك رئيس دائرة املالية ،والش��يخ
عبداللـه بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة ،وس��يف محمد
الهاجري رئيس دائرة التنمي��ة االقتصادية ،وفالح محمد األحبايب
رئي��س دائرة التخطيط العمراين والبلديات ،وس��عيد عيد الغفيل
رئي��س هيئة اإلس��كان ،وجرب محمد الس��ويدي مدير عام ديوان
ويل العهد ،وسلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم
أبوظبي يف منطقة الظفرة ،واملهندس س��ويدان راش��د الظاهري
الرئيس التنفيذي باإلنابة يف مس��اندة وعدد من كبار املس��ؤولني
بالدولة وأعيان منطقة الظفرة.
افتتاح

وكانت مراس��م حفل افتتاح الش��ارع قد بدأت بوصول راعي
الحفل س��مو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان إىل مدينة املرفأ،
وتفقد س��موه لدى وصوله معرض الص��ور التفاعلية الذي تناول
مراح��ل إنج��از املرشوع ع��زف بعدها الس�لام الوطن��ي لدولة
اإلمارات.
وألقى س��مو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس
دائ��رة النقل ،عض��و املجلس التنفيذي إلم��ارة أبوظبي ،كلمة يف
الحف��ل ،أكد فيها أن هذا املرشوع االس�تراتيجي يجس��د الجهود
املتواصلة للحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

الخطط والمشاريع
التنموية المنفذة على
أرض الدولة تترجم رؤى
صاحب السمو رئيس
الدولة «حفظه اهلل»،
لما يجب أن تكون
عليه دولة اإلمارات
من تطور ونهضة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،نحو ترس��يخ أس��س التحتية للطريق سيس��اهامن يف رفع السالمة املرورية مبا يتامىش
مع اسرتاتيجية أبو ظبي للسالمة املرورية».
التنمية الشاملة واملستدامة يف إمارة أبوظبي.
وقال س��موه إن افتت��اح هذا الطريق بش��كله الجديد مل يكن
ليأيت يف وقت أفضل ،حيث إننا يف عام زايد ،نس��تذكر معاً النهج
التنموي الشامل واملتوازن الذي أرىس ركائزه املغفور له يف مسرية
تنموية امتزج��ت فيها روح العطاء وق ّيم املحب��ة لوطنه وأبنائه
أهل اإلمارات واملقيمني عىل أرض الدولة.
وأضاف س��موه« :أن املرشوع يلبي متطلبات النمو والتوس��ع
السكاين والعمراين ويدعم التدفق التجاري عىل الصعيدين املحيل
واإلقليمي ال س��يام أن قطاع الطرق يُع��د الرشيان الحقيقي ألي
تنمية متكاملة بأبعادها االقتصادية واالجتامعية والبيئية ومطلباً
أساسياً من متطلبات االقتصاد القوي القادر عىل املنافسة وجذب
االس��تثامرات وتس��هيل حركة الناس والبضائع بني أرجاء الوطن
ومع الدول الش��قيقة األعضاء يف مجلس التع��اون لدول الخليج
العربية وخاصة اململكة العربية الس��عودية التي يربطنا بها هذا
الطريق بشكل مبارش».
ربط

إىل ذلك ،قال فيصل أحمد الس��ويدي مدي��ر عام إدارة الطرق
الرئيس��ة يف دائرة النق��ل« :إن الطريق له أهمي��ة خاصة إلمارة
أبوظبي ومنطقة الظفرة وأيضاً اململكة العربية الس��عودية نظرا ً
ألنه يربط اإلمارات بالدول املجاورة ويس��اهم يف تس��هيل حركة
النق��ل التج��اري الدويل ،باإلضاف��ة إىل دعمه النم��و االقتصادي
واالجتامع��ي والبيئي للمنطق��ة» ،مؤكدا ً أن «التوس��عة والبنية
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 100عام

إىل ذلك ،أكد سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لرشكة
أبوظبي للخدم��ات العامة «مس��اندة» أن الطريق تم تصميمه
ليخدم فرتة  100عام نظرا ً لكونه رشياناً رئيسياً يف إمارة أبوظبي،
الفتاً إىل أن ش��ارع الشيخ خليفة بن زايد يعد أطول طريق دويل
يحت��وى ع�لى ملبات «ليد» ،مام يس��هم يف توفري الطاقة بنس��بة
 .60%وق��ال« :الطريق سيس��هم يف زيادة الحرك��ة املرورية بني
دولة اإلمارات واململكة العربية الس��عودية ،ويعزز تدفق السلع
والبضائع والتبادل التجاري بني البلدين.
الطريق يدخل «غينيس»

دخل طريق الش��يخ خليفة بن زايد موس��وعة غينيس لألرقام
القياس��ية ،عن أطول طريق دويل بطول  327كيلومرتا ً يس��تخدم
الصامم��ات الباعثة للض��وء  LEDإلنارة الطري��ق والتقاطعات،
حي��ث تم تركيب  21ألفاً و 154ملب��ة عىل  8اآلف و 747عمودا ً،
وهو األمر الذي سيس��هم يف تخفيض استهالك الطاقة بنسبة نحو
 60باملئة عىل أقل تقدير.
وبدأت توس��عته يف مارس  2014يتألف من  6حزم ،واش��تمل
ع�لى تنفي��ذ  16تقاطعاً علوياً جديدا ً ،ك�ما تضمن نطاق أعامله
إجراء تحس��ينات عىل التقاطعات الحالي��ة املوجودة يف منطقة
املف��رق وحميم وأبو األبي��ض وتقاطع مدينة زايد ،وتحس��ينات
ملموسة عىل التقاطعات الحالية.
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

استخدام الهاتف
أثناء القيادة..
خطر مؤكد يهدد
مستخدميه

الدكتور مخلد الحوامدة
مام ال ش��ك فيه أن الهواتف املحمولة قدم��ت لنا الكثري من
الخدم��ات الجليلة؛ إال أنها جلبت معها بعض املتاعب واملخاطر
واملش��اكل االجتامعية عىل املس��تخدمني ،فكيف بتلك الهواتف
الذكي��ة وتطبيقاتها التي أدمن اس��تخدامها الصغار والكبار عىل
حد سواء.
ولعل من أهم املخاطر هو استخدام هذه األجهزة وتطبيقاتها
َّ
أثن��اء قيادة املركبة؛ فالكثري من س��ائقي املركب��ات ممن لديهم
خربة طويلة يف القيادة يعتقدون أن مبقدورهم استخدام الهاتف
النق��ال والتحكم يف املركبة بش��كل كامل يقيه��م املخاطر؛ وأما
الس�لامة؛ إال أن الواقع ينفي
حديثي القيادة فأس��أل الل��ه لهم َّ
ويدحض هذا االعتقاد متاماً.
أثبتت دراس��ات كثرية معظمها يف جامعات أمريكية مرموقة
أن استخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة يزيد احتاملية وقوع
حوادث مرورية مبقدار أربعة أضعاف ،وذلك لتشتت ذهن قائد
املركبة للقيام بردة فعل مناس��بة ألي طارئ أو خطر محتمل يف
الطريق؛ فعملية «فك االرتباط» بني ما كان ينش��غل به السائق
وبني االنتقال إىل ردة الفعل املناس��بة تبلغ ( 40مل من الثانية)،
وه��و زمن حرج ج��دا ً يف لحظة يكون الس��ائق فيها بحاجة إىل
الجزء الواحد من الثانية .كام دلت الدراسات أن الخطورة األكرث
تكم��ن يف الكتاب��ة أثناء القي��ادة مام يُفاقم الخط��ر ويزيد من
وقت االستجابة ملخاطر الطريق ،ومن جهة أخرى فإن استخدام
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الهاتف النقال أثناء القيادة يؤدي إىل عرقلة السري من خالل فتح
مس��افات كبرية مع املركبات األمامية والتأخر يف عبور اإلشارات
الضوئية بسبب انشغال السائقني باإلرسال أو االستامع أو البحث
عن الصفحات يف شاشات ذكية أرسع ما ميكن أن تختفي وتتبدل
الصفحات فيها ،وقد تكون العواقب أكرب.
ومن املؤسف أن تلك الظاهرة مستمرة عىل الرغم من الجهود
املكثفة وحم�لات التوعية التي تقوم بها أجهزة الدولة املختلفة
ووس��ائل اإلعالم؛ إال أن البعض ما زال يعتق��د أنه ميتلك القدرة
الكافي��ة للجمع ما بني اس��تخدام الهاتف وب�ين القيادة اآلمنة
ولعل معرفة هؤالء بأن
والتعام��ل الرسيع مع مفاجآت الطريقَّ ،
أكرث من تعرضوا لحوادث مرورية نتيجة اس��تخدام الهاتف أثناء
القيادة هم من املتمرسني يف القيادة قد يجعلهم يعيدون النظر
يف معتقدهم.
ولعل وس��ائل التقني��ة الحديثة لالتصال ه��ي البدائل اآلمنة
َّ
للقيادة واالتصال معاً؛ كاستخدام «بلوتوث املركبة» والسامعات،
ولكن يبقى تحكي��م العقل والتصرب لح�ين الوصول إىل وجهتك
س��املاً والتواصل مبناخ آمن أو الوق��وف إىل جانب الطريق عند
الرضورة من أهم وسائل األمان والسالمة بعد الله سبحانه.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

محمد بن زايد
يصدر قرارًا بإنشاء

أكاديمية
سيف بن زايد
للعلوم
الشرطية
واألمنية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة
رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي قراراً بشأن إنشاء
«أكادميية سيف بن زايد للعلوم الرشطية واألمنية».
ون��ص القرار ع�لى أن ته��دف األكادميية إىل االرتق��اء باألداء
الوظيفي ملنتس��بي القيادة العامة لرشطة أبوظبي وغريهم من
خالل توف�ير التأهيل والتدريب الع��ام والتدريب التطبيقي يف
مختلف مجاالت الرشطة واألمن والعلوم املساعدة.
كام نص القرار عىل أن تختص األكادميية بوضع برامج التدريب
العام والتدريب التطبيق��ي يف مختلف مجاالت الرشطة واألمن
والعلوم املس��اعدة وعقد الدورات التدريبية الرشطية واألمنية
واإلداري��ة والتقني��ة وتعزيز التع��اون العلم��ي والتدريبي مع
املؤسسات العلمية والرشطية وتنمية وتدريب وتأهيل منتسبي
القيادة العامة لرشطة أبوظبي وغريهم يف التخصصات كافة.
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ومبوجب هذا القرار يتوىل إدارة األكادميية مجلس إدارة يصدر
بتعيينه قرار من املجلس التنفيذي كام يكون لألكادميية مجلس
علمي يعني من قبل مجلس اإلدارة.
سيف بن زايد :بو خالد رمز العطاء
قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية يف تغريدة ع�لى صفحته عىل
موقع التواصل االجتامعي «تويرت»:

العلم منك وكلنا استسقا ُء...
ُ

يا ملهامً ش ّعت ب ِه القمراء

تُلقي عىل األسام ِء نُب ًال خالصاً...
فترشفت من اسمك األسام ُء

وقال سموه« :من مدرستك سيدي بو خالد تعلمت وتخرجت،
وعىل يديك تأهلت ،ومكارمك للبعيد والقريب ال تحىص ،فدمتم
لإلمارات سيدي رمزا ً للعطاء».
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك.
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة.

مناقشة مؤشر الوفيات المستهدف تحقيقه
العام الجاري على مستوى اإلمارات

أكد اللواء املهندس املستشار محمد سيف الزفني مساعد القائد العام لشؤون العمليات برشطة ديب ،رئيس الفريق
التنفيذي للمؤرش الوطني (تقليل الوفيات لكل  100ألف من السكان) أهمية دور التوعية املرورية يف توفري السالمة
املرورية واملحافظة عىل أرواح مس��تخدمي الطريق وتحقيق األهداف االسرتاتيجية إلدارات املرور بالدولة املتمثلة
يف تقليل الحوادث املرورية والحد من الوفيات الناتجة عنها.
ج��اء ذلك خالل ترؤس��ه اجتامع الفري��ق التنفيذي للمؤرش
الوطني (ع��دد الوفيات الناتجة عن ح��وادث الطرق لكل 100
ألف من الس��كان) بحضور أعضاء الفريق مديري إدارات املرور
والدوري��ات عىل مس��توى الدولة وممثيل الدوائر واملؤسس��ات
الحكومية ذات الصلة مبجال املرور والطرق.
وتم خالل االجتامع مناقش��ة مؤرش الوفيات املستهدف خالل
العام الج��اري ،واملؤرش املحقق يف العام املايض ،بهدف دراس��ة
األس��باب الرئيسية التي أدت إىل انخفاض مؤرش الوفيات بشكل
ملحوظ خالل العام املايض ،والسري عىل نفس النهج وبذل املزيد
من الجهود لتحقيق أفضل النتائج خالل العام الجاري.
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وق��ال اللواء الزف�ين إن الجانب امل��روري التوعوي املتمثل يف
تنظي��م الحمالت املرورية وإلقاء املح��ارضات التوعوية وتقديم
النصائح ملس��تخدمي الطريق يرتك أثرا ً بالغاً يف نفوس الش��باب
ويش��جعهم عىل االلتزام بالقانون واحرتام مبادئ السري واملرور،
الفتاً إىل أنه س��يتم التعاون والتنس��يق هذا العام بالتواصل مع
االتح��ادات الرياضية بالدولة بأنواعها كرياضة الس��يارات وكرة
القدم والتايكواندو والجوجيتسو وغريها من االتحادات ،للرتكيز
عىل فئة الشباب وتوعيتهم مرورياً.
وأك��د أهمية دور إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية يف نرش
إنج��ازات مجلس املرور االتح��ادي وإجراء لق��اءات مع أعضاء
املجلس إلبراز دور مجلس املرور االتحادي وأهدافه.
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية
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