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 .. عطاء خالدزايد





رئيس مجلس اإلدارة

العميد المهندس/ حسين أحمد الحارثي

عام زايد.. عام الوفاء لرجل العطاء

كل يوم يمر علينا من هذا العام نس���تحضر روح المغفور له 
بإذن الله تعالى الش���يخ زايد بن س���لطان آل نهيان »طيب الله 
ثراه« العظيمة ونس���تلهم منها تل���ك القيم الوطنية والقومية 
واإلنس���انية، لنواص���ل س���عينا ف���ي ديموم���ة البن���اء والتطّور 

واالبتكار والتي تضعنا في المرتبة األولى بين دول العالم.

إن لكل دولة رمزها الروحي والوطني الذي تتباهى به على 
مر السنين والعصور، ونحن وجدنا رمزنا الروحي والوطني في 
أبينا زايد الخير، فنحن الجيل الذي تربى على يده ونش���أنا على 
محبت���ه، فهو باني اإلمارات وموحده���ا ورمز نهضتها.. ودائمًا 
كنا نس���مي أنفسنا ب�«عيال زايد« أي أبناؤه وأفراد أسرته.. أما 
الجيل الذي أتى بعدنا ولم يعاصر »زايد الخير«، فهم يعيشون 
منجزات���ه ويدرك���ون ما قام به م���ن جهد نبيل ألجل إس���عادهم 

ورفاهيتهم.

ال ش���ك ف���ي أننا أمام مئوي���ة وطن وقائد واج���ه التحديات 
بالحكمة وحس���ن التصرف، فل���م يكن الطريق مفروش���ًا أمامه 
بال���ورود، وعلى الرغم من ذلك ل���م تنل التحديات والصعوبات 
من عزيمته وإرادته، بل كانت محركًا أساس���يًا له للمضي قدمًا 
مدفوعًا بإرادة صلبة وثوابت راس���خة وعزيمة قوية ليش���ق بها 
طريق���ًا واضح المعال���م، مّهد لنا من خالله إرس���اء أطر ودعائم 
التق���دم عب���ر مواصلة حص���د المكتس���بات والمنج���زات الفكرية 
والحضاري���ة واالقتصادي���ة والثقافية، مع االلت���زام بنهج أصيل 
لعاداتن���ا وتقاليدن���ا.. لق���د ك���رس حيات���ه خدمة لوطن���ه ورفعته 
وتقدم���ه.. وم���ن هن���ا جاءت توجيهات صاحب الس���مو الش���يخ 
خليف���ة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله« بتس���مية 
عام 2018 »عام زايد« تخليدًا لذكرى المؤس���س الكبير، وتكريمًا 
لدوره في خدمة وطنه وش���عبه، بل في خدمة البش���رية في 

أنحاء مختلف العالم.

وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بخالص اللتهاني 
والتبريكات بمناس���بة حلول ش���هر رمضان المب���ارك إلى مقام 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة »حفظه الله«، وصاحب الس���مو الشيخ محمد 
بن راش���د آل مكتوم نائب رئي���س الدولة، رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب الس���مو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهي���ان، ول���ي عه���د أبوظبي نائ���ب القائد األعل���ى للقوات 
المس���لحة، والحكام وأولياء العهود، وس���مو الشيوخ ومعالي 
ال���وزراء والمواطني���ن والمقيمي���ن عل���ى أرض ه���ذا الوط���ن 

المعطاء، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
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 رئيس التحرير
العميد/ جمال سالم العامري

يوم زايد للعمل اإلنساني.. 
رسالة اإلمارات للعالم

ال ش���ك في أن االحتفال بيوم زايد للعمل اإلنس���اني الذي يصادف 
التاس���ع عش���ر م���ن رمضان م���ن كل ع���ام والمواف���ق لذك���رى رحيل األب 
المؤس���س، ُيعد جزءًا م���ن فعاليات ومبادرات عام زاي���د الذي نحتفي به 
ه���ذا الع���ام، والتي تهدف إلى إبقاء الس���يرة الكريمة لمؤس���س الدولة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« حية في قلوبنا، ومن 
ث���م نقله���ا إلى األجيال القادمة، وتس���ليط الضوء على اس���تمرارية نهج 
الش���يخ زايد من خ���الل قيادته الحكيمة لدولة اإلم���ارات العربية المتحدة، 

التي يشهد لها القاصي والداني.
إن الش���يخ زايد »طيب الله ثراه« أسس وطنًا يحترم اإلنسان ويؤمن 
أنه ثروته الرئيس���ية وأمر باالستثمار في بناء اإلنسان اإلماراتي وعلمنا 
احت���رام اآلخ���ر وأن نق���دم ل���ه واجب الترحي���ب على أرضن���ا إحي���اًء لعاداتنا 
وتقاليدنا األصيلة من إكرام الضيف، كما آمن بأن العلم والمعرفة هي 
رفعة لألمم لذا حرص أن يفتح أبواب اإلمارات لكل صاحب خبرة ومعرفة 
إلث���راء الخب���رات الوطني���ة وس���خر الث���روات الوطني���ة لخير أه���ل اإلمارات 
مواطني���ن ومقيمين وجعل اإلمارات من أكث���ر المجتمعات تمتعًا بالرخاء 
االقتص���ادي واالجتماعي وهو ما عكس���ته مقولته »إذا كان الله عز وجلَّ 
َمّن علينا بالثروة فإن أول من نلتزم به أن نوجه هذه الثروة إلصالح البالد 

ولسوق الخير إلى شعبها«.
إن دول���ة اإلم���ارات العربية المتحدة ومنذ فج���ر نهضتها المباركة على 
يد بأني صروح اتحادنا العمالق زايد الخير »طيب الله ثراه« بالجنة، وهي 
تسعى إلى تأصيل وتعزيز قيم العمل اإلنساني الخالق ونشر السالم 
والمحبة والتآخي بين ش���عوب العالم أجمع، وعلى اس���تراتيجية وخطى 

ومدرسة زايد حكيم العرب »رحمة الله« سارت دولتنا الغالية بقيادة
صاحب الس���مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله«، وأخية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدول���ة رئي���س مجلس ال���وزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب الس���مو 
الش���يخ محم���د بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظب���ي نائب القائد األعلى 
للقوات المس���لحة وإخوانهم أصحاب الس���مو أعض���اء المجلس األعلى 
لالتحاد حكام اإلمارات خدمة لس���احات العمل اإلنس���اني والخيري ونشر 
ثقافة السالم والمحبة والتعايش السلمي في أرجاء العالم أجمع.. رحم 

الله فقيد الوطن واإلنسانية.. وكل عام وإمارتنا الحبيبة بخير وسالم.

لالستفسار واملشاركة بالكتابة باملجلة
يرجى التواصل عىل االمييل 

media@saptc.ae

تنفيذ وتصميم وإخراج وطباعة

الخليج الدولية لإلعالن والنشر
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

احتفاًء بمئوية القائد المؤسس

عام زايد..عام زايد..

مبناسبة ذكرى مرور مائة سنة عىل ميالده، وإلبراز دوره الكبري يف تأسيس وبناء دولة اإلمارات، بجانب 

إنجازاته املحلية والعاملية.. أعلن صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

الله، أن عام 2018 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة س��يحمل ش��عار »عام زايد«؛ ليكون مناسبة وطنية 

تقام لالحتفاء بالقائد املؤس��س املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله 

ثراه،  ويأيت اإلعالن تزامناً مع ذكرى يوم جلوس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله 

ثراه، يف 6 أغسطس 1966 عندما توىل مقاليد الحكم يف إمارة أبوظبي.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

تحقيق أهداف عدة

وسيتم تركيز العمل خالل العام الجديد 
ة، األول: إبراز  عىل تحقيق أه��داف ع��دَّ
دور املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهي��ان، طيَّب الله ثراه، يف تأس��يس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، ووضع وترسيخ 
أس��س نهضتها الحديث��ة، وإنجازاتها عىل 
والعاملية،  واإلقليمية  املحلية  املس��تويات 
فضالً ع��ن تقدير ش��خصه، رحم��ه الله، 
��ده من مبادئ وقي��م مثلت، وال  وما جسَّ
تزال، األس��اس الصلب الذي نهضت عليه 
دول��ة اإلمارات العربية املتحدة، وما يِكنه 
له ش��عبه من ح��ب ووالء، والثاين: تخليد 
شخصية الشيخ زايد ومبادئه وقيمه عاملياً 
كمث��ال لواحد م��ن أعظم الش��خصيات 
القيادي��ة يف العامل، وم��ن أكرثها إلهاماً يف 
ص��ره وحكمته ورؤيت��ه، والثالث: تعزيز 
مكانة املغفور له الشيخ زايد بوصفه رمزاً 
للوطنية وح��ب الوطن، والراب��ع: تخليد 

إرث الشيخ زايد عر مرشوعات ومبادرات 
مستقبلية تتوافق مع رؤيته وقيمه.

تجسيد مكانته اإلنسانية

وبهذه املناس��بة، أكد صاحب الس��مو 
الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 
الدول��ة، حفظ��ه الل��ه، أن اختي��ار ع��ام 
��د املكانة  2018 ليك��ون »عام زايد« يجسِّ
االس��تثنائية والفريدة التي ميثلها املغفور 
ل��ه الش��يخ زايد ب��ن س��لطان آل نهيان، 
طي��ب الله ث��راه، لدى كل إم��ارايت؛ فهو 
��س لدولة االتح��اد، وواضع  القائ��د املؤسِّ
أس��س النهض��ة العرصية التي تش��هدها 
دولة اإلم��ارات ع��ىل املس��تويات كافَّة، 
وه��و رمز الحكمة والخ��ر والعطاء؛ ليس 
يف اإلمارات والخليج فحس��ب، وإمنا عىل 
املستوينَي العريب والدويل، وال تزال مواقفه 
ومبادراته شاهدة عىل استثنائيته، بوصفه 
قائداً عرصياً يحظى بتقدير جميع شعوب 

ودول املنطقة والعامل.

وقال سموه: “يف هذا اليوم، 6 أغسطس، 
ب��دأ عهد جديد بتويل املغفور له الش��يخ 
زاي��د مقاليد الحك��م يف إم��ارة أبوظبي، 
ومعه بدأت املسرة املباركة تجاه الوحدة 

والتنمية وبناء اإلنسان”.

وأش��ار سموه إىل أن الشيخ زايد، رحمه 
الله، اس��تطاع أن يضع األسس واملرتكزات 
الصلبة لدولة االتح��اد القوية، التي باتت 
منوذجاً تنموياً ناجحاً بكل املقاييس، ومتثل 
مصدر إلهام للدول الس��اعية إىل التقدم؛ 
ألنه��ا اس��تطاعت أن توازن ب��كلِّ حكمة 
واقت��دار بني متطلبات الحداثة واملحافظة 
الحضاري��ة والثقافية  الخصوصي��ة  ع��ىل 

واملجتمعية لدولة اإلمارات.

مناسبة وطنية عظيمة 

وأك��د س��موه أن »ع��ام زاي��د« ميث��ل 
مناس��بة وطنية عظيمة نستحرض خاللها 
ب��كل فخر واعتزاز وعرفان وتقدير س��رَة 

د المكانة االستثنائية والفريدة التي يمثلها  خليفة: »عام زايد« يجسِّ
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

مؤس��ِس الدولة الش��يخ زايد بن سلطان 
آل نهي��ان، طيَّ��ب الل��ه ثراه، وم��ا تركه 
من م��راث عميق م��ن القي��م واملبادئ 
والتقاليد الراسخة، التي ميزت الشخصية 
��دت قوته��ا الناعمة يف  اإلماراتي��ة، وجسَّ
املنطقة والعامل، خاص��ة أن دولة االتحاد 
التي أسس��ها مع إخوانه حكام اإلمارات، 
قامت عىل الوحدة والتكاتف والتضامن، 
وعمل��ت من أج��ل بناء تجرب��ة تنموية 
حقيقية ينعم الجميع بثامرها، ويعيشون 
يف ظاللها يف أمن واستقرار شاملنَي؛ ولهذا 
��خت أركان هذه التجربة الوحدوية  ترسَّ
الفريدة، وباتت منوذجاً ملِهامً للكثر من 

دول املنطقة والعامل.

ودع��ا صاحب الس��مو رئي��س الدولة، 
حفظه الله، أبناء الوطن جميعاً إىل رضورة 
التمس��ك بقيم زايد النبيلة والسامية التي 
متها الحكمة واالحرتام  غرسها فينا، ويف مقدِّ
والعزمي��ة واإلرادة والوف��اء واالنتامء إىل 
ه��ذا الوط��ن واالس��تعداد للتضحية من 
أجله بكل غاٍل ونفي��س؛ ألن إعامل هذه 
القيم وترجمتها يف س��لوكنا من شأنهام أن 
يعزِّزا وحدة بيتنا الداخيل، ويزيدانه َمَنَعة 
يف مواجه��ة التحديات واملخاطر. كام دعا 
س��موه إىل جعل ع��ام 2018 عام��اً زاخراً 
باملنجزات، وصياغة املبادرات والفعاليات 
والرامج التي تجسد أهمية هذه الشخصية 
التاريخية الكبرة، وتحايك مضمونه، وترز 
الدور الريادي للمغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يف وضع 
الدولة عىل خريطة العاملية بفضل قيادته 
وحكمته وحنكته ورؤيته وحس��ن تدبره، 
معتراً هذه املناس��بة عزيزة وغالية، ولها 
وقع كبر يف القلوب، إذ شكلت تلك الفرتة 
مب��ا تضمنته من ثوابت ومنجزات منعرجاً 
مهامً لخص تاريخ دولة، وحلم ش��عب يف 
التطور واالزدهار والنامء والبناء الحضاري 

غر املسبوق يف مدى زمني وجيز.

السير على نهجه
“طيب اهلل ثراه”

د س��موه عىل أننا ونحن نحتفل  وش��دَّ
ب�»عام زايد« نؤكد أننا س��نواصل الس��ر 
عىل نهجه، وس��نعمل مع��اً وفق حكمته 
ورؤاه السديدة؛ فمدرس��ة زايد، الفريدة 
يف القي��ادة والحكم الرش��يد، متثل مصدر 
اإلله��ام يف كل خط��وة تخطوه��ا دول��ة 
اإلمارات العربية املتحدة إىل األمام، وهي 
األساس الصلب لرتس��يخ البنيان االتحادي 
لدولتن��ا الفتي��ة، ونقطة االنط��الق نحو 
املس��تقبل؛ يك نع��زِّز من مكان��ة إماراتنا 
الحبيب��ة كواحدة من أفض��ل دول العامل 
يف كل املج��االت خالل الس��نوات املقبلة، 
وس��نواصل معاً مس��رة التمكني املباركة 
التي تستهدف تهيئة البيئة الالزمة لتمكني 
أبن��اء الوطن م��ن عنارص الق��وة الالزمة؛ 
ليصبحوا أكرث إسهاماً ومشاركة يف مختلف 
مجري��ات الحياة االجتامعية والسياس��ية 
واإلنتاجية واملعرفية؛ ألن الرثوة الحقيقية، 
كام كان يقول الش��يخ زاي��د، رحمه الله، 
ليس��ت يف اإلمكانات املادية، وإمنا هي يف 
الرجال الذين يصنعون مس��تقبل أمتهم؛ 
وله��ذا فإنن��ا عازمون ع��ىل مواصلة هذا 
النه��ج الحكيم، ومتكني اإلنس��ان اإلمارايت 
يف كل املج��االت، يك يق��وم ب��دوره ع��ىل 

الوجه األمثل يف مس��رة التنمية الش��املة 
واملستدامة.

أياٍد بيضاء

وأك��د س��موه أن س��رة املغف��ور ل��ه، 
بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن س��لطان 
آل نهي��ان، طيَّب الله ثراه، س��تظل حية 
يف وجدان الش��عب اإلمارايت والش��عوب 
العربية واإلس��المية، بل العامل أجمع؛ ألن 
أياديه البيضاء امت��دت لتغيث امللهوفني، 
املحتاجني،  الضعف��اء، وتس��عف  وتع��ني 
د جراح املنكوبني يف مشارق األرض  وتضمِّ
ومغاربها من دون متييز عىل أساس دين أو 
عرق أو ل��ون، وتواصلت مرشوعات الخر 
والنامء التي تندرج تح��ت ذكراه الطيبة، 
رحم��ه الل��ه، يف الكثر م��ن املجتمعات 
والدول، وقد كان إعالن 2017 عاماً للخر 
ميثل امت��داداً لنهج زايد الخر الذي علَّمنا 
تقديم الخر إىل الجميع بال مقابل، وبذل 

العطاء بال حدود.

واعتر س��موه أن »عام زايد« س��يكون 
عام��اً يستش��عر في��ه الوطن مآث��ر زايد 
وإرثه العظيم، ليعايش أبناؤه حقباً زمنية 
مفعم��ة بالخر والعطاء س��تظل محفورة 
يف وجدانهم، قائالً س��موه: »عام زايد عام 

يحافظ فيه الوطن عىل إرث زايد.
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تحقيق أهداف “عام زايد”

ه صاحب الس��مو الش��يخ  ب��دوره، وجَّ
محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس 
الدول��ة، رئي��س مجل��س ال��وزراء، حاكم 
ديب، رعاه الل��ه، ووفقاً لتوجيهات صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، بالبدء يف وضع 
إطار عمل ش��امل لتفعيل مب��ادرة »عام 
زايد«، وإيجاد اآلليات التنفيذية لتحقيق 
أهدافها النبيلة، والعمل عىل وضع أجندة 
متكاملة لرتسيخ قيم زايد ورؤيته يف عمل 

جميع املؤسسات االتحادية واملحلية.

وأضاف س��موه: »إن مئوي��ة زايد هي 
مئوية وطن، ولد زايد وولد حلم اإلمارات 
معه، والي��وم تعيش اإلم��ارات حلم زايد 
الذي تحقق«، مش��راً س��موه إىل أن زايد، 
رحمه الله، اس��تطاع أن يتجاوز التحديات 
كافة التي واجهته، وأن يرسم لنفسه مساراً 
م،  واضحاً من��ذ البداية نحو التطوُّر والتقدُّ
بعي��داً عن الش��عارات الرَّاقة، مس��تلِهامً 
فلسفة املدرسة التي وضع أسسها، رحمه 
الله، يف الحك��م واإلدارة والقيادة، التي ال 
تعرف املستحيل، وتؤمن بأن العمل الجاد 
واملخلص والثقة بالنفس واإلميان بقدرات 

أبن��اء الوطن هي الس��بيل الحقيقي نحو 
التفوق وتحقيق الريادة إقليمياً وعاملياً.

وأشار س��موه إىل أن الوالد زايد، طيب 
الله ثراه، كرس حياته خدمة لوطنه ورفعته 
وتقدمه، ومل تن��ل التحديات والصعوبات 
م��ن عزميت��ه وإرادت��ه الحية، ب��ل كانت 
املحرك األس��اس له للم��ي قدماً مدفوعاً 
بإرادة صلبة وثوابت راس��خة ليش��ق بها 
طريق��اً واضح املعامل، مه��د لنا من خالله 
إرس��اء أطر ودعائم التق��دم عر مواصلة 
حص��د املكتس��بات واملنج��زات الفكرية 
والحضاري��ة واالقتصادي��ة والثقافية، مع 

محمد بن راشد: زايد كرس حياته خدمة لوطنه ورفعته وتقدمه، ولم 
تنل التحديات والصعوبات من عزيمته وإرادته الحية
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االلتزام بنهج أصيل لعاداتنا 
وموروثاتن��ا  وتقاليدن��ا 
اإلماراتي��ة الراس��خة، وقال 
سموه: “نحتفي مبرور 100 
ش��اهدة عىل  كانت  ع��ام، 
والدة واحد من أعظم وأنبل 
الرجال، قام��ة كبرة بحجم 
زايد، أعطت وبذلت وأفنت 
عمره��ا م��ن أج��ل حارض 

ومستقبل وطنها”.

السير على نهج زايد

وأض��اف س��موه: »إنن��ا 
نس��تلهم من مدرس��ة زايد 
يف القي��ادة واإلدارة قيم��ة 
العمل من أجل املس��تقبل؛ 
فإذا كان الشيخ زايد، رحمه 
الله، وض��ع اللبنات القوية 
لدول��ة االتح��اد التي ينعم 

الجمي��ع بثامرها وحصاده��ا الطيب اآلن 
عىل املس��تويات كافة؛ فإننا نواصل نهجه 
الطيب، ونتطلَّع بكل تفاؤل إىل املستقبل؛ 
وله��ذا أطلقنا »مئوية اإلم��ارات 2071«، 
التي تش��كل برنامج عمل حكومياً شامالً 
��عاً يتضمن وضع اسرتاتيجية وطنية  وموسَّ
لتعزي��ز س��معة الدولة وقوته��ا الناعمة، 
وضامن وجود مص��ادر متنوعة لإليرادات 
الحكومي��ة بعيداً عن النف��ط، إضافة إىل 
االس��تثامر يف التعلي��م ال��ذي يرك��ز عىل 
التكنولوجيا املتقدمة، وبناء منظومة قيم 
أخالقية إماراتية يف أجيال املستقبل، ورفع 
مس��توى اإلنتاجية يف االقتص��اد الوطني، 

وتعزيز التامسك املجتمعي”.

مصدر فخر لألجيال

وأكد س��موه أن القيم النبيلة والتقاليد 
الراس��خة التي تركها املغفور له، بإذن الله 
تعاىل، الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان، 
طي��ب الله ث��راه، متثل ال��رثوة الحقيقية 
ومص��در الفخ��ر واالعتزاز لن��ا جميعاً يف 

اإلم��ارات؛ ألنها متث��ل نبع العط��اء الذي 
ال ينض��ب، تتعل��م منه األجي��ال الحالية 
والقادمة كيف تك��ون التضحية بكل غاٍل 
ونفي��س من أج��ل الوطن، وه��و الهدف 
األسمى الذي نتمسك به، ونعمل من أجله 
جميعاً، وكيف تكون اإلرادة القوية قادرة 
ي الصعاب مهام كان حجمها إذا  عىل تحدِّ
كانت متس��لحة ب��اإلرصار والصر، وكيف 
تكون الثق��ة بالنفس والق��درة عىل كرس 

املستحيل هام الدافع نحو التفوق.

قوة اإلرادة والتصميم

وقال س��موه: “إن الش��يخ زايد، رحمه 
الل��ه، غرس فين��ا ق��وة اإلرادة والتصميم 
ي املس��تحيل، وه��ذا ما يجعلنا  عىل تحدِّ
مؤمن��ني دوماً بأننا ق��ادرون عىل تحقيق 
الريادة، وأن نك��ون من أفضل دول العامل 
يف غض��ون الس��نوات املقبل��ة، كام غرس 
فين��ا الوالد املؤس��س زايد، رحم��ه الله، 
قيامً رفيعة وأخالقاً نبيلة، ومعاين س��امية، 
وبث فينا العزمية واإلرادة، وألهمتنا رؤيته 
طريقنا نحو املستقبل، لنمي عىل خطاه 

بثق��ة وبص��رة، ونع��زز من املكتس��بات 
واإلنج��ازات التي س��طرتها تل��ك اإلرادة 
واإلرصار نحو بل��وغ الهدف، والنابعة من 
قناعاته الش��خصية بأنه ال يوجد مستحيل 

يف قاموس مفردات الوطن”.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم إىل أن الشيخ زايد، طيَّب 
الله ثراه، كان يق��دم منوذجاً راقياً لكيفيَّة 
تعامل الحاكم مع ش��عبه؛ فكان متواضعاً، 
ويتابع بنفسه أحوال املواطنني، ويتحدث 
إليه��م ع��ن ق��رب، ويحرض مناس��باتهم، 
ويزورهم يف بيوتهم بكل بساطة وتواضع، 
س��اً بذلك لعالقة فريدة مع الشعب،  مؤسِّ
صارت مصدر إله��ام للكثرين يف منطقتنا 
والعامل أجمع، كام كان الشيخ زايد، رحمه 
الل��ه، منوذجاً متفرِّداً لإلدارة الناجحة التي 
متلك الق��درة عىل اتخاذ القرارات الصائبة 
والرش��يدة يف املجاالت كاف��ة، ومتابعتها 
ميداني��اً عىل أرض الواق��ع؛ للوقوف عىل 
ما تحقق منها بنفسه، واضعاً بذلك أسس 
اإلدارة الحكومي��ة الناجح��ة والفاعلة يف 

عرصنا الراهن.
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

االستثمار في بناء اإلنسان

من جهته، أكد صاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، أن 
»عام زايد« ميثل مناسبة لالحتفاء بإنجازات 
املغفور له، بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد 
بن س��لطان آل نهي��ان، طيب الل��ه ثراه، 
وأثرها املس��تقبيل، فقد اس��تطاعت دولة 
اإلم��ارات أن ترتقي يف عه��ده إىل مصافِّ 
ال��دول املتقدم��ة، وأن تش��هد معدالت 
تنمية كبرة عىل املستويات كافة، ويتحول 

املواطن اإلمارايت إىل أهم عنرص من عنارص 
التنمي��ة؛ ألن الهدف الرئي��س الذي كان 
يعمل من أجله الش��يخ زايد، رحمه الله، 
هو االس��تثامر يف بناء اإلنس��ان اإلمارايت، 
واإلمي��ان مبقدرته عىل املش��اركة بفاعلية 
يف بن��اء الوط��ن ونهضته الش��املة، فقد 
كان يؤك��د دوماً أن اإلنس��ان هو العنرص 
األس��ايس لكل تق��دم، وأن أمثن ثروة لهذا 
البلد هي اإلنس��ان الذي يجب أن نعتني 
به كل العناي��ة، ونوفر له كل الرعاية، فال 
فائ��دة للامل من دون الرجال، وهذه هي 

الفلس��فة التي تنطلق منها عملية التنمية 
الشاملة واملستدامة يف دولة اإلمارات.

وأشار س��موه إىل أن الشيخ زايد، طيَّب 
الله ثراه، ميث��ل منوذجاً للقيادة الطموحة 
التي متلك القدرة عىل مواجهة التحديات، 
وأخذ زمام املبادرة ملا فيه مصلحة ش��عبها 
وتعزيز أمنه واستقراره، فقد صاغ بحكمته 
وبعد نظره، األسس والثوابت التي مكنت 
دولة االتحاد من النمو والتطور، فقد كان 
ها  يؤمن إمياناً عميقاً بقيمة الوحدة، ويعدُّ
الخيار الوحيد، ليس ملواجهة أي تحديات 

محمد بن زايد: صاحب بصمة مؤثرة في االرتقاء بمبادئ العمل اإلنساني، 
واستحق عن جدارة أن يكون رائداً للعمل الخيري واإلنساني في القرن العشرين
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أو مخاط��ر فقط؛ وإمنا بوصفها األس��اس 
الستقرار الدولة ومنائها؛ ولهذا استطاعت 
م منوذجاً  دول��ة االتحاد الفتي��ة أن تق��دِّ
للتج��ارب الوحدوية الناجح��ة يف عرصنا 

الحديث.

نشر إرثه اإلنساني والحضاري

وأضاف س��موه: »نحن نحتفل ب�»عام 
زاي��د«، فإن خر احتفاء بس��رته العطرة، 
يك��ون بنرش إرث��ه اإلنس��اين والحضاري 
لكل أبناء اإلمارات، والعمل عىل استلهام 
موروثه الزاخر من القيم النبيلة، وتعريف 
األجيال الجديدة بها، من أجل استحضارها 
واالقتداء بها يف الس��لوك العام، فالش��يخ 
زاي��د قدوة لكل مواطن إم��ارايت، والوفاء 
له يجب أن يكون باتباع مبادئه، والعمل 
��خها داخل املجتمع  وف��ق قيمه التي رسَّ
اإلمارايت، وما أحوجنا اليوم إىل التعلم من 
تلك القيم الوطنية األصيلة، لنستمد منها 
العر والدروس التي متكِّننا من االستمرار 
يف نهض��ة دولتنا واالرتق��اء مبكانتها عىل 

خريطة الدول املتقدمة”.
نموذج ملهم

للقيادة والتضحية

وقال س��موه: »إن س��رة زايد تش��كل 
منظومة متجانس��ة ومتناغم��ة ومرتابطة 
للقيم واألخ��الق اإلنس��انية.. فزايد الخر 
س��يظل منوذجاً ملهامً للقي��ادة والتضحية 
واإلخالص، ومدرس��ة لألجي��ال، تنهل من 
معينه��ا، وتوثق م��ا تحفظه منه��ا ليظل 
يدرس جي��الً بعد جيل، وهو ما ترس��خه 
رؤية صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 
زايد آل نهي��ان وتوجيهاته برضورة تعزيز 
مسارات التقدم من خالل التمسك مباضينا، 
ومعايشة حارضنا، والتطلع للمستقبل كام 
رسم وأس��س وبنى زايد«. وأضاف سموه: 
»من خ��الل االحتفاء باملغفور له الش��يخ 
زايد، نسعى إىل التواصل مع جيل الشباب 
ليتعرّف إىل س��رة الوالد املؤس��س والقيم 

التي كانت تعر عن نهجه ومنهجه”.

وأضاف صاحب الس��مو الشيخ محمد 
ب��ن زاي��د آل نهي��ان: »إن الش��يخ زايد، 
طيَّب الله ثراه، أس��س ملدرس��ة متكاملة 
يف فن الحكم واإلدارة والسياس��ة، سواء يف 
تفاعله مع شعبه من دون أي قيود، حيث 
كانت أبوابه مفتوحة دامئاً أمام املواطنني، 
للتعرُّف عن قرب عىل مطالبهم والتوجيه 
برسع��ة حله��ا، وكان له��ذا أث��ره يف بناء 
شخصية اإلنس��ان اإلمارايت وتوثيق هويته 
الوطنية وتوجي��ه قدراته ليك��ون رشيكاً 
يف عملية التنمية االقتصادية والسياس��ية 
واالجتامعي��ة، أو يف قدرت��ه ع��ىل اتخ��اذ 
القرارات الحاس��مة من دون تردُّد، خاصة 
إذا كانت ترتبط بأمن الوطن واس��تقراره 

ومصالحه العليا”.

منظومة فريدة من القيم 
واألخالق السامية 

وأكد س��موه أن الش��يخ زاي��د، رحمه 
الل��ه، ميث��ل منظوم��ة فريدة م��ن القيم 
واألخالق الس��امية والنبيلة التي ش��كلت 
وجدان الشعب اإلمارايت، ورسمت صورته 
الحضارية أمام ش��عوب العامل أجمع التي 
ت��رى يف كل إم��ارايت امتداداً له��ذه القيم 
الحضارية، ويف مقدمتها اإلميان بالتسامح 
والتعاي��ش والوس��طيَّة واالعت��دال، وهي 
منظومة القيم التي تدعو الجميع اآلن يف 
كل دول الع��امل إىل التمس��ك بها، والعمل 
ب  عىل تعزيزها يف مواجهة نزعات التعصُّ
والكراهية املتنامي��ة، ومتثل تهديداً لألمن 

والسلم الدوليني.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

وأشار س��موه إىل أن املغفور 
له، بإذن الله تعاىل، الشيخ زايد، 
��س مدرسة  طيب الله ثراه، أسَّ
والتعايش؛  التس��امح  يف  عاملية 
ألن��ه أدرك منذ بداية تأس��يس 
دولة االتحاد، ويف مراحل تطورها 
الالحق��ة، خصوصي��ة اإلمارات 
بوصفه��ا دول��ة تتعاي��ش عىل 
أرضها أعراق وديانات وثقافات 
مختلفة، وعمل عىل رضورة أن 
تستوعب هذه الدولة كل تلك 
االختالفات من دون التخيلِّ عن 
هويتها وخصوصيتها املجتمعية 
والثقافي��ة والديني��ة، ك��ام أن 
املب��ادئ التي آم��ن بها، وعمل 
م��ن أجله��ا، كانت تس��تهدف 
إيج��اد ع��امل يس��وده التعايش 

والسالم.
االرتقاء بمبادئ

العمل اإلنساني 

ولف��ت س��موه إىل أن الش��يخ زاي��د، 
طيب الله ثراه، صاح��ب بصمة مؤثرة يف 
االرتقاء مببادئ العمل اإلنس��اين، واستحق 
عن ج��دارة أن يكون رائداً للعمل الخري 
واإلنس��اين يف القرن العرشي��ن؛ فام قدمه 
ملصلحة اإلنس��انية يف الع��امل كله، يجعل 
اس��مه محفوراً يف قلوب وعقول الشعوب 
التي اس��تفادت، وال تزال، من املرشوعات 
التي دعمها، وأطلقت اسمه عىل الشوارع 
واملدن يف دولها تخليداً له؛ فقد أسس خالل 
ع��ام 1971 »صندوق أبوظب��ي للتنمية«، 
ليكون عوناً لألش��قاء واألصدقاء باإلس��هام 
يف مرشوعات التنمية والنامء لش��عوبهم، 
كام أنش��أ خالل عام 1992 »مؤسسة زايد 
لألعامل الخرية واإلنسانية« لتكون ذراعاً 
ة يف س��احات العطاء اإلنس��اين يف  ممت��دَّ
مجاالته جميعه��ا داخل الدولة وخارجها، 
باإلضاف��ة إىل الدور الكب��ر الذي تقوم به 
»الهالل األحم��ر« اإلماراتي��ة يف مختلف 

بقاع العامل، وغرها من املرشوعات.

رمز للوحدة والتضامن العربي 

وأكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
زاي��د آل نهيان، أن الش��يخ زاي��د، رحمه 
الله، كان رم��زاً للوحدة والتضامن العريب، 
ويس��جل التاريخ بأحرف من نور دوره يف 
تعزي��ز أوارص التضامن الع��ريب، ومواقفه 
الداعمة لألشقاء يف أوقات املحن واألزمات، 
فق��د كان صاحب دور رئيس يف تأس��يس 
»مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية« 
ال��ذي انطلق من أبوظب��ي يف عام 1981، 
ك��ام عمل ب��كل إخالص من أج��ل تعزيز 
العمل الخليجي املشرتك من منطلق إميانه 
بالوحدة طريقاً للمَنَع��ة والعزة والتقدم، 
وال ين��ى أح��د دعمه املس��تمر للقضايا 

العربية العادلة.

وأضاف س��موه أن لق��ب »زايد حكيم 
العرب« مل ي��أِت من ف��راغ؛ وإمنا ملواقفه 
الفرق��ة  نب��ذ  إىل  الرامي��ة  ومبادرات��ه 
والخالف��ات والخصوم��ات ب��ني األش��قاء 
العرب، ه��ذا إضاف��ة إىل رؤيت��ه الثاقبة 
والحكيمة للعالق��ات الدولية، التي كانت 

تنطلق من مبادئ الحق والعدل والس��الم 

والتضامن العامل��ي يف مواجهة التحديات، 

بوصفها الضامن لتحقيق األمن واالستقرار 

والتنمية لجميع شعوب املعمورة.

تفعيل مبادرة »عام زايد«

ودعا صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان أبناء اإلمارات إىل املش��اركة 

بإيجابي��ة يف تفعي��ل مبادرة »ع��ام زايد« 

من خ��الل العم��ل الجاد عىل التمس��ك 

بالقي��م واملبادئ الس��امية التي أرس��اها 

»زايد الخر«، رحمه الله، التي تحض عىل 

التس��امح والتضام��ن والتعايش والوحدة 

والصر وحب الوط��ن والوالء له، والعمل 

ع��ىل نرش هذه القيم وترس��يخها بوصفها 

أساس��اً ملواصلة مس��رة النهض��ة املباركة 

لدولتنا الحبيبة، وتعزيز مكانتها بني األمم 

والشعوب؛ لتكون دامئاً كام أرادها الشيخ 

زايد، رحمه الله، النم��وذج والقدوة لكل 

من ينشد الخر والتنمية واالستقرار.
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة.

أصب��ح عام 2018 مختلفاً يف زواي��اه وجوانبه املتنوعة، حيث 

حمل يف طيات��ه تأكيداً متجدداً العرتاف جمعي، ضمني، وعلني 

ب��دور املغفور له بإذن الله تعاىل األب الكبر املؤس��س الش��يخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان طيَّب الله ثراه، يف بناء إمارات العزة، 

والكرامة، والش��موخ، والرفعة، واألعراف، والع��ادات والتقاليد، 

والقيم، واملبادئ األصيلة.

عام يس��رتجع الجميع فيه مآث��ر الراحل الكبر، حكيم العرب، 

الذي قامت عىل سواعده دولة يتحاىك بها القايص والداين يف كل 

م��ا يعمها من رقي، ومتيز، وتحديث، وتطوير، وتحرض، وصل إىل 

ح��د التخطيط للوصول إىل الفضاء الخارجي، وقهر املس��تحيل، 

وكرس حاجز الصع��ب، والتواصل مع ما اكتنفه الغموض طويالً، 

وفك طالس��م مازالت تق��ف دول كثرة أمامه��ا عاجزة، رغم ما 

ترفل فيه من تقدم، فيوم قال زايد »الحارض الذي نعيش��ه اآلن 

عىل هذه األرض الطيبة هو انتصار عىل املايض، وقسوة ظروفه« 

وكانت مقولته تلك ترجمة حقيقية لواقع معاش، ومس��رة عمل 

متميزة علت فيها مكانة اإلمارات إىل عنان سامء التقدم، والفخر.

مكانة استثنائية
“عام زايد”.. عنوان أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2018، لالحتفاء بالقائد 
وإلبراز دوره يف تأس��يس الدولة، ووضع وترس��يخ أسس نهضتها 
الحديثة، وإنجازاتها عىل املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية، 
فضالً عن تخليد ش��خصية الراحل الكب��ر، ومبادئه وقيمه عاملياً 
كمث��ال لواحد من أعظم الش��خصيات القيادي��ة يف العامل، ومن 
أكرثها إلهام��اً يف صره وحكمته ورؤيته، وأيض��اً لتعزيز مكانته 
بوصف��ه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتخليد إرثه رحمه الله عر 

مرشوعات ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤيته وقيمه.

��د »عام زايد« املكانة االس��تثنائية والفريدة التي ميثلها  يجسِّ
املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهي��ان، طيب الله ثراه، 
��س لدول��ة االتحاد، وواضع  لدى كل إمارايت؛ كونه القائد املؤسِّ
أس��س النهضة العرصية التي تش��هدها الدولة عىل املستويات 
كافَّ��ة، وهو رمز الحكمة والخر والعط��اء، يف اإلمارات والخليج، 
وعىل املس��توينَي العريب والدويل، واعتر س��موه أن »عام زايد« 
س��يكون عاماً يستش��عر فيه الوطن مآثر زاي��د وإرثه العظيم، 

ليعايش أبناؤه حقبة مفعمة بالخر والعطاء.

يوث��ق عام زاي��د تاريخاً 

اس��تثنائياً مضيئاً وحاشداً، 

بس��جل إنج��ازات حاف��ل 

بعطايا، ومكارم، ووقفات، 

غال عىل  راح��ل  ومواقف 

وعق��ول  وأف��كار  قل��وب 

نعي��ش  الجمي��ع، حي��ث 

الحية  الذكرى  األيام  هذه 

أبداً لزايد الخري “طيب الله 

ثراه”، مبناس��بة مرور مئة 

عام عىل ميالده.

ذكرى األب المؤسس..

ودعوة لمواصلة العطاء 
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الميالد والنشأة

وحني التحدث عن »عام زايد« البد 
أن نس��تذكر الس��رة الذاتية للراحل 
الكبر، فهو الش��يخ زايد بن سلطان 
بن زايد بن خليفة بن ش��خبوط بن 
ذياب ب��ن عيى بن نهيان آل نهيان 
الفالح��ي، ولد ي��وم 6 ماي��و 1918 
بإم��ارات الس��احل املتصالح، ولد يف 
الجزيرة املطلة ع��ىل الخليج العريب 
»أبوظب��ي« والتي أطل��ق عليها هذا 
االس��م كام تق��ول أغل��ب الروايات 
بسبب كرثة الظباء فيها، فيام مل يولد 
ويف فمه ملعقة من ذهب، ومل يتعود 
جس��ده ملم��س ونعوم��ة الحرير، 
حيث فت��ح زايد عينيه ع��ىل قومه، 
وقد نال��ت منهم س��نوات الحرمان 
والقه��ر، وب��دأت ش��خصيته كزعيم 
تتكون وسط هذا املجتمع الذي حرم 
من كل يشء إال الكرامة واإلباء، وكان 
طفالً صغراً مي��رح ويركض يف رحاب 
قرص الحصن مقر الحكم يف أبوظبي 
الذي بناه الشيخ شخبوط األول عام 
1793بع��د انتقال��ه إىل أبوظبي من 
ليوا، وولد فيه الشيخ زايد بن سلطان 
 الثاين وع��اش فيه طفولته وش��بابه.
تويف الش��يخ س��لطان بن زايد سنة 
1926 وابن��ه زايد يف مرحل��ة الصبا 
وانتقل من مرحلة مبكرة من شبابه 
إىل الع��ني الت��ي ت��وىل حكمها يف ما 

بعد.

شخصية مرموقة

وتلق��ى الش��يخ زايد العلم ع��ىل يد عبدالل�ه ب��ن غانم ملدة 
عام��ني، ثم س��عى يف مرحل��ة الصب��ا والش��باب إىل املزيد من 
التحصي��ل العلمي بجهده الخاص، فحفظ م��ا تيرس من القرآن 
الكريم واألحاديث الرشيفة، ومعرفة قواعد الرشيعة اإلس��المية 
وس��رة النبي املصطفى، ويف الس��نوات املبكرة م��ن حياة زايد 
كانت سورة الفاتحة هي أول ما تنامى إىل سمعه، حتى بدأ يردد 
آيات سورة الفاتحة كام يتلقنها متاماً، ثم يحفظها عن ظهر قلب 
عىل ضوء مصباح خافت يش��تعل بزيت الزيتون، وش��يئاً فشيئاً 

تدرج مع اآليات والس��ور، وأصبح له باس��تظهار آي��ات القرآن 
وس��نة الرسول عليه الصالة والسالم ولع شديد، كام فهم وحفظ 
مناذج من عيون الش��عر العريب كأشعار املتنبي، وأيب متام، ونظم 
الش��عر النبطي، وأمل بقيم البادية وأعرافها، واكتس��ب املهارات 
 الحياتي��ة املطلوبة يف مجتمع��ه كالصيد والفروس��ية والرماية.
ومبرور الوقت انعكس��ت نشأة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
عليه لتش��كل منه ش��خصية مرموقة تتس��م باالنرشاح وس��عة 
الصدر ونفاذ البصرة وطول البال، وتطغى عليه الحكمة، وعمل 
زايد بكل جهد فجمع يف ش��خصيته كل صف��ات القيادة وأدرك 
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

قواع��د لعبة التوازن��ات القبلية، وأصول حل الخالفات الناش��ئة 
ب��ني األطراف املختلفني في��ام بينهم، وأيق��ن بحكمته املعروفة 
أن رصاع البقاء س��يبقى هاجس جميع القبائ��ل، وأن النزاعات 
الناجمة عن ذلك لن تنته��ي حتى يتغر املحيط والوضع العام، 
ومل��ع نجمه إب��ان املحادثات الخاصة بحل الن��زاع حول منطقة 

الرميي الحدودية فنظر إليه الناس باحرتام وإعجاب شديدين.

حكم العين

توىل الش��يخ زايد حكم العني ع��ام 1946 ومل تكن ندرة املاء 
وامل��ال وقلة اإلمكاني��ات حجر عرثة أمام تطوي��ر مدينة العني، 
فوضع خط��ة دقيقة الس��تثامر إمكانات املدين��ة وعمل بدأب 
عىل تحقيق تلك الخطة، ومل يكن بينه وبني ش��عبه حجاب فهم 
جميعاً يس��تطيعون الذهاب إليه، ويقول��ون ما عندهم، حيث 
أك��د لهم ضمني��اً أن الحاكم منهم، وال يعل��و فوقهم، وتحولت 
الع��ني يف عه��ده وعىل ي��ده إىل جنة خرضاء، يف م��ا أحس زايد 
منذ أن ت��وىل أمورها وضواحيها بحاجة الش��عب إىل إصالحات 
كثرة، وكان ال ميلك س��وى القليل حتى م��ن املاء مصدر الحياة 
وعامده��ا، ولكن ندرة امل��اء، واملال، واإلمكاني��ات، مل تقده إىل 
اليأس، حيث بدأ يف إص��الح األفالج القدمية، وحفر آباراً جديدة 

 للتوس��ع يف زراعة األرض، ومنها فلج الص��اروج يف مدينة العني.
وبفضل توجهات زايد افتتحت يف عام 1959 أول مدرسة بالعني 
حملت اسم »املدرسة النهيانية«، كام تم إنشاء أول سوق تجارية 
وش��بكة طرق ومشفى طبي ليحول الشيخ زايد ما كان يحلم به 
إىل حقيقة واقعة، وكان أبرز ما تحقق يف تلك الفرتة الصعبة من 
تاريخ مدينة العني قرار الشيخ زايد بإعادة النظر يف ملكية املياه 
وجعلها عىل ندرتها متوفرة للجميع، إضافة إىل تسخرها لزيادة 
املس��احات الزراعية، ومىض زايد ع��ىل طريق اإلصالح فلم يرتك 
ميدان��اً دون أن يطرقه حتى ع��رف بأنه »رجل اإلصالح الكبر«. 
وكانت كل تلك اإلصالحات واإلنجازات تبرش بأن زايد هو الرجل 

املوعود لحكم إمارة أبوظبي.

تولي القيادة

وتوىل زاي��د مقاليد الحكم يف إمارة أبوظبي يف الس��ادس من 
أغسطس عام 1966 بإجامع وموافقة من العائلة الحاكمة خلفاً 
لش��قيقه ش��خبوط، لتبدأ مرحلة جديدة من اإلنجازات، حيث 
وض��ع برنامج��اً ضخامً لعملية اإلمن��اء، وبدأ بدفع أبناء ش��عبه 
للمس��اهمة بكل طاقاتهم يف هذه العملي��ة، كام دعا الكفاءات 
األجنبي��ة لدع��م هذه املس��رة بالخ��رات، ومل مت��ض أيام عىل 
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تسلمه الحكم حتى أعلن زايد عن إقامة 
حكوم��ة رس��مية ذات إدارات ودوائ��ر، 
 وأسند إليها املهام الالزمة لتسير الدولة. 
امل��دارس،  إقام��ة  األولوي��ات  وكان��ت 
واملس��اكن، والخدمات الطبية، وإنش��اء 
ميناء ومطار، وشق الطرقات، وبناء جرس 
يربط ب��ني أبوظب��ي واليابس��ة، وأصبح 
وانتق��ل  م��كان،  كل  يف  اآلالت  هدي��ر 
اآلالف م��ن األك��واخ إىل البيوت الصحية 
النظيف��ة وامتدت الط��رق الحديثة فوق 
رم��ال الصح��راء، ودخلت املي��اه العذبة 
والكهرباء إىل كل بي��ت، وانتقل التعليم 
من نظام الكتاتيب إىل املدارس العرصية، 
وانترشت املدارس ع��ىل اختالف مراحلها 
يف كل بقعة م��ن البالد، وفتحت عرشات 
الفص��ول الجديدة ملح��و أمية من فاتهم 
قطار التعليم، وبدأت العيادات يف تقديم 
خدماتها الطبية للب��دو يف الصحراء، بعد 
أن حرم��وا م��ن الرعاي��ة الصحية طويال 
ونجحت املس��رة يف تعوي��ض قرون من 
التخلف والجمود، كام أوىل زايد اهتامماً 
خاص��اً بالبيئة فأنفق مبال��غ طائلة عىل 
عملي��ة تش��جر مدين��ة الع��ني وإمارة 
أبوظبي، وق��ال حينذاك زايد: “إن عملية 
التنمي��ة والبناء والتطوي��ر ال تعتمد عىل 
م��ن ه��م يف مواقع املس��ؤولية فقط بل 
تحتاج إىل تضافر كل الجهود لكل مواطن 

عىل أرض هذه الدولة”.

الدولة االتحادية

ويف الث��اين من ديس��مر/ كانون األول 

عام 1971 تكون اتحاد من س��ت إمارات 

»أبوظبي، عجامن، ديب، الفجرة، الشارقة، 

أم القيوين« وعرف باسم اإلمارات العربية املتحدة، وقد انتخب 

الشيخ زايد رئيساً لالتحاد، والشيخ راشد آل مكتوم نائباً للرئيس، 

وانضم��ت رأس الخيمة بعد ف��رتة وجيزة إىل االتحاد الذي أعلن 

رس��مياً يف 11 فراي��ر/ ش��باط ع��ام 1972، حي��ث عندما أعلن 

الريطانيون رغبتهم يف االنس��حاب من منطقة الخليج بعد 150 

عام��اً من الس��يطرة التامة، اغتنم زايد الفرصة لرس��م بحكمته 

وذكائه املس��تقبل الس��يايس للمنطقة، فأقنع الش��يخ راشد بن 

س��عيد آل مكتوم حاكم ديب حينه��ا باالنضامم إليه يف بناء دولة 

اتحادية من تسع إمارات هي أبوظبي، وديب، وعجامن، والفجرة، 

ورأس الخيمة، والشارقة، وأم القيوين، إضافة إىل البحرين، وقطر 

اللتني فضلتا العمل للحصول عىل استقالل كامل ما دفع زايد إىل 

مضاعفة جهوده إلقامة االتحاد مع اإلمارات املتبقية.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

نهضة شاملة

كثف الش��يخ زاي��د بن س��لطان آل نهيان جه��ود البناء بعد 
قيام االتحاد ورفع من وترة العمل يف س��ائر املش��اريع الحيوية 
واملهم��ة، ف��ازدادت املس��احات الخ��رضاء، واألرايض الزراعية، 
وعمت املحاصيل الزراعية األسواق، ووفقاً لوزارة الزراعة والرثوة 
السمكية عىل موقعها عىل شبكة اإلنرتنت، فإن إجاميل املساحات 
الخرضاء يف الدولة وصل يف عام 1998 إىل نحو 1,2 مليون دونم 
بينام وصل إجاميل مس��احة األرايض الزراعية إىل ما يقارب 617 
 ألف دونم من بينه��ا 591 ألف دونم مخصصة لزراعة النخيل. 
كام امتدت ش��بكات املي��اه والكهرباء يف أنح��اء الدولة لتؤمن 
احتياج��ات املواطنني م��ن املي��اه العذبة وتف��ي باالحتياجات 
الزراعي��ة، وتبعاً إلحص��اءات وزارة املي��اه والكهرباء فقد وصل 
إجاميل اس��تهالك املي��اه يوميا إىل ما ب��ني 250 مليون جالون و 
300 مليون جالون، فيام ساهم مرشوع الربط الكهربايئ املوحد 
 بني إمارات الدولة يف س��د احتياجات اإلمارات كافة من الطاقة.

فض��ال عن النهضة الصناعية الكبرة التي ش��هدتها الدولة تحت 
قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، حيث أقيمت 
املناط��ق الصناعي��ة، واملؤسس��ات املرشفة عىل إدارة الش��ؤون 
الصناعية يف الدولة، واس��تثمرت مبال��غ كبرة يف عملية النهوض 
بالصناعة الوطنية، لتأم��ني مصادر بديلة للدخل، ووصلت هذه 
املبال��غ يف عام 1995 إىل نح��و 13,7 مليار دره��م، ومن خالل 
إحص��اءات وزارة املالي��ة والصناع��ة فإج��اميل عدد املنش��آت 
الصناعية يف الدولة بلغ يف عام 2003 نحو 2795 رشكة ومصنعاً، 
خالف النهضة العمرانية من شق الطرق، وتشييد الجسور حيث 
يتجاوز إجاميل طول شبكة الطرقات يف الدولة اليوم سبعة آالف 

كم من الطرق الرسيعة املعبدة.

التعليم للجميع

وهناك االهتامم بالتعليم الذي أواله الش��يخ زايد، رحمه الله، 
جل اهتاممه، »فاملدرس��ة النهياني��ة« افتتحت يف عام 1959 يف 
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العني، وتزايد عدد امل��دارس والجامعات 
يف الدول��ة، وكان توف��ر التعليم لجميع 
مواطن��ي الدول��ة إحدى أه��م مبادرات 
الش��يخ زايد لتطوير اإلمارات، ويف إطار 
هذه املب��ادرة تم بناء امل��دارس واملراكز 
الدول��ة،  أنح��اء  التعليمي��ة يف جمي��ع 
كام تم اس��تقدام املدرس��ني م��ن الدول 
 العربية األخرى لتعليم األجيال الش��ابة،.
وبلغ��ت جه��ود الش��يخ زاي��د أوجه��ا 
م��ن  كث��ر  تأس��يس  نج��ح يف  عندم��ا 
املؤسس��ات التعليمي��ة املعتم��دة، مثل 
التقنية  »جامعة اإلم��ارات«، و»كلي��ات 
العليا«، و»جامع��ة زايد«، كام احتضنت 
الدول��ة كثرًا م��ن الجامع��ات والكليات 
أبوظب��ي«  »جامع��ة  مث��ل  الخاص��ة، 
و»جامع��ة عج��امن للعل��وم والتقنية«، 
وغره��ام، ك��ام كان��ت دول��ة اإلمارات 

 أيض��اً إح��دى أوائل ال��دول التي أدخل��ت مهارات الحاس��ب 
اآليل ضمن مناهجها الدراس��ية، فيام عىل الجانب الطبي برزت 
اإلنج��ازات التي تحققت عىل ي��د الراحل الكب��ر بارتفاع عدد 
املؤسس��ات الطبية العاملة يف الدولة من مستشفيات حكومية، 
وخاص��ة، ومراكز صحية حكومي��ة، وصيدليات تؤم��ن الرعاية 

الصحية للمواطنني واملقيمني عىل أرض اإلمارات، وغر ذلك.

مواقف سياسية وطنية وقومية تاريخية وبارزة

أس��س املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، رحم��ه الله، سياس��ة خارجية متميزة، تتس��م بالحكمة 
واالعت��دال، والتوازن، ومن��ارصة الحق والعدال��ة، وتغليب لغة 
الح��وار والتفاه��م يف معالج��ة القضايا كافة، ك��ام قامت عىل 
 الس��الم، منطلقاً م��ن إميانه بأنه حاجة ملح��ة للبرشية جمعاء.
وكان زايد أول من اس��تخدم س��الح النفط كس��الح يف مواجهة 
تدفق الس��الح ع��ىل الجرس الج��وي األمري��ي إىل »إرسائيل«، 
ويف محاولة من جانبه لتغير س��ر املعرك��ة، مام أثر يف املوقف 
الدويل ملصلحة العرب، حيث أوفد الش��يخ زايد وزير البرتول يف 
اإلمارات إىل مؤمتر وزراء البرتول العرب، لبحث استخدام البرتول 
يف املعرك��ة، وبينام كان الوزراء الع��رب أصدروا قرارهم بخفض 
اإلنتاج بنس��بة %5 كل شهر، قال الشيخ زايد إن »البرتول العريب 
لي��س أغىل من الدم العريب«، فأصدر أوام��ره لوزير البرتول بأن 
يعلن يف االجتامع الوزاري باس��مه ف��ورا قطع البرتول نهائيا عن 
الدول التي تس��اند »إرسائيل«، فش��كل ذل��ك ضغطا كامال عىل 

 الق��رار الدويل بالنس��بة للمعركة، التي اعترها ح��رب التحرير.
كان الش��يخ زاي��د م��ن أول زع��امء الع��رب الذي��ن وجه��وا 
ب��رضورة الوق��وف إىل جانب م��رص يف معركته��ا املصرية ضد 
»إرسائي��ل«، مؤك��داً أن »املعركة ه��ي معركة الوج��ود العريب 
كل��ه، ومعرك��ة أجي��ال كثرة قادم��ة، علين��ا أن نورثه��ا العزة 
 والكرامة«، كام قدم الش��يح زايد الدع��م ملرص يف حرب أكتوبر.
كام زود زايد مرص بعدد كبر من غرف إجراء العمليات الجراحية 
املتنقلة، التي أمر برشاء كل املعروض منها يف جميع أنحاء أوروبا، 
وإرس��الها مع مواد طبية، وعدد من عربات اإلسعاف، ومتوينية، 

بصورة عاجلة مع بدء الحرب، دون أي مقابل.

ذريعة الجزر

ورفض الش��يخ زاي��د اعتبار قضي��ة الجزر اإلماراتي��ة الثالث 
املحتل��ة من قب��ل إي��ران ذريعة للع��راق يف اس��تمرار الحرب 
م��ع إي��ران، وكان لدول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة موقف 
ع��رت عن��ه م��ن خ��الل م��رشوع الش��يخ زاي��د بن س��لطان 
 آل نهي��ان اله��ادف إىل وق��ف الح��رب العراقي��ة اإليراني��ة. 
عق��ب الغ��زو العراق��ي للكوي��ت، لج��أ 66 أل��ف كويتي إىل 
اإلمارات يف أعقاب ذلك، واس��تقبلهم الش��عب اإلم��ارايت وأمر 
الش��يخ زايد بتوفر الس��كن له��م، ومنحهم مس��اعدات مالية، 
 باإلضاف��ة إىل إعفائه��م م��ن دف��ع أي رس��وم للع��الج الطبي.
كان لدى الشيخ زايد والشيخ جابر األحمد الصباح توجه وحدوي 
بدأ بفكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقق 
ذلك يف 25مايو 1981م يف أبوظبي، وتم اختيار الشيخ زايد رحمه 
الل��ه باإلجامع أول رئيس للمجلس األعىل ملجلس التعاون لدول 



يونيو 242018

احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

الخليج العربية، وأول رئيس دولة يوقع عىل ميثاق املجلس.

إسهامات خيرية وعطاء إنساني بالمليارات

األي��ادي البيضاء للمغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن 
س��لطان آل نهيان، وعطاياه، وإس��هاماته الخرية واإلنسانية يف 
جميع أنح��اء العامل كانت من الزخم، والس��خاء، إىل حد الفت، 
ولدرجه يصعب حرصها، أو قرص الحديث عنها يف مجرد أسطر، 
وكان منه��ا اآليت وفقا مل��ا قدمه كتاب »زاي��د.. رائد الخر« عن 
أهم محطات مس��رته يف البذل والعطاء اإلنساين والخري بدءاً 
م��ن لحظة توليه الحكم يف إمارة أبو ظبي عام 1966 وحتى عام 

:2000

الدم العربي

*  يف عام 1973 حدث املوقف التاريخي العظيم للش��يخ زايد 

ح��ني ق��ال إن النفط العريب لي��س أغىل من ال��دم العريب، 

داعامً ملوقف مرص وسوريا يف حرب أكتوبر لتحرير األرايض 

العربية املحتلة.

*  ويف 1 ماي��و 1974 أعلن زيادة رأس م��ال صندوق أبوظبي 

لإلمن��اء االقتصادي مبق��دار أربعة أضع��اف ليصل إىل 500 

ملي��ون دوالر، ويف 6 نوفمر 1974 قدم��ت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة دفعة مالية جديدة للبنك اإلسالمي للتنمية 

بلغت 10 ماليني دينار إس��المي لرتفع مجموع مساهامت 

الدولة يف البنك إىل 110 ماليني دينار إسالمي.

*  ويف 28 يناير 1976 م قدم صندوق أبوظبي لإلمناء االقتصادي 

العريب قرضاً بقيمة 40 مليون درهم لوزارة الشؤون اإلسالمية 

واألوقاف باململكة املغربية.

*  ويف 11 فراير 1976م قدم قرضني لدولة البحرين بقيمة 160 

مليون درهم لتمويل املرشوعات الكهربائية والصناعية.

*  ويف 16 فراي��ر 1976 م وبتوجيه��ات من الش��يخ زايد قرر 

مجل��س الوزراء تقديم مس��اعدة عاجل��ة بقيمة 100 ألف 

دوالر ملنكويب الزلزال الذي رضب جواتيامال.

*  ويف 29 فراي��ر 1976 قدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة 

قرضا بدون فوائد إىل منظمة اليونيسكو تبلغ قيمته مليونني 

و400 أل��ف دوالر، ويف 26 يوني��و 1976م، من��ح صندوق 

أبوظبي لإلمن��اء االقتصادي العريب قرض��ا بقيمة 40 مليون 

درهم لتمويل مرشوعات إمنائية يف بنجالديش.

طريق صنعاء - مأرب

*  يف 29 س��بتمر 1976 حرض الشيخ زايد االحتفال الذي أقيم 
مبناس��بة وضع حجر األس��اس لطريق صنعاء - مأرب والذي 
بلغت تكاليف إنجازه 187 مليون ريال ميني عىل نفقة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

*  ويف 22 ديسمر 1976 قدم صندوق أبوظبي لإلمناء االقتصادي 
الع��ريب قرضاً بقيم��ة 5,16 مليون درهم مل��رشوع التنمية 
الريفي��ة يف منطقة دارفور بغرب الس��ودان، ويف 17 فراير 
1982م ت��رع مببلغ 500 ألف دوالر مل��رشوع مبنى الغرفة 
اإلس��المية للتجارة والصناع��ة يف كراتيش، ويف 28 مارس من 
نفس العام منح صن��دوق أبوظبي لإلمناء االقتصادي العريب 
قرض��اً ملنظمة دول حوض نهر الس��نغال قيمته 259مليون 
دره��م، ويف 10 إبريل 1982 وبتوجيهات من الش��يخ زايد 
قدمت اإلمارات مس��اعدة عاجلة وقدره��ا 3 ماليني دوالر 
لتخفيف آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت جمهورية 

اليمن.

*  ويف 11 فراير من عام 1990م ترع الش��يخ زايد بن سلطان 
آل نهيان يف االحتفال التاريخي العاملي الذي أقيم يف أسوان 
بجمهوري��ة مرص العربية مببلغ عرشين مليون دوالر إلحياء 

مكتبة اإلسكندرية القدمية.

*  ويف 16 ماي��و 1990 ترع بنصف مليون دوالر لدعم جمعية 
الصداقة ب��ني اإلمارات والصني، ويف 26 من ش��هر فراير يف 
س��نة 1992 وقع صندوق أبوظبي لإلمناء االقتصادي العريب 
يف دمش��ق ثالث اتفاقيات مع سوريا لتمويل ثالثة مشاريع 

صناعية بقيمة 911 مليون درهم.

*  ويف 19 سبتمر 1992 ترعت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بخمس��ة ماليني دوالر لصن��دوق إغاثة الك��وارث األمريي 
ملس��اعدة منكويب وضحايا إعصار ان��درو الذي رضب والية 

فلوريدا.

*  ويف 26 ابري��ل 1993 ترعت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بعرشة ماليني دوالر ملس��اعدة شعب البوسنة والهرسك عىل 

تجاوز محنته.

*  ويف 25 يوني��و م��ن ع��ام 1994م تم التوقيع ع��ىل االتفاق 
إلقامة مطبعة إسالمية يف العاصمة الصينية بكني مبنحة من 
الشيخ زايد لدعم أنش��طة املسلمني الصينيني ونرش الدعوة 

اإلسالمية بتكلفة 3,1 مليون درهم.
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حزام األمان سالمة وأمان

أطلق��ت وزارة الداخلي��ة، ممثلة يف مجلس امل��رور االتحادي 
حمل��ة التوعي��ة املروري��ة املوح��دة الثانية لع��ام 2018؛ تحت 
ش��عار »االنح��راف املفاج��ئ« ضم��ن مب��ادرات قط��اع املرور 
لتحس��ني الس��المة ع��ىل الط��رق وتحقي��ق أع��ىل مس��تويات 
الس��المة املروري��ة، وص��وال إىل 3 وفي��ات ل��كل 100 ألف من 
 الس��كان بحلول عام 2021، وتس��تمر الحملة مدة ثالثة أش��هر.
وتجسد الحملة اسرتاتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكرث أماناً، 
وذلك ترجمة لرؤية القيادة الرشطية لبلوغ أعىل مستويات السالمة 
املرورية لجميع مستخدمي الطريق وضمن مبادرات قطاع املرور 
لتوعية رشائح املجتمع ب��األرضار الناتجة عن الحوادث املرورية، 
 وم��ا ينجم عنها م��ن وفيات وإصاب��ات وأرضار مادية ومعنوية.
وأكد اللواء املهندس املستشار محمد سيف الزفني، رئيس مجلس 
املرور االتحادي، حرص وزارة الداخلية عىل تعزيز السالمة املرورية 
لدى جميع مستخدمي الطريق، ورفع مستوى الوعي املروري لدى 
الس��ائقني، حيث إن الحوادث املرورية ورغم تحس��ن املؤرشات، 
تبقى ذات أولوية قصوى لدى إدارات املرور والدوريات بالدولة؛ 
بس��بب ما تخلفه من آثار ضارة ت��ؤدي إىل الوفيات واإلصابات، 
 واآلثار االجتامعية األخرى، إضافة إىل الخسائر املادية يف املمتلكات.
وأوضح أن اإلحصائية الصادرة عن اإلدارة العامة للتنسيق املروري 

بوزارة الداخلية تش��ر إىل وق��وع 761 حادث��اً نتيجة االنحراف 
املفاج��ئ وبنس��بة 18  %  من إج��اميل الح��وادث املرورية العام 
املايض، وأس��فرت هذه الح��وادث عن وفاة 95 ش��خصاً وإصابة 
1190 آخرين بإصابات مختلفة، وش������كلت الوفيات نس�����بة 
17.5  % من إجاميل الوفيات عام 2017 واإلصابات بنسبة 20.3 % .

وذكر أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنس��يق مع إدارات 
املرور والدوريات بالدولة، والعديد من الجهات املعنية بالسالمة 
املروري��ة يف القطاع��ني العام والخ��اص، لتوحيد ودع��م الجهود 
املحلي��ة باتخاذ االحتياط��ات املتعلقة بتحقيق األمن والس��المة 

لجميع مستخدمي الطريق.

وأشار إىل أن اختيار شعار حملة ” االنحراف املفاجئ ” يأيت بناء 
عىل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئي��س مجلس الوزراء وزي��ر الداخلي��ة، وأن االنحراف املفاجئ 
يأيت يف مقدمة األس��باب املؤدية إىل وقوع الحوادث املرورية عىل 
مس��توى الدولة، ويش��كل خطراً كبراً وحقيقي��اً ال يدركه الكثر 
من الس��ائقني ومستخدمي الطريق، الس��يام إذا ما كان مصحوباً 
بالرسعة الزائدة التي تفقد الس��ائق الس��يطرة ع��ىل مركبته، ما 

يؤدي إىل وقوع حوادث مرورية خطرة.

حملة التوعية المرورية الموحدة
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداؤه بالطريقة الصحيحة

وذكر أن الحملة ته��دف إىل الوصول إىل أكر رشيحة من املجتمع 
عر مختلف وسائل اإلعالم، منها املقروءة واملسموعة واملرئية، وكذلك 
ع��ر اإلنرتنت واللوحات اإلعالنية، فضالً عن تنظيم حلقات نقاش��ية 
عر اإلذاعة يتم من خاللها اس��تضافة عدد من املسؤولني من عنارص 
املرور املتخصصني، للرد عىل أي استفسارات من قبل الجمهور بشأن 

الحملة وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.

ودعا الس��ائقني ومس��تخدمي الطريق إىل االلتزام بقواعد وأنظمة 
السر واملرور، حتى يجنبوا أنفسهم وغرهم مخاطر التعرّض للحوادث 
املرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر يف األرواح واملمتلكات، 
الفتاً إىل أن التزام بالقانون يس��هم يف الحفاظ عىل س��المتهم وسالمة 

اآلخرين.

وأوضح أن قانون السر واملرور االتحادي فرض غرامات مالية عىل 
املخالف��ني لحامية املجتمع، مش��راً إىل بعض امل��واد القانونية، التي 
تضمنتها الالئحة املرورية التنفيذي��ة، مثل املادة )29( ل� »االنحراف 
املفاج��ئ«، ق��درت الغرام��ة ب )1000( درهم و4 نق��اط مرورية، 
ونصت املادة )31( بشأن »التجاوز الخاطئ« عىل فرض غرامة )600( 
دره��م، و)6( نق��اط مرورية، وقضت املادة )44( بش��أن التجاوز يف 
موق��ع مينع فيه التجاوز بف��رض )600( درهم غرامة، وفرضت املادة 
)83( بش��أن عدم استعامل »اإلش��ارة«، أو »الغامز« عند تغير اتجاه 
املركبة، أو الدوران املفاجئ غرامة قدرت ب� )400( درهم، فيام نصت 
املادة )86( بش��أن عدم التزام املركبة بخط السر اإللزامي عىل فرض 

غرامة )400( درهم.
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القيادة فن وذوق وأخالق

إعالن 7
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

يف إطار التعاون القائم وس��بل تحسني 
وتطوي��ر إج��راءات العمل ب��ني القيادة 
العام��ة لرشط��ة رأس الخيم��ة ممثل��ة 
بإدارة املرور والدوري��ات باإلدارة العامة 
للعمليات املركزية وجمعية س��اعد للحد 
م��ن الح��وادث املرورية، التقى س��عادة 
العقي��د أحمد الصم النقب��ي مدير إدارة 
املرور والدوريات باإلنابة بسعادة جامل 
س��امل العامري املدير التنفيذي للجمعية 
بحضور عدد من رؤس��اء األقسام ومدراء 
األفرع وصف الضباط واألف��راد باإلدارة، 

والذي تم يف قاعة االجتامعات باإلدارة .

دعم مسيرة التنمية

وقد اس��تهل العامري اللق��اء بالرتحيب 
بالحضور، مش��يداً بجهوده��م املبذولة يف 
س��بيل تعزيز األمن واألمان، ودعم مسرة 
التنمية، وتذليل كافة املعوقات والعقبات 
وتوفر كافة االحتياجات املطلوبة للوصول 
إىل أفض��ل النتائ��ج وتحقي��ق األه��داف 
املنش��ودة عر إج��راء اللق��اءات الدورية 
وتبادل الخ��رات ونرش الثقاف��ة املعرفية 
والتنس��يق ب��ني املعنيني للخ��روج بأفكار 
خالقة ومب��ادرات مبتكرة ومميزة تعكس 
عمق االهتامم الذي تبديه جميع الجهات 
املعنية يف دفع مس��رة االبت��كار وتنفيذاً 
لتطلعات قيادتنا الرش��يدة يف جعل دولة 
اإلمارات من أقوى دول العامل أمناً وأماناً .

التواصل مع الجمهور

وهدف اللق��اء إىل بناء وتعزيز التعاون 
والرشاكة بني الجانبني وإيجاد آلية موحدة 

ب��ني القيادة العامة لرشط��ة رأس الخيمة 
وجمعية ساعد للحد من الحوادث املرورية 
مبا يخدم الصالح العام فيام يتعلق بالشأن 
املروري ال��ذي تتعدد جوانب��ه ومجاالته 
ومنه��ا املج��ال التوع��وي والتواص��ل مع 
الجمهور ون��رش األخبار وإقامة الفعاليات 
مبختلف أنواعها عىل مدار العام مبا يسهم 
يف خلق مجتمع واِع ومدرك ومسؤول عن 
الحف��اظ عىل أرواح الجميع ومكتس��بات 
الدول��ة وإنجازاته��ا باإلضاف��ة إىل إث��راء 
الثقافة املرورية ملس��تخدمي الطريق عىل 

نطاق إمارة رأس الخيمة .

استقبال المقترحات
واألفكار البناءة

وتناول اللقاء العديد من املحاور املهمة 
املتعلقة بعمل الجانبني والخطط املوضوعة 
وتوزي��ع امله��ام كالً حس��ب اختصاص��ه، 
وفتح املجال الستقبال املقرتحات واألفكار 
البناءة التي تخدم أهداف وزارة الداخلية 

التطويرية عىل أكمل وجه، وأكد االجتامع 
عىل رضورة تفعيل بث الرسائل التوعوية 
عر مواق��ع التواصل االجتامع��ي للقيادة 
العام��ة وإب��راز جه��ود الجانب��ني إعالمياً 
لوصول الرس��الة التوعوي��ة للجميع عىل 
النح��و املطل��وب، وت��م اس��تعراض أبرز 
االحتياجات وتم التنس��يق ب��ني الجانبني 
لتحقيق جودة الخدم��ات وبالصورة التي 
تريض الجمه��ور وتف��وق توقعاتهم، وتم 
مناقش��ة س��بل التعاون والتنس��يق ذات 

االهتامم املشرتك .

العمل بروح الفريق الواحد

ويف خت��ام اللق��اء، دع��ا العام��ري إىل 
أهمي��ة العمل بجدية وهمة عالية وبروح 
الفريق الواحد، مؤكداً عىل تطبيق سياسة 
ونه��ج وزارة الداخلية يف مج��ال التطوير 
والتحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى 
األداء الرشطي مب��ا يتواءم مع الطموحات 
ويعززها وفق آلية عمل دقيقة وواضحة .

شرطة رأس الخيمة و»ساعد« تبحثان
سبل التعاون للحد من الحوادث
المرورية في إمارة رأس الخيمة

تغطية النقيب / زينب يحيى املعز
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

وتهدف هذه التعديالت إىل بلوغ أعىل 
مستويات الس��المة املرورية، وضبط أمن 
الط��رق، والحد م��ن الح��وادث املرورية، 
امل��ؤرشات  م��ن  املس��تهدف  وتحقي��ق 
املرورية، واملؤرش الوطني لخفض الوفيات 
م��ن 6 إىل 3 لكل 100 ألف من الس��كان 

بحلول 2021.

كام أع��ادت الحكوم��ة النظر يف جميع 
املخالفات املرورية من حيث النقاط، مع 
إدراج بع��ض املخالف��ات الجديدة، ورفع 
عدد النقاط املس��جلة عليها خصوصاً بعد 
أن لوحظ مدى خطورتها وتأثرها يف نسب 

الحوادث والوفيات.

 أواًل:  الق��رار الوزاري رقم )177( لس��نة 
التنفيذية  الالئح��ة  2017، بتعديل 
للقانون االتحادي رقم )21( لس��نة 

1995، بشأن السري واملرور.

إصدار وتجديد رخص القيادة

نصت املادة )85( من الالئحة الجديدة 
ع��ىل أنه يش��رتط ملنح رخ��ص القيادة أو 

تجديدها توافر خمسة رشوط هي:

رشط الس��ن، وفقاً لألح��كام املقررة يف 
القانون والئحته التنفيذية

الخلو م��ن األمراض التي ق��د تعيق أو 
تؤثر يف قدرة السائق عىل القيادة، ويثبت 
ذلك مبوجب ش��هادة من الجهات الصحية 

املختصة يف الدولة

اجتي��از اختب��ار القيادة ال��ذي تجريه 

س��لطة الرتخيص، وذل��ك وفق��اً للقواعد 
واإلجراءات املبينة يف الالئحة

بالنس��بة لغر املواطن��ني، الحصول عىل 
إقامة س��ارية املفعول، عدا مواطني دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دفع الرسوم المقررة

وتضمن القرار اش��رتاطات عدة بش��أن 
إصدار وتجديد رُخص القيادة، ومنها:

تك��ون ف��رتة صالحي��ة إص��دار رخصة 
القي��ادة للم��رة األوىل أو اس��تبدالها مدة 
عامني ملن هم يف عمر 21 س��نة وما فوق 
للمتقدمني من مواطني الدولة، ومواطني 
دول مجل��س التع��اون الخليجي، وكذلك 

الجنسيات األخرى.

تكون ف��رتة الصالحية املمنوحة لتجديد 
الرُخص 10 س��نوات ملن ه��م يف ُعمر 21 
س��نة فام ف��وق ملواطن��ي الدول��ة ودول 

مجلس التعاون الخليجي

تكون ف��رتة الصالحية املمنوحة لتجديد 
الرُخص 5 سنوات ملن هم يف ُعمر 21 سنة 

فام فوق للجنسيات األخرى

بالنس��بة ملن تبلغ أعامرهم أقل من 21 
عاماً م��ن مواطني الدول��ة ودول مجلس 
التعاون الخليجي والجنسيات األخرى، فإن 
الف��رتة املمنوحة لصالحي��ة رُخص القيادة 
للم��رة األوىل أو اس��تبدالها أو تجديده��ا 
تكون ملدة عام واحد كام هو ُمطبق حالياً.

ثانياً:  الق��رار ال��وزاري رق��م 178 لس��نة 
2017، بش��أن قواع��د وإج��راءات 

الضبط املروري )النقاط املرورية(

املس��تحدثة،  املخالف��ات  ويتضم��ن 
الغرام��ات والق��رارات  بع��ض  وتعدي��ل 
املرورية الس��ابقة والت��ي تغطي جوانب 

متعددة منها:

إلزام كافة الركاب بربط حزام األمان

ع��ىل جميع ال��ركاب س��واء يف املقاعد 
األمامي��ة أو الخلفي��ة م��ن املركبات ربط 
حزام األمان، وس��يتحمل السائق مخالفة 

عدم ربط حزام األمان ألي راكب معه.

ويرتتب عىل عدم ربط حزام األمان أثناء 
القيادة من قبل السائق، وعدم ربط حزام 
األمان أثناء القيادة ألي من الركاب، غرامة 

مقدارها 400 درهم، و4 نقاط مرورية.

وال يس��مح للطف��ل من س��ن العارشة 
ف��ام دون، أو م��ن يق��ل طول��ه عن 145 
س��م بالجلوس يف املقعد األمامي للمركبة، 
ويرتتب ع��ىل هذه املخالف��ة غرامة 400 
درهم، وتش��مل هذه املخالفة أيضاً كافة 
األش��خاص البالغني الذين يقل طولهم عن 

145 سم.

القيادة بتهور

تنص التعديالت املرورية الجديدة عىل 
فرض غرام��ة 2000 درهم وتس��جيل 23 
نقطة مرورية، وحج��ز املركبة 60 يوماً يف 

حالة القيادة بتهور.

القوانين الجديدة للقيادة والمرور 
ب��دأت دولة اإلمارات بتطبيق أحكام قانون املرور االتحادي املعدل منذ األول من يوليو 2017 القرارات الوزارية 
رق��م 177 بخصوص إص��دار وتجديد رخص القيادة، والقرار الوزاري رقم 178 بش��أن اإلج��راءات الخاصة بالضبط 
املروري، الطارئة عىل الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لس��نة 1995 يف ش��أن الس��ري واملرور، املعدل 

بالقانون االتحادي رقم )12( لسنة 2007 م، والقرار الوزاري رقم )127( لسنة 2008م.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

ك��ام تن��ص التعدي��الت 
العقوبة  نف��س  عىل فرض 
الس��ائقني  عىل  والغرام��ة 
الذين يتسببون يف تعريض 

حياة اآلخرين للخطر

املخالف��ات  وتتضم��ن 
أيضا: اعرتاض حركة املرور، 
الحمراء،  اإلشارات  وتجاوز 
واالنح��راف املفاج��ئ عن 
الطري��ق، والقي��ادة بدون 

لوحات أرقام.

تأث��ر  تح��ت  القي��ادة 

امل��واد املخدرة أو املؤثرات 

العقلية

التعدي��الت  نص��ت 

املرورية كذلك عىل معاقبة 

يقود سيارته  الذي  السائق 

تحت تأثر امل��واد املخدرة 

أو الكحول، بوقف رخصته 

ملدة سنة اعتباراً من تاريخ 

ص��دور حكم قضايئ بذلك. 

قيم��ة  املحكم��ة  وتق��رر 

الغرامة و/أو مدة السجن.

إشارات المرور

وتضمنت التعديالت فرض غرامة قدرها 

1000 دره��م لتج��اوز اإلش��ارة الضوئية 

الحمراء، م��ن قبل املركب��ات الخفيفة أو 

الدراج��ات اآللي��ة، وتس��جيل 12 نقطة 

مرورية مع حجز املركبة ملدة شهر.

االنشغال عن الطريق

فرض��ت القواعد الجدي��دة غرامة 400 
درهم وتس��جيل 4 نقاط مرورية يف حالة 
االنش��غال عن الطريق باستخدام الهاتف 
املتح��رك، أو أي أش��ياء أخرى تس��بب يف 

انشغال السائق.

سلوك السائق

تشمل املخالفات ما ييل:

- إلقاء املخلفات عىل الطريق

- عدم ترك مسافة أمان بني املركبات

- التجاوز عىل كتف الطريق

- التجمهر أثناء الحوادث

-  اس��تخدام الدراج��ات الرباعي��ة ع��ىل 
الطريق

- العبور من األماكن غر املخصصة

الفني��ة ومتطلبات  املتطلبات  -  مخالف��ة 
السالمة

- عدم وضع حزام األمان

- استخدام إطارات غر صالحة

-  قي��ادة مركب��ة غر مؤمن عليه��ا أو غر 
مسجلة

-  تجاوز درجة تلوين زجاج السيارة نسبة 
)%50(

- قيادة مركبة تتسبب يف ضجيج

- نقل الركاب بدون ترصيح

زيادة السرعة

تعتر زيادة الرسعة من أشد املخالفات 
خطورة عىل الط��رق بدولة اإلمارات. وقد 
فرض��ت القواعد الجدي��دة غرامة 3 آالف 
درهم عن��د تجاوز الح��د األقىص للرسعة 
املق��ررة، مبا يزيد عىل 80 كم يف الس��اعة، 
م��ع تس��جيل 23 نقطة مروري��ة، وحجز 

املركبة الخفيفة 60 يوماً.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

يف إط��ار إعالن صاحب الس��مو الش��يخ 
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة، 
حفظ��ه الل��ه، الع��ام 2018 »ع��ام زايد«، 
وبرعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 
الداخلية، الرئيس الفخري لجمعية س��اعد، 
أطلقت جمعية »ساعد« للحد من الحوادث 
املروري��ة، يف فندق جم��را أبراج االتحاد يف 
أبوظبي، مبادرة »زايد.. عطاء خالد« يف يوم 
زايد للعمل اإلنساين الذي يقام تحت شعار 
»حب ووفاء لزايد العطاء« ألصحاب الهمم 

واأليتام.

تعزيز الشراكة المجتمعية

ونظمت الجمعية إفطاراً جامعياً بحضور 
أصحاب الهمم واأليت��ام وكرمت املتميزين 
منهم بهداي��ا عينية، ومببالغ مالية، مبا يعزز 
الرشاكة املجتمعية بني الجمعية وتلك الفئة 
املهمة يف املجتمع، إحي��اء لنهج املغفور له 
الش��يخ زايد ب��ن س��لطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، وعرفاناً بدوره يف تأس��يس مسرة 
العط��اء اإلنس��انية يف الدول��ة، ويف إط��ار 
مش��اركة الجمعية تلك الفئة ضمن منهجية 
التواصل املجتمعي نفحات الش��هر الكريم 

من خالل مبادرة »زايد.. عطاء خالد«.

االهتمام بأصحاب الهمم

وأك��د العمي��د مهندس حس��ني الحاريث، 
رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالل الحفل، 
ع��ىل االهتامم ال��ذي تولي��ه اس��رتاتيجية 
الجمعي��ة وخطته��ا التوعوي��ة يف تعزي��ز 
الرشاك��ة املجتمعي��ة مع رشيح��ة أصحاب 

الهمم، والتواصل معهم.

»زايد.. عطاء خالد«
مبادرة من »ساعد« ألصحاب الهمم واأليتام
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

إعالن 8
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

حذرت رشط��ة أبوظبي س��ائقي املركبات من 
تعري��ض حياة مس��تخدمي الدراج��ات الهوائية 
للخطر بالدخول والس��ر يف املسارات املخصصة 

لهم.

 ودع��ا العمي��د أحمد الش��حي نائ��ب مدير 
مديرية امل��رور والدوري��ات بقط��اع العمليات 
املركزية برشط��ة أبوظبي، الس��ائقني ايل االنتباه 
ملس��تخدمي الدراجات الهوائية، وخفض الرسعة 
يف حال��ة مرورهم ع��ىل الطري��ق، واالبتعاد عن 
القي��ادة يف مس��اراتهم، وعدم االقرتاب الش��ديد 
الذي يؤدي إلرباك س��ائق الدراجة ويتس��بب يف 

وقوع حوادث وإصابات أو وفيات.

وأش��اد بح��رص حكوم��ة أبوظبي ع��ىل توفر 
مس��ارات خاصة للدراج��ات الهوائية عىل جرس 
الحديري��ات الجدي��د بأبوظب��ي لتض��اف تلك 
املسارات إىل مسارات للدراجات الهوائية األخرى 
يف مختلف املناطق بأبوظبي مثل: ش��ارع الشيخ 
زايد بن س��لطان، ش��ارع الخليج العريب وش��ارع 
املل��ك عب��د الله ب��ن عب��د العزي��ز، إىل جانب 
املس��ارات املتوفرة للدراج��ات الهوائية واملوزعة 

يف مدين��ة خليفة، مدينة محمد بن زايد، مدينة ش��خبوط وعىل 
شاطئ الراحة ويف مدينة الفالح.

وحث مستخدمي الدراجات الهوائية عىل مامرسة هوايتهم يف 
االماكن املخصصة لهم مع انتش��ار ه��ذه الرياضة من قبل فئات 
متنوعة من املجتمع، ومايرتتب عىل ذلك من زيادة أعداد راكبي 
الدرجات الهوائية عىل الطرق، ألغراض الرياضة والتنقل الخفيف، 

مبا يتوافق مع تعزيز منط الحياة الصحية.

 كام أك��د رضورة التزام الرياضيني وه��واة الدراجات الهوائية 
باس��تخدامها يف املسارات املخصصة لها، ويف املنتزهات، وااللتزام 
بالس��ر بها بعيداً عن نهر الطريق، والبعد عن املناطق املزدحمة 
باملركبات، وعدم الس��ر عكس االتجاه وعدم الدخول يف الشوارع 

املمنوعة. 

ودعا مس��تخدمي الدراجات الهوائية إىل االلتزام باش��رتاطات 

الس��المة، املتمثل��ة يف الح��رص عىل اس��تخدام واقي��ات الرأس 

والذراعني والركبتني وتوفر مصباح أمامي ابيض وآخر خلفي أحمر 

وتشغيلهام يف الليل، واالهتامم بالسيطرة عىل الدراجة باستعامل 

اليدي��ن معاً والس��ر ع��ىل الجانب األمين من الطري��ق يف اتجاه 

حركة الس��ر، كام يجب عدم تعلق راكب الدراجة بالسيارات أو 

الدراجات األخرى أو حمل أوزان تؤثر عىل توازنه.

  وق��ال إنه لن يكون هناك أي تهاون يف تطبيق املادة )1( من 

قانون الس��ر واملرور والذي حدد العقوبة بالغرامة املالية 2000 

درهم وحجز املركبة شهرين وتسجيل 23 نقطة عىل السائق عند 

قيادة مركب��ة بطريقة تعرض حياة قائده��ا أو حياة اآلخرين أو 

سالمتهم أو امنهم للخطر. 

تعزيزًا للسالمة المرورية

شرطة أبوظبي تدعو قائدي المركبات 
لالنتباه لمستخدمي الدراجات الهوائية
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

يرتاوح عمر بطارية السيارة مابني 4 إىل 5 أعوام، لكن اإلهامل 
يف العناي��ة بالبطارية قد يتس��بب يف أرضار ت��ؤدي إىل تفريغ 
شحنة البطارية أو تلفها قبل هذا املوعد، واليوم عزيزي القارئ 
سنستعرض مجموعة من أبرز األعطال التي تصيب البطاريات 

وكيفية التعامل مع البطارية إلطالة عمرها قدر اإلمكان.

يتوفر يف السيارات نوعان من البطاريات؛ البطاريات العادية 
التي تس��تخدم الس��وائل، والبطاريات الجافة الحديثة، حيث 
ميكنك فحص حالة البطارية العادية من خالل تفقد مس��توى 
الس��ائل، وإذا كان أق��ل من املس��توى املطل��وب يجب إعادة 
تعبئ��ة البطارية باملاء املقطر، فمن أه��م األخطاء التي تؤدي 
إىل تقصر عمر بطارية سيارتك عزيزي القارئ هبوط منسوب 

سائل البطارية.

أم��ا البطاريات الجاف��ة فيمكنك تفح��ص حالتها من خالل 
عدسة كريستالية يف أعىل البطارية، فإذا كانت باللون األخرض 
فيعني هذا أن البطارية مش��حونة بش��كل جيد ولكن إذا كان 

اللون أسود فهذا يعني أنها تالفة أو بحاجة إىل تصليح.

كام تترضر البطارية من قلة اس��تعامل الس��يارة عند ركنها 
لف��رتات طويل��ة ويعاين من هذه املش��كلة األش��خاص الذين 
ميتلكون أكرث من سيارة أو الذين يسافرون ملدة طويلة ويرتكون 
س��ياراتهم مركون��ة، ففي ه��ذه الحالة يجب ن��زع البطارية 
وإيداعها ل��دى أحد األماك��ن املختصة )موزّع��ي البطاريات، 
التجار( لحفظها لديهم بالطرق الس��ليمة وإعادة ش��حنها مرة 
كل 15 يوم.أم��ا إذا مل ترغ��ب بنزع البطاري��ة عزيزي القارئ، 
فيمكنك تس��ليم مفاتيح الس��يارة ألحد األق��ارب أو األصدقاء 

ليقوم بجولة قصرة عىل متنها كل أسبوع.

وينص��ح الخ��راء أيض��اً ب��رضورة تنظيف جس��م البطارية 
وأقطابها من األوس��اخ وعوامل الرطوبة بواسطة قطعة قامش 
مصنوع��ة من م��واد مقاومة للش��حنات الكهربائية الس��اكنة 
باإلضاف��ة إىل حامي��ة األقطاب من الصدأ وتنظيفها بالنش��ادر 
أو كربون��ات الصوديوم، هذا بالطب��ع عزيزي القارئ بعد نزع 

كابالت الشحن )السالب أوالً(.

ويف بع��ض األحيان يكون العطل يف عمل البطارية ناتجاً عن 
الدينامو، فإذا كان شحن الدينامو أقل من قدرة البطارية فلن 
يستطيع تعويض الشحن الكايف، ويف املقابل قد تتسبب زيادة 
الشحن يف نقص الحامض، كام قد يتسبب ارتفاع درجة الحرارة 

عندما يكون شحن الدينامو زائداً بأرضار بالغة للبطارية.

وم��ن األخطاء التي تتس��بب يف تلف البطارية واس��تهالكها 
بشكل مبكر، استخدامها املفرط أثناء التوقف ولفرتات طويلة 
مثل اس��تخدامها ملش��اهدة األفالم داخل الس��يارة عىل شاشة 
دي يف دي مع اس��تخدام النظام الصويت، إال ان بطارية السيارة 
تعتمد عىل تفاعالت كيميائية لتوليد الطاقة، واستخدامها بهذا 

الشكل يؤدي إىل فقدان قوتها يف زمن قصر.

ك��ام تؤثر األعط��ال الكهربائية يف الس��يارة ع��ىل البطارية، 
وتس��تهلك البطارية أيضاً عن��د االرصار عىل بدء الحركة عندما 

يرفض املحرك العمل.

وللحفاظ عىل البطارية لوقت أطول ننصحك عزيزي القارئ 
بتفح��ص أداء الدينام��و مرة كل عام عىل األق��ل لقياس قدرة 
الش��حن، والتأكد بشكل دوري من قوة حامض البطارية كجزء 
من أعامل الصيانة الروتينية التي تجريها عىل السيارة )كتغير 

الزيت وتفقد ماء التريد(.

كيف تحافظ على بطارية سيارتك؟!
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

مع حلول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، يبدأ العديد 
من��ا يف اتخاذ تداب��ر احرتازية ملواجهة الصي��ف واملحافظة عىل 
الصحة العامة. ومع ذلك يتناىس البعض أن الس��يارات، وخصوصاً 
اإلطارات بحاجة أيضاً إىل تدابر مامثلة. ومع األخذ بعني االعتبار، 
الطقس ش��ديد الحرارة خالل فصل الصيف يف منطقتنا، فإن تلك 
األجواء الصعبة قد تشكل مشكلة حقيقية إلطارات السيارات، يف 

حال عدم حصولها عىل الصيانة املناسبة.

وعر الفقرات التالية، يقدم بير جرانزوتو مدير عام س��يارات 
الرك��وب، ونائب رئيس ميش��الن ملنطقة أفريقي��ا والهند والعامل 
الع��ريب، مجموعة م��ن النصائح األساس��ية حول كيفي��ة صيانة 

إطارات السيارات خالل أشهر الصيف الحار:

فحص اإلطارات بانتظام

يج��ب فحص جميع اإلطارات – مبا فيها االحتياطي – بش��كل 
منتظ��م. والبح��ث عن أي آث��ار ظاه��رة ألرضار أو متزقات، مثل 
الكس��ور الغائرة، أو ظهور األس��الك الداعمة، أو قطوع أو حتى 

تناقص نقشة اإلطار.

إن تناقص نقشة اإلطارات تعتر مؤرشاً عىل حياة اإلطار ومدى 
صالحيته. ولتحديد عمق النقش��ة، ميكن رشاء جهاز قياس عمق 
النقش��ة واالعتامد علي��ه. وغالباً ما يصل عمق نقش��ة اإلطارات 
الجديدة إىل 8 مم، والحد األدىن القانوين املطلوب للس��يارات هو 
1,6 مم، ويتوجب عىل السائقني تغير اإلطارات عند وصول عمق 

النقشة إىل 3 مم.

فحص ضغط اإلطارات – مرة كل شهر

يعتر ضغط اإلطارات مبثابة دماء الحياة. ولهذا يتوجب فحص 

ضغط اإلطارات ش��هرياً. وغالباً ما تفق��د اإلطارات ضغط الهواء 

مبعدل يصل إىل رطلني من الهواء ش��هرياً. ومع ذلك فإن الضغط 

الزائد قد يزيد نسبة الفقدان.

وباإلضاف��ة إىل أن انخفاض ضغط اإلطارات يتس��بب يف رسعة 

الت��آكل، فإن اإلطارات ذات الضغ��ط املنخفض يتولد عنها حرارة 

أك��رث، نظ��راً لزيادة االنثن��اء واالحتكاك، مبا يؤثر أيض��اً عىل أداء 

السيارة، مبا يف ذلك كفاءة املكابح، والتحكم، والسالمة، واستهالك 

الوقود.

ولذل��ك، فمن املهم فحص ضغط اإلطارات دامئاً بانتظام عندما 

تكون باردة، وذلك يعني أن الس��يارة متوقفة ملدة س��اعتني عىل 

األقل أو قطعت مسافة ليست أكرث من 3 كلم.

فحص توازن اإلطارات )الرتصيص( – عند الشعور باهتزاز

تأك��د دامئاً أن اإلطارات متزنة بش��كل مالئم. وإذا ما ش��عرت 

باهتزاز يف املقود أو يف بدن الس��يارة، فإن هناك احتامالً كبراً أن 

ات��زان اإلطارات مضطرب. إن اتزان اإلطارات يس��اعد عىل إطالة 

عمرها، وتجنب االستهالك الرسيع والقضاء عىل مشكلة االهتزاز. 

كام يحمي أدوات التعليق، ونظام التحكم واملدحرجات.

نصائح للعناية 
بإطارات

سيارتك في الصيف
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

فحص ميزانية العجالت – عند وجود
ميل أو انحراف أثناء القيادة

تأكد م��ن ميزاني��ة العج��الت، خصوصاً إذا م��ا تعرضت 

لإلرتطام بجس��م صلب عىل الطري��ق، مثل رصيف أو فتحة 

ترصي��ف مياه، أو الحظت وجود قطع غر منتظم يف اإلطار، 

وذل��ك ألن هذه املش��كلة تؤثر عىل س��المة أدوات التعليق 

وانح��راف ميزانيتها، األم��ر الذي يوثر ع��ىل وضعية واتجاه 

العجالت.

ويتوج��ب االنتباه لتل��ك االضطرابات رسيع��اً خصوصاً يف 

فصل الصيف، فإن اختالل امليزانية يؤثر عىل قدرة الس��ائق 

عىل التحكم يف الس��يارة، كام يتس��بب يف استهالك اإلطارات 

بنمط غ��ر منتظم ورسيع، وبالتايل زي��ادة احتاملية انفجار 

اإلطار.

وتوج��د العدي��د من امل��ؤرشات التي تنبه��ك إىل اختالل 

امليزانية، ومنها انحراف الس��يارة مع وجود املقود يف وضعية 

القيادة املس��تقيمة، أو وجود اهت��زاز يف املقود، أو أن تجد 

نفس��ك مضطراً إىل االمساك باملقود يف وضعية مختلف حتى 

تتمكن من القيادة يف خط مستقيم.

وله��ذا يجب إجراء ميزانية العجالت وفحصها باالس��تعانة 

بفني محرتف.

نصائح سريعة لتجنب تآكل اإلطارات

مبا أن اإلط��ارات تعتر نقطة التامس بني املركبة والطريق، 

فعىل الس��ائقني االنتباه بش��كل أك��رث تركيزاً عىل س��المتها، 

ويجب إجراء الفحوصات والصيانة الخاصة بها بشكل دوري 

وع��ىل مدار العام، ومع دخول فص��ل الصيف، يتوجب عىل 

السائقني زيادة االنتباه لتلك اإلجراءات.

وختاماً، ال يجب تحميل الس��يارة بأوزان زائدة غر مقررة، 

وذل��ك ألن الوزن الزائد يس��هم يف تس��ارع ت��آكل اإلطارات 

واس��تهالك الوقود، وبالتايل التأثر سلباً عىل التحكم واإلتزان، 

وخفض كف��اءة املكابح. ولذلك يتوج��ب االنتباه إىل أدوات 

التعليق، ف��إن وجود ماص��ات صدمات معطوب��ة أو قليلة 

الكفاءة، ميكن أن يؤدي إىل تآكل اإلطارات بشكل أرسع، كام 

تؤثر عىل التحكم يف املركبة. 
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

يف الوق��ت الذي تهت��م  فيه القي��ادة يف دول��ة االمارات 
العربي��ة املتحدة بأصح��اب الهمم اهتامم��اً منقطع النظر 
وتُعيل من ش��أنهم و تقدم لهم املبادرات املختلفة و تخطط 
لهم مس��تقبالً جميالً ُمش��ّجعاً لهم  ليعيش��وا حياًة  هانئًة  
كباق��ي الناس بعيداً عن املنغصات التي يعانون منها  نتيجة 
االعاق��ات التي كتبه��ا الله عليهم ، تجد الكثر من س��ائقي 
املركبات ينتهكون املواقف املخصصة ألصحاب الهمم  ، تلك 
املواق��ف التي ال تتع��دى 1% من مجم��وع باقي املواقف، 
ويوقف��ون  مركباتهم  بدالً منه��م  متذرعني بحجٍج واهيٍة ال 
ترتقي اىل انسانية االنسان ؛ فمنهم من يقول مل اجد مواقف 
أخرى ألصف مركبتي ، و مل  تُذكّره انسانيته بأنه يستطيع أن 
يوقف مركبته يف مكان  بعيد و يعود ماش��ياً متمتعاً بنعمة 
الل��ه عليه التي حرم آخرين منها ، كام انه مل يتذكر اصحاب 
الهمم  كيف سيمش��ون اىل وجهتهم اذا اوقفوا مركباتهم يف 
م��كان بعيد مل يقبلوه هم و هم أصح��اء االبدان! .  ومنهم 
من يتذرع بأنه سيتوقف للحظات لقضاء حاجة بسيطة ، وال 
يعلم انه قد يأيت من هو بأمس الحاجة اىل هذه املواقف يف 

تلك اللحظات التي قد تطول.

 و كع��ادة القي��ادة الحكيمة يف هذا البل��د الطيب ، فقد 
غلّظت العقوبات عىل هذه املخالفة املرورية  لتكون رادعًة 

للمخالفني ، كام أنها صّممت  مواقف اصحاب الهمم يف كل 

مكان و بش��كل قيايس يُسّهل لهم اس��تخداماً  آمناً و مريحاً  

ش��عوراً منه��ا بهم و تش��جيعاً لهم ليكون��وا فاعلني ُمنتجني 

معطاءين لهذا البلد الطيب.

 و ق��د رأي��ت العب��ارات الجميلة التي كُتب��ت عىل هذه 

املواقف لتش��جع الس��ائقني عىل مس��اعدتهم والوقوف اىل 

جانبهم ، و منها » ال تهضم حقهم؛ فهذا أقل ما نقدمه لهم«  

و»ال تقف مكانهم ؛ بل س��اعدهم«. إنها لعبارات رائعة من 

شأنها تشجيع السائقني عىل عدم استخدام مواقف اصحاب 

الهمم و بطريقٍة راقيٍة جداً.

إن االلتزام بعدم اس��تخدام هذه املواقف تحت أي ظرف 

يعكس اخالق القيادة العالية التي تنبع من اخالق الس��ائق 

وانس��انيته العالية؛ فأصحاب الهم��م ينتظرون مّنا  أن نقدم 

لهم املساعدة و أن نكون عوناً لهم و نشجعهم عىل مامرسة 

حياتهم بش��كل طبيعي لننعم برحمة الله  و عونه و إيّاهم؛ 

فقد قال الرس��ول صل الله عليه وسلم » الله يف عون العبد 

ما كان العبُد يف عون أخيه«. 

الدكتور مخلد الحوامدة
املعهد املروري

مواقف 
أصحاب 
الهمم
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

يف  املركب��ة  أو  تقل قيادة الس��يارة   ال 
الغبار خطورة عنه��ا يف الضباب، فكالهام 
تحت��اج  أخطاراً للس��ائق؛ لذلك  يحم��ل 
الغب��ار  تش��كل  املركبات خ��الل  قي��ادة 
والعواصف الرملي��ة إىل االنتباه واليقظة، 
إىل جان��ب امله��ارة العالي��ة يف القي��ادة 
الس��ليمة  القي��ادة  وااللتزام بتعلي��امت 
للخ��روج من أي خطر محتمل أو حوادث 

ال سمح الله.

وإرش��ادات، يجب   وهذه عدة نصائح 
ع��ىل الس��ائقني اتباعه��ا عند القيادة يف 
الغبار، للحفاظ عىل سالمتهم وللتقليل من 
الحوادث املحتمله، إذا ما اضطروا للخروج 

خالل هذه الظروف الجوية، أهمها:

 -  تجنب الرسعة خالل القيادة مع الحرص 
عىل ترك مسافة كافية بني السيارات.

 -  ينصح باالبتعاد ع��ن مناطق االزدحام 
املروري واألزمات.

األمامي��ة  األن��وار  أن  م��ن   -  التأك��د 
والخلفية للسيارة تعمل بشكل جيد.

 - التأك��د م��ن نظاف��ة الزج��اج األمامي 
والخلفي للسيارة.

 - الح��ذر م��ن التنقل بني املس��ارات يف 
الطرق.

 -  عدم اس��تخدام الجوال أثن��اء القيادة، 
حت��ى ال يتش��تت انتباه الس��ائق عن 

الطريق.

 -  عدم اس��تعامل األضواء األمامية العالية 

السيام وسط الغبار الكثيف، إذ قد يؤثّر 

استعاملها عىل رؤية السائقني اآلخرين.

 -  إغالق نوافذ السيارة جيداً أثناء القيادة 

يف األج��واء املحملة بالغبار، مع رضورة 

تش��غيل أجه��زة التكييف ع��ىل درجة 

حرارة مناسبة.

-   أخ��را، توخ��ي الحيط��ة والح��ذر عند 

القي��ادة يف الطرق��ات الت��ي يوجد بها 

كثب��ان رملية، وذل��ك بتخفيف الرسعة 

»الفالرش«؛  االنتظار  إش��ارات  وتشغيل 

لتنبيه السيارات يف الخلف.

القيادة في الغبار.. نصائح وإرشادات 
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك.
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة.

إعالن 11


