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هذا زايد ..هذه اإلمارات

نحتفل هذا العام بذكرى االتحاد تحت شعار «هذا زايد ..هذه
اإلم���ارات» ،وذلك بالتزامن مع الذكرى المئوية للش���يخ زايد بن
س���لطان آل نهي���ان «طيب الله ثراه» ،والذي أرس���ى إلى جانب
اآلباء المؤسس���ين دعائم الوطن ،وغرس���وا في نفوس���نا روح
االتح���اد والعزيم���ة لبناء إماراتن���ا الحبيبة وتحقي���ق نهضتها ..إن
ً
ً
جميعا،
محفورا في قلوبنا وعقولنا وضمائرنا
هذا اليوم يبقى
فمنذ أش���رقت شمس االتحاد على أرض اإلمارات في الثاني
من ديسمبر س���نة  1971تحقق الحلم الكبير واألمنية العظيمة
الت���ي طالم���ا تمن���ى ش���عب اإلم���ارات تحقيقها لتصب���ح دولة
اإلم���ارات العربي���ة المتحدة منذ هذا التاري���خ أنجح تجربة وحدوية
شهدها العالم العربي في تاريخه المعاصر .
إن شمس االتحاد تطل كل صباح على جديد منذ هذا التاريخ
الصع���د ..وها هي
ف���ي العديد من المج���االت وعلى مختلف ُّ
اإلم���ارات الي���وم وقد بلغت مرحل���ة عالية ومتقدم���ة من النمو
ً
ً
وش���عوبا كثيرة متحضرة
أمما
واالزده���ار تضاهي وتتخطى بها
وتدل على أن اإلنس���ان اإلماراتي اس���تطاع أن يواكب مس���يرة
العصر وأن يترجم مشاعر االنتماء الوطني في إرادة وتصميم
وطموح نحو بناء اإلمارات الحديثة.
ً
عام���ا على انطالق مس���يرة النهضة
إنن���ا نحتف���ي بمرور 47
والبناء التي أطلقها الوالد المؤس���س المغفور له الش���يخ زايد
بن س���لطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ،ونفخر بما أنجزنا خالل
فت���رة قصي���رة من الزمن بفض���ل رؤية وعزيمة قي���ادة ال تعرف
المستحيل.
إن اإلنجازات التي ش���هدتها إمارتن���ا الغالية على مدى الـ47
ً
عاما الماضية ما كانت لتتحقق لوال العمل الش���اق والتضحيات
ّ
األول لالتحاد وسارت على ذات
العظيمة التي
سطرها الرعيل ّ
النهج قيادتنا الرشيدة «حفظها الله تعالى» ،والتي اتخذت من
األس���س والثوابت التي ّ
ً
ً
راسخا
منهجا
خطها الوالد المؤس���س
ً
ومشرق عماده اإلنسان الذي
مزدهر
لمس���تقبل
يمهد
وطريقا
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ُيعد الثروة الحقيقية لهذا الوطن المحب ألبنائه.
إن م���ا ش���هدته اإلمارات خ�ل�ال األعوام الماضي���ة من تطور
يدع���و للفخ���ر واالعتزاز بقياة رش���يدة منظمة عملت على س���ن
القوانين والتش���ريعات الخاصة بالس���ير والمرور لتسهيل حركة
التنق���ل اآلم���ن داخ���ل الم���دن وخارجه���ا ،باإلضافة إلى إنش���اء
الجس���ور والطرق المعبدة التي تربط اإلمارات بالدول المجاورة
لتسهيل حركة التجارة ،مما جعل اإلمارات من أوائل الدول في
جودة البنية التحتية وجذب االستثمارات التي تأتي على رأسها
وكاالت السيارات العالمية.
أتق���دم بخالص
وفي ه���ذه المناس���بة الوطني���ة العظيمة..
َّ
التهان���ي والتبريكات إلى مقام صاحب الس���مو الش���يخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ،وصاحب الس���مو
الش���يخ 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 نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ..حفظ الله إماراتنا وأدام عز قيادتنا الرشيدة..
وكل عام وأنتم بخير.

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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سالمة اإلطار من سالمة
مستخدمي الطريق

القيادة في المطر
وتجنب االنزالقات
ال ش���ك ف���ي أن الرؤي���ة الضعيف���ة المحتمل���ة الت���ي تصاح���ب معظم
األمطار الغزيرة ،تتطلب انتباه السائقين وأن يكونوا على استعداد لحماية
أنفس���هم ضد انزالق المركبة على الم���اء وقت نزول األمطار ،حيث يمكن
أن يح���دث انزالق المركبة عندما تس���ير بس���رعة كبيرة ف���ي ظروف األمطار
الغزي���رة ،مم���ا يؤدي إلى تح���رك إطارات الس���يارة على طبق���ة رقيقة من
ً
بدال من البقاء على س���طح الطريق ..هذا االنزالق لديه القدرة على
الماء
جعل القيادة والفرامل صعبة ويمكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة على
المركبة.
إن قي���ادة المركب���ة في الظروف التي تنطوي على رياح قوية أو أمطار
غزيرة ليس���ت كالقيادة ف���ي الظروف الجوية العادية بالنس���بة للعديد من
الس���ائقين ،ولكن أرى أن القيادة في أي نوع من األحوال الجوية القاسية
يمكن أن تزيد بش���كل كبير من المخاطر وإمكانيات الس���ائق والتي تس���بب
الكثير من الخطر على السائق أو الركاب..

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 :

ً
ً
كامال أثناء القيادة ،لذلك يجب التأكد
انتباها
فالطقس المتقلب يتطلب
م���ن تقلي���ل أي انحرافات مفاجئة عل���ى الطريق وإيقاف تش���غيل الهاتف
للحف���اظ على االنتباه الكامل عل���ى الطريق .ويجب األخذ بعين االعتبار أنه
ً
بعيدا عن
ف���ي بعض األحي���ان يكون أفضل ق���رار يمكن اتخاذه هو البق���اء
ً
يتحسن الطقس.
الطريق
تماما حتى ّ
إن التقلي���ل م���ن الس���رعة أثناء الس���ير في فصل الش���تاء ،يضمن لك
ً
خصوصا
السالمة على الطرقات ،ويمنع حدوث أي مفاجآت قد تظهر لك،
إذا حافظت على مس���افة أمان كافية بينك وبين السيارات األخرى ،فذلك
يضم���ن الس���يطرة الجي���دة عل���ى المركبة ،وخاص���ة إذا تفاجأت ب���أي طارئ
وقم���ت بالضغط عل���ى المكابح وح���دث االنزالق ،فتكون مس���افة األمان
ً
مجددا على السيارة.
كافية للسيطرة

ً
تدريجي���ا ،وذلك م���ن خالل الضغ���ط بلطف على
إن تخفي���ض الس���رعة
دواسة المكابح وخاصة على المنعطفات والمنحدرات واألرضيات المائلة..
فإذا حصل وفقدت الس���يطرة على الس���يارة ،ركز نظرك على الطريق،
وال تنظ���ر ألي حاج���ز كان لعدم االصطدم به ،ثم ق���م بتفقد نظافة الزجاج
األمامي للسيارة ،واالنتظار على األقل  15دقيقة بعد نزول المطر ،حتى
تغتسل الش���وارع بالشكل الصحيح من األتربة والمواد النفطية والزيوت،
ً
تجنبا لالصطدام بالمراكبات األخرى
باإلضافة إلى الس���ير بجانب الطرقات
ً
آخذا في االعتبار االبتعاد عن مناطق تواجد األطفال.

رئيس التحرير

سعادة /جمال سالم العامري

إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم إرتداؤه بالطريقة الصحيحة.

هنأ محمـد بن راشــد ومحمـد بـن زايــد
والحكام بمناسبة اليوم الوطني الـ47
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أكد صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن
زاي��د آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله،
أن الثاين من ديسمرب يوم خالد ،ومناسبة
مجي��دة نس��تلهم منه��ا العرب ،ونس��تمد
منه��ا القوة ،ونس��تحرض الس�يرة العطرة
للوالد املؤس��س املغفور له الش��يخ زايد
بن س��لطان آل نهيان ،طي��ب الله ثراه،
وإخوان��ه اآلباء املؤسس�ين ،الذين أقاموا
هذه الدولة عىل قواعد متينة من العدل
واملس��اواة ،ونذروا النفس مل��ا فيه صالح
العباد ومصلحة الب�لاد ،ووضعوا الدعائم
األساس��ية لدولة عرصية ناجح��ة ،ينعم
الجميع فيها بالرفاهية واألمن والسعادة،
حتى أصبحت بإنجازاتها الباهرة وسمعتها
الطيبة مثا ًال يحتذى حول العامل.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

* الوالد الشيخ زايد وإخوانه اآلباء المؤسسون أقاموا الدولة على قواعد متينة
من العدل والمساواة ينعم الجميع فيها بالرفاهية واألمن والسعادة

وقال صاحب الس��مو رئيس الدولة ،حفظه الله ،إنه يف ذكرى
ه��ذا اليوم الخالد ،نؤكد أن الحفاظ عىل روح االتحاد يظل دوماً
هدفنا االس�تراتيجي األس��مى ،والذي نعمل ع�لى إنجازه برؤية
متامس��كة موحدة وغايات واضحة محددة وسياس��ات تنموية
رس من
وتطويرية ش��املة ،مشريا ً سموه إىل أن دولتنا انتقلت يف يُ ٍ
«مرحلة التأسيس» إىل «مرحلة التمكني».
وفيام ييل ملخص لكلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهي��ان رئيس الدولة ،حفظه الله ،التي وجهها عرب مجلة درع
الوطن مبناسبة اليوم الوطني الـ..47

أبنايئ املواطنني واملواطنات..

ونتوجه ،يف هذه املناس��بة العطرة ،بخال��ص التحية واإلجالل
لشهدائنا األبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة يف
س��جل البطولة والفداء ،داعني الله سبحانه وتعاىل أن يتغمدهم
بواس��ع فضل��ه ورحمته ،جزا ًء له��م عىل تضحياته��م بأرواحهم
الطاه��رة دفاعاً ع��ن وطنهم وأمتهم ،مجددي��ن لهم العهد بأننا
ل��ن ننىس م��ن يضحي من أج��ل وطننا الغايل ،وأنهم س��يظلون
مناذج نفخر بها ،وس��تبقى أس�ماؤهم محفورة يف تاريخ دولتنا،
وأن أبناءه��م وعائالتهم هم يف رعايتن��ا وعهدتنا ،حرصاً منا عىل
تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لهم ،فيام يعكس إمياننا الراسخ
ب��أن التقدير والتكريم لتضحي��ات من افت��دوا الوطن بدمائهم
وأرواحهم سيبقى دامئاً بال حدود.

نحتف��ل اليوم بذك��رى عزي��زة وغالية هي الذكرى الس��ابعة أبناء وبنات الوطن األوفياء..

واألربعون إلعالن اتحادنا ،وتأس��يس دولتن��ا ،بعدما كانت حلامً
يف الص��دور ،وأمالً يف الضامئر ،ثم أصبحت واقعاً مضيئاً ملواطنينا
وملنطقتن��ا وألمتن��ا ،بل وللع��امل بأكمله .لقد كانت نش��أة دولة
اإلمارات مبادرة عمالقة من آبائنا املؤسس�ين ،بقيادة املغفور له
الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ،طيب الله ث��راه ،كام كانت
تعب�يرا ً عن رغب��ة عارمة يف صدور مواطنين��ا ،يف توافق نادر بني
رؤية القيادة واملس��اندة الش��عبية ،وهو ما منح تجربتنا ميزتها
االستثنائية منذ بدايتها ،وهو أيضاً ما منحها الزخم واإلرصار عىل
إنجاحها ،حتى باتت منوذجاً عاملياً يف النمو والتطور والرفاهية.
يف هذه املناسبة ،نتقدم ،بأسمى عبارات التهاين ألخي صاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وأخي صاحب السمو
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،وإلخواين أصحاب السمو أعضاء املجلس
األعىل لالتحاد حكام اإلمارات ،وهم يقودون املس�يرة االتحادية
نحو غاياته��ا ،إلقامة دولة العدل واألمن واألمان ،ولرتس��يخ قيم
املس��اواة وتكافؤ الفرص ..ونتقدم بخالص الته��اين ألبناء وبنات
وطنن��ا ،واملقيمني من رعايا الدول الش��قيقة والصديقة ،والتحية
لقادة وضباط وجنود قواتنا املسلحة ،واألجهزة األمنية املختلفة،
ملا يؤدون من واجب مقدس ،دفاعاً عن الوطن وذودا ً عن حدوده
وحامي ًة ملكتسباته.
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رس من «مرحلة التأسيس» إىل «مرحلة
لقد انتقلت دولتنا يف يُ ٍ
التمكني» ،وها هي اليوم تتهيأ للمستقبل وتصنعه ،وصوالً إىل ٍ
غد
أكرث إرشاقاً ،رسمت مالمحه «اسرتاتيجية دولة اإلمارات السترشاف
املس��تقبل» و«اس�تراتيجية اإلمارات للثورة الصناعي��ة الرابعة»،
وحددت مس��اراته «رؤية اإلم��ارات  ،»2071وم��ا تضمنته من
خريطة طريق للعقود الخمس��ة القادمة املكملة ملئوية تأسيس
دولتنا ،فيام تجلت أوىل بش��ائر املس��تقبل يف تأهيل أول رائدي
فضاء إماراتيني ،وإطالق «خليفة س��ات» ،القمر الصناعي العريب
األول املصنوع بعقول وس��واعد إماراتية خالصة ،وهي إنجازات
تزيدنا ثقة مبس��تقبل وطن يشارك يف صنعه «عيال زايد» ،أبناؤنا
وبناتنا ،املتميزون انتام ًء ووال ًء ومعرفةً .إنهم فخرنا وفخر الوطن.

أبنايئ املواطنني واملواطنات..
ع�لى الرغم م��ن التحديات الناجم��ة عن حالة ع��دم اليقني
التي تحيط باالقتصاد العاملي ،إال إننا مطمئنون لقوة واس��تقرار
وجاذبي��ة البيئ��ة االس��تثامرية القتصادنا .فهي بيئ��ة ترتكز عىل
اس��تقرار س��يايس ،واطمئنان أمني ،وتدفقات استثامرية ،وقدرة
عالي��ة عىل التك ّيف م��ع األزمات ،وإنفاق حكومي س��خي عىل
مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والدعم االجتامعي ،مع
آليات اقتصادية مرنة وحزم تحفيز اقتصادي غري مس��بوقة أقرتها
الحكومة االتحادية.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

* بفضل الرؤى الحكيمة لآلباء والقرارات الرشيدة للقيادة والجهود المخلصة
ً
واحدة من أعظم لحظاتها التاريخية
ألبناء الوطن تعيش بالدنا اليوم
ويف ه��ذا اإلطار ،أصدرن��ا خالل العام عددا ً م��ن الترشيعات
التي تحفز االستثامر األجنبي املبارش ،مع تشديد العقوبات عىل
جرائم غس��ل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب .وكلها ترشيعات
وسياسات ترسع من عمليات اإلنتاج والنمو ،وتعزز من جاذبية
واس��تدامة االقتصاد الوطني ،وتوسع من مساهامت القطاعات
غري النفطية ،وتضمن رفع مستوى الرفاه االقتصادي واالجتامعي
للجميع ،وتع ّزز ثق��ة العامل يف ريادة دولتنا ،وقدرتها عىل جذب
واحتضان العقول والطموحات واألعامل واالستثامرات.

أبنايئ املواطنني واملواطنات..
إميان��اً منا بأن ال��دول اآلمنة املطمئن��ة ال تعيش يف عزلة عن واإلغاثية لليمنيني وإعامر املناطق املحررة ،سعياً إىل إعادة األمن
محيطه��ا الخارج��ي ،ف��إن حكومتنا أطلقت ع�شرات املبادرات واالستقرار إىل كافة ربوع اليمن.
الخارجية الهادفة ،عرب مئات الربامج ،إىل تحس�ين حياة اإلنسان،
عرب اإلس��هام يف تطوير قطاعات الصح��ة والتعليم ومياه الرشب أبنايئ املواطنني واملواطنات..
والطاق��ة املتج��ددة ومكافح��ة الفقر والجوع وامل��رض واألمية،
وتطوير البن��ى التحتية والتنمي��ة الحرضية ،وتعزيز االس��تقرار إننا نحتفل بالذكرى الس��ابعة واألربع�ين لقيام دولتنا ،يحدونا
النقدي واملايل يف الدول الش��قيقة ،ك�ما احتضنت أبوظبي مركز أمل راس��خ نحو املس��تقبل ،وتفاؤل عميق بدولتنا .وإنني فخور
الش��باب الع��ريب الرامي لخلق كوادر ش��ابة ق��ادرة عىل خدمة بوطن يش��اركني قيادته إخواين أصحاب السمو الشيخ محمد بن
مجتمعاتها بنرش ثقافة األمل واإلس��هام يف قيادة التغيري وصناعة راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور
املستقبل.
س��لطان بن محمد القاسمي والش��يخ حميد بن راشد النعيمي
إن ترس��يخ قي��م التس��امح والح��وار ،وبناء جس��ور التواصل
والش��يخ حمد بن محمد الرشقي والشيخ سعود بن راشد املعال
والتعاون ،والتوافق عىل رؤية اس�تراتيجية عربية تحقق لشعوبنا
التنمي��ة واألمن واالس��تقرار هي أح��د أهم مرتكزات سياس��تنا والش��يخ سعود بن صقر القاس��مي ..فإنهم ُروح االتحاد ورعاته،
الخارجي��ة .وضمن هذا ،يأيت اصطفافنا القوي إىل جانب اململكة إنه��م ِو ْج َدان الوطن .وإنني فخور أيض��اً بوطن يتمتع مواطنوه
العربية الس��عودية الش��قيقة ضد كل ما يهدد وحدتها أو ميس بالوع��ي العميق واإلرادة القوية واإلرصار الدائم عىل صيانة هذا
سيادتها أو ينال من مكانتها أو ييسء لقيادتها ولشعبها .فاململكة الوطن والحفاظ عىل مكتس��باته ،دفاعاً عن حقوقه ،واس��تمرارا ً
الشقيقة ،تحت قيادة أخي خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن
لنهضته وتطوره ،وإعال ًء ملكانته يف كافة املجاالت.
بن عبد العزيز آل س��عود ،هي مهبط الوحي ،وقبلة املس��لمني،
وحامي��ة الحرمني الرشيفني ،صامم أم��ان خليجنا العريب ،وركيزة ونس��أل اللّه أن يوفقكم ويسدد خطاكم إىل كل ما يحقق لهذا
السالم واالس��تقرار يف العاملني العريب واإلسالمي .وأي مساس بها الوطن املزيد من العزة والرفعة والتقدم.
ه��و مس��اس بدولتنا .وضمن ه��ذا يأيت أيضاً وقوفن��ا القوي إىل
جانب اليمن الشقيق دعامً للرشعية ،وإلعادة األمل ملواطنيه ،عرب وفقكم اللّه ،وكل عام وأنتم بخري ،والسالم عليكم ورحمة الله
العمل عىل إنهاء االنقالب الحويث وتوفري االحتياجات اإلنس��انية وبركاته..
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك.

ّ
هنأ خليفة ومحمد بن زايد والحكام بمناسبة اليـوم الوطني الـ47

محـمد بـن
راشد :نصنع
مستقبلنا
بأيدينا

* كان الشيخ زايد وسيظل واحدا ً من قادة معدودين في تاريخ البشرية كانت
همتهم بحجم آمال أمتهم ،كان االتحاد مشروع عمره ورسالته في الحياة

قال صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاك��م ديب ،رعاه الله ،إن
الش��يخ زايد كان وسيظل واحدا ً من قادة
معدودين يف تاريخ البرشية كانت همتهم
بحجم آمال أمته��م ،كان االتحاد مرشوع
عمره ورسالته يف الحياة ،وكان بالنسبة له
يتمثل يف مبادئ رشيعتنا الغراء ،ويستلهم
قيم أس�لافنا العليا ،ويق��وى بالصفحات
املرشقة يف تاريخ العرب واملسلمني.
وأض��اف س��موه «وه��ا نح��ن نحتفل
بالذك��رى الس��ابعة واألربعني لتأس��يس
االتح��اد ونردد بفخر واعتزاز« :هذا زايد..
وهذه اإلمارات» .فإنجازاتنا تتواصل وتكرب،

ديسمرب 2018

وقدراتنا تنمو ،ودولتن��ا تتقدم ،ومعرفتنا
بعرصن��ا تتس��ع ،ووعينا ع�لى التحديات
يزداد ،وعالقتنا مبتغريات زماننا تنتقل من
مواكبتها إىل املشاركة يف صنعها».

نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات
املس��لحة ،وأخي صاحب الس��مو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائ��ب القائد األع�لى للقوات املس��لحة،
وإخواين أصحاب الس��مو أعضاء املجلس
األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.

وفيام ييل ن��ص كلمة صاحب الس��مو
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب ،رعاه الله ،التي وجهها عرب مجلة درع أيها املواطنون واملواطنات..
ك�ما يف كل عام ،تدعونا مناس��بة يومنا
الوطن مبناسبة اليوم الوطني الـ..47
الوطني ملراجعة أنفس��نا وتقييم أدائنا يف
أيها املواطنون واملواطنات..
الع��ام الذي مىض ،وحني أتأمل يف يوميات
أحييكم وأهنئكم بحلول يومنا الوطني العام املايض ،متتلئ نفيس بالرضا والرسور،
الس��ابع واألربعني ..وأحي��ي وأهنئ أخي وأحمد الله س��بحانه وتع��اىل عىل متكينه
صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل لن��ا من تحقيق إنجازات ونجاحات نوعية

11

ري من الحوادث املرورية.
الرسعة هي السبب الرئييس لكث ٍ

* أدركنا في وقت مبكر أن من ال يحجز لنفسه مكان ًا في الفضاء لن تكون له
مكانة على األرض بين األمم والشعوب المتقدمة

وكمية تليق مبئوية الشيخ زايد ،طيب الله
ث��راه ،وترتقي إىل طموحات أخي صاحب
السمو رئيس الدولة.

وقد جاء هذا اإلنجاز يف س��ياق التزامنا
أمام أنفسنا وش��عبنا بأن نصنع مستقبلنا
بأيدين��ا ،وه��و م��ا أوج��ب علين��ا رصد
االتجاهات العاملي��ة الصاعدة يف االقتصاد
والتكنولوجي��ا وتكوين ال�ثروة ،ومواكبة
تأثرياتها عىل خططنا ومس�يرة التنمية يف
بالدنا.

وينفذ ط�لاب جامعة خليفة يف مخترباتها
القم��ر «م��اي س��ات »-1ويطلقونه قبل
أس��بوعني للفضاء ،وتتخرج الدفعة األوىل
من برنامج املاجستري يف العلوم الهندسية
وتقنيات الفضاء ،ويشارك طالب جامعيون
يف بن��اء «مزن س��ات» الذي س��يوضع يف
مداره أواخر العام املقبل ،لدراسة الغالف
الجوي وجمع البيانات املتعلقة مبستويات
انبعاث غازات االحتباس الحراري يف أجواء
اإلمارات ،مام يوف��ر معلومات مهمة عن
التغري املناخي ،ويسهم يف اتخاذ اإلجراءات
الوقائية الرضورية.

ويف س��بتمرب املايض اعتمدن��ا امليزانية
االتحادية للس��نوات الثالث املقبلة مببلغ
 180مليار درهم ،وس��تكون ميزانية العام
 2019األكرب يف تاريخ االتحاد وتبلغ 60,3
ملي��ار درهم .وك�ما يف األعوام الس��ابقة وبالنس��بة للصناعات الفضائية ،أدركنا
حازت ثالثية الرف��اه االجتامعي والتعليم يف وق��ت مبك��ر أن من ال يحجز لنفس��ه
والصحة عىل النصيب األوفر من امليزانية ،مكاناً يف الفضاء ل��ن تكون له مكانة عىل
ومبا يعادل ثلثي نفقاتها.
األرض ب�ين األم��م والش��عوب املتقدمة.
وسجل العام املايض أيضاً زيادة كبرية يف وهكذا أدرجنا علوم الفض��اء محورا ً ثابتاً
عدد الدول التي ترحب بدخول اإلماراتيني يف اسرتاتيجياتنا ،ووضعنا الخطط والربامج
أيها املواطنون واملواطنات..
إىل أراضيها من دون تأش�يرة مس��بقة ،يف التي تكف��ل دخول دولتنا ع�صر الفضاء،
دالل��ة جديدة عىل املكان��ة املحرتمة التي وكان ع�لى رأس أولوياتن��ا تكوي��ن جيل ونحن نواصل البن��اء ونراكم اإلنجازات
ونعزز مصادر قوتنا الذاتية ،نواصل بانتباه
تحظي بها دولتنا ،والس��معة الطيبة التي إمارايت يتقن علوم الفضاء.
ويقظ��ة ،متابعة األح��داث واملتغريات يف
يحظى بها شعبنا يف العامل.
وح�ين أنش��أنا قب��ل  12عام��اً مركزنا
منطقتن��ا وعاملن��ا العريب والع��امل بأرسه،
وترجم��ة لتوجيه��ات صاحب الس��مو الفض��ايئ ،كانت مش��اركة أبنائن��ا يف أول
رئي��س الدول��ة أطل��ق مجلس ال��وزراء مش��اريعه وه��و «ديب س��ات  »-1تقف ونتفاعل معها مبا يكف��ل خدمة مصالحنا
السياسة الوطنية لكبار املواطنني متضمنة عند حدود التعلم واكتس��اب املعرفة .ويف العليا ،وهي البوصلة التي توجه سياساتنا
منظومة رعاية كاملة تؤمن الحياة الكرمية «ديب س��ات »-2بلغت مساهمة أبنائنا يف وقراراتنا ومواقفنا.

لهم وتلي��ق بعطاءاتهم وباألدوار املنتظرة عمليات بنائه  .70%أما «خليفة س��ات»
منهم يف خدمة املجتمع وتعزيز التامسك ال��ذي أطلقناه يف ش��هر أكتوب��ر املايض،
األرسي ونق��ل الخ�برة واملعرف��ة لألجيال فق��د بني كل��ه بعقول وس��واعد العلامء
الشابة.
واملهندسني اإلماراتيني.
يضي��ق املج��ال هنا ع��ن تع��داد كل واليوم ،تظلل «وكالة اإلمارات للفضاء»
نجاحاتن��ا وإنجازاتنا ،وهي يف كل األحوال قط��اع الفضاء الوطني ع�لى امتداد أرض
تتح��دث ع��ن نفس��ها وظاه��رة للعيان .اإلمارات ،ويقطف «برنامج اإلمارات لرواد
لكنني س��أتوقف عند أح��دث إنجازاتنا ،الفضاء» مثراته األوىل بانطالق شاب إمارايت
وهو نج��اح كوادرنا الوطنية يف بناء القمر يف ش��هر أبريل املقب��ل إىل محطة الفضاء
الصناعي «خليفة سات» ووضعه يف مداره الدولي��ة ،وتع��زز «الياه س��ات» الحضور ويف إط��ار هذه املصال��ح العليا نتحرك
اإلم��ارايت يف الفضاء بقم��ر ثالث ،ويصمم ونعم��ل ونب��ادر ،مدرك�ين تراب��ط أم��ن
حول األرض ،وتشغيله بكفاءة عالية.

لن��ا مصلحة مبارشة يف اس��تتباب األمن
والس�لام يف منطقتنا ،وإطفاء بؤر التوتر،
وإخامد مص��ادر التطرف ،وإعادة االعتبار
لقي��م عليا يف دينن��ا وثقافتنا تنبذ العنف
والغل��و والتش��دد والجم��ود واالنغالق،
وتحض ع�لى الع��دل واإلنص��اف ونرصة
املظل��وم وإغاثة املحت��اج ،وعىل االعتدال
واالنفتاح والتسامح وقبول اآلخر واحرتام
ثقافته.
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

واس��تقرار دولن��ا يف مجل��س التع��اون
والعامل الع��ريب ،ووحدة مصرينا .وأن هذه
الوحدة وهذا الرتابط يرتبان اس��تحقاقات
والتزامات ال بد للجميع من الوفاء بها.
ولكم يا أبن��اء وبنات وطني أن تفخروا
بعطاءات وطنكم عىل املس��تويني العريب
واإلنس��اين ،سواء يف املس��اعدات اإلمنائية
واإلنس��انية التي تقدمها ،أو يف املبادرات
والربام��ج الت��ي تدع��م جه��ود التمكني
االجتامع��ي والثقايف والعلمي والفكري يف
املجال العريب العام.
إن عاملن��ا اليوم مي��ر يف مرحلة انتقالية
تاريخي��ة تتج��ه إىل تعددي��ة مراك��زه
الحضارية ،بعد ثالثة ق��رون تفردت فيها

ديسمرب 2018

املركزية الغربية بوس��م الحضارة العاملية وط��ن األح��رار ،الق��وي بأبنائ��ه ،واملنيع
مبيس��مها .وقد تس��تغرق ه��ذه املرحلة بقدراته ،والشامخ بإنجازاته ،والعيص عىل
االنتقالية عرشين أو ثالثني عاماً أو أكرث أو الطامعني واملرتبصني.
أقل ،وهي أعوام كافية النضامم من ميلك
اإلرادة ويحسن اإلدارة إىل املراكز العاملية أتوج��ه إىل امل��وىل ع��ز وج��ل بالحمد
للحض��ارة اإلنس��انية إنها فرصة س��انحة والشكر والثناء عىل ما أفاض به علينا من
أمامن��ا يف العامل العريب ،وعلينا أن نغتنمها نع��م ،وما كتبه لنا م��ن توفيق يف أعاملنا
وننضم إىل الساعني لها مثل الصني واليابان
وخدمة وطننا وشعبنا وأمتنا.
والهند.
وأس��أل وجهه الكريم أن يحفظ بالدنا
أيها املواطنون واملواطنات..
ويديم فيها األمن واالس��تقرار واالزدهار،
منذ أي��ام احتفينا بش��هدائنا يف يومهم وأن يسدد خطانا ويكون لنا عوناً يف الحق
الس��نوي ،واليوم نجدد عهدن��ا لهم ،بأن
وعمل الخري..
الوطن الذي لبوا نداءه ،وضحوا بأرواحهم
من أج��ل عزته وكرامته وحريته ،س��يظل والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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اتباع إشارات رجال املرور دليل عىل الوعي املروري

أكد أن إنجازات اإلمارات تبث األمل في قلب كل مواطن عربي

محمد بن
زايد :اإلمارات
ماضية
بقوة نحو
المستقبل
* كان «عام زايد»  ..2018مناسبة الستحضار فكر زايد الخير ومدرسته
وفلسفته وعبقريته في الحكم والقيادة

أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة أن دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،يف يومها الوطني السابع واألربعني ،ماضية بقوة
نحو املستقبل؛ معتمدة عىل سواعد
أبنائها وثقتها بنفس��ها وقدراتها ،وروح الوحدة التي تربط بني
أهلها برباط وثيق ال تنفك ُعراه ،وطموحها الذي ال تحده حدود،
ووعيه��ا العمي��ق بالتطورات والتح��والت يف البيئت�ين اإلقليمية
والدولية.
وقال س��موه إنه يف كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نفتخر
مب��ا حققناه من إنجازات تنموية وحضارية يف عام مىض ،ونراجع
كل الخط��وات والربامج ،كام نتطلع بكل أمل وتفاؤل وثقة إىل ما
نحققه خالل األعوام املقبلة.

التي وجهها عرب مجلة «درع الوطن» مبناسبة اليوم الوطني الـ47
للدولة..
إن احتفاءن��ا باليوم الوطني هو رس��الة وف��اء وتجديد العهد
وال��والء للوطن ومؤسس��يه ملا قدم��وه من جه��د وفكر وعمل
لتحقي��ق حلم االتح��اد ..وتأكيد العزم ع�لى مواصلة العمل من
أجل الحفاظ عىل مكتسبات دولة الوحدة وتعزيز أركانها وجعل
رايتها دامئاً عالية خفاقة يف املحافل الدولية.
إن  47عاماً من عمر دولتنا الغالية تجسد مسرية حافلة فريدة
يف التط��ور والنجاح والرق��ي واإلنجاز والتغلب ع�لى التحديات
بروح االتحاد والعزمية واإلرادة والتصميم ..وتؤكد قوة اإلنس��ان
اإلمارايت وقدرته عىل اإلسهام باإليجابية يف مسرية التقدم اإلنساين.

مجد وفخر

عهد ووالء
اإلخوة واألخوات ..إن الشعوب واملجتمعات املتحرضة ال تنىس
وفي�ما ييل نص كلمة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد زعامءه��ا الذين صنعوا تاريخها ،ووضعوا أس��س مجدها وعزتها
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة وتقدمه��ا ،وإمنا تخلدهم ،وتس��جل ذكراه��م يف أنصع صفحات
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ال ترسع املوت أرسع

* نفتخر بما حققناه من إنجازات تنموية وحضارية في عام مضى ،ونراجع كل الخطوات
والبرامج ،كما نتطلع بكل أمل وتفاؤل وثقة إلى ما نحققه خالل األعوام المقبلة

املج��د والفخار؛ ليظلوا ع�لى الدوام مصدر إله��ام لألجيال بعد وركن��ه الركني ،وحصنه الحصني ،ومصنع الرجال األقوياء الذين
األجيال ،ولقد كان «عام زايد»  2018تعبريا ً
يرضبون املثل والقدوة يف التضحية والفداء ،ويبثون روح الوطنية
املرتس��خة يف املجتمع اإلم��ارايت ،والضاربة واالنتامء لدى أبناء الوطن جيالً بعد جيل.
ع��ن قيمة الوف��اء ِّ
بجذوره��ا يف أعامق قيمه وأخالقه؛ فقد مثّل هذا العام مناس��بة ونحيي أبناءنا األبطال املرابطني يف ساحات العز والفخر والرشف
لتس��ليط الضوء عىل ما قدمه ه��ذا القائد االس��تثنايئ يف تاريخ
ع�لى أرض اليمن الش��قيق دفاعاً عن الحق والع��دل والرشعية،
الوطن واملنطقة ،بل والعامل من جهد وفكر وتضحية ورؤى ثاقبة
سبقت عرصها؛ من أجل بناء تجربة االتحاد ،ومتتني أركانها؛ ومن ودعامً لألش��قاء اليمني�ين وحقهم يف العيش بكرام��ة واطمئنان
أجل أن نقف اليوم بكل فخر مرفوعي الهامات تغمرنا الس��عادة وأمن وأمان ..إن التضحيات والبط��والت التي قدمها أبناء قواتنا
والف��رح واالعت��زاز واألمل ،ونح��ن نحتفل مب��رور  47عاماً عىل املسلحة يف اليمن وغريها من ميادين الواجب سيسجلها التاريخ
مسريتنا االتحادية املباركة ،ولدينا ثقة مطلقة بأن دولة اإلمارات اإلمارايت والعريب واإلنس��اين؛ لتكون ش��اهدة ع�لى نبل الجندي
العربي��ة املتحدة س��تظل متيض بق��وة إىل األم��ام ،وأن احتفالها اإلمارايت وأخالقه وش��جاعته ،والسياسة اإلماراتية الثابتة يف دعم
بيوبيلها الذهبي بعد س��نوات قليلة س��يكون احتف��االً بإنجازها األشقاء والوقوف ضد الظلم والطغيان.
ومرشوعاته��ا الحضارية الكربى التي تهدف إىل جعلها من أفضل
دول العامل؛ ألن البنيان كان أساسه قوياً وراسخاً؛ وألن النهج الذي يف هذا اليوم العظيم نتذكر بكل إجالل وإكبار شهداءنا األبرار
رسنا عليه عىل مدى الس��نوات املاضية كان محوره األس��ايس هو الذين جادوا بأرواحهم الطاه��رة حتى تظل راية اإلمارات عالية
اإلنسان الذي راهن عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه خفاق��ة ،ونح ّيي أمهاته��م وآباءهم وذويهم الذي��ن زرعوا فيهم
الله ،وآمن بأنه الرثوة الحقيقية للوطن ،وهي الفلس��فة نفس��ها حب الوطن والتضحية من أجله ،وقدموا دروساً عميقة يف الصرب
الت��ي توجه رؤيتنا التنموية ،وتح��دد أولوياتها وأهدافها يف عهد والوطنية واالنتامء.
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله.
إنجازات تنموية
لق��د كان «ع��ام زايد»  ..2018مناس��بة الس��تحضار فكر زايد اإلخوة واألخوات ..إن دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف يومها
الخري ومدرس��ته وفلس��فته وعبقريته يف الحكم والقيادة ،وبعد الوطني الس��ابع واألربعني ،ماضية بقوة نحو املستقبل؛ معتمدة
نظره الذي أثبتته وتثبته ،كل يوم ،مسارات األحداث يف منطقتنا عىل س��واعد أبنائها وثقتها بنفسها وقدراتها ،وروح الوحدة التي
والع��امل ،ونحن يف حاجة مس��تمرة إىل إبقاء ه��ذا الرتاث الرثي ترب��ط بني أهلها برباط وثيق ال تنفك ُع��راه ،وطموحها الذي ال
ح��ارضا ً يف عقول األجيال ،وخاصة الش��باب حت��ى يكون مصدر
تحده حدود ،ووعيه��ا العميق بالتطورات والتحوالت يف البيئتني
إلهام لهم؛ ألن مدرس��ة زايد معني ال ينضب من الدروس والعرب،
ليس للح��ارض فقط ،وإمنا للمس��تقبل أيضاً ،وأهم دروس��ها أن اإلقليمية والدولية ..ويف كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نفتخر
الوحدة وحب الوطن والعمل املخلص والتخطيط السليم والرؤية مب��ا حققناه من إنجازات تنموية وحضارية يف عام مىض ،ونراجع
الواضحة للحارض واملس��تقبل هي وصفة التقدم والنهضة يف أي كل الخط��وات والربامج ،كام نتطلع بكل أمل وتفاؤل وثقة إىل ما
نحققه خالل األعوام املقبلة.
زمان ومكان.

إجالل وإكبار

رسالة مهمة

اإلخوة واألخوات ..يف هذا اليوم املجيد من أيام دولة اإلمارات اإلخ��وة واألخ��وات ..إن دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة،
العربية املتح��دة نوجه تحية إجالل وإكبار إىل قواتنا املس��لحة بإنجازاته��ا الحضارية الك�برى ،تبث األمل يف قل��ب كل مواطن
الباسلة ،عامد الوطن،
عريب ،وخاصة الش��باب ،وتوجه رس��الة مهمة مفادها أن العرب
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عزيزي قائد املركبة :تقيد باإلشارات املرورية

* إن التضحيات والبطوالت التي قدمها أبناء قواتنا المسلحة في اليمن وغيرها
من ميادين الواجب سيسجلها التاريخ اإلماراتي والعربي واإلنساني

ق��ادرون عىل النجاح والتف��وق واملنافس��ة الحقيقية يف مضامر القيادة العميق بدور املجلس الوطني االتحادي يف مسرية التنمية
التطور العاملي بقوة اإلرادة والطموح والثقة بالذات والتخطيط وإعالء املصلحة العليا للوطن ،س��واء عىل املس��توى الداخيل أو
الج ِّدي للحارض واملس��تقبل؛ ولذلك فإن م��ا يتحقق عىل األرض الخارجي.
اإلماراتي��ة ميثل مصدر إلهام للمنطقة كلها ،ومصدر فخر واعتزاز األخوة واألخوات ..وال يس��عني يف الختام إال أن أنتهز الفرصة
ل��كل عريب؛ ألن إنجازات دولة اإلم��ارات العربية املتحدة تضاف يف هذه املناس��بة الوطنية العزيزة ألرفع أس��مى آيات التهاين إىل
إىل الرصي��د الحضاري للعرب ،يف ظل محاوالت تش��ويه صورتهم صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
والنيل منهم وبث اليأس واإلحباط يف نفوسهم.
حفظه الله ،وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
اإلخوة واألخوات ..منذ إطالق صاحب الس��مو الش��يخ خليفة
ب��ن زايد آل نهي��ان ،رئيس الدولة ،حفظه الل��ه ،برنامج التمكني
يف ع��ام  ،2005قطعت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة خطوات
مهمة ونوعية عىل طريق دعم مشاركة املواطنني يف الشأن العام،
ويف هذا الس��ياق فإن الشعب اإلمارايت عىل موعد مع استحقاق
وطن��ي مهم هو االنتخاب��ات الربملانية  ،2019الت��ي تؤكد إميان
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نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب ،رعاه الله،
وإخوانهام أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام
اإلمارات ،وإىل الش��عب اإلمارايت العزيز ،باليوم الوطني الس��ابع
واألربعني ،متمنياً لدولتنا الغالية دوام التنمية واالستقرار واملنعة
والرق��ي وأن تظل عىل الدوام نجامً س��اطعاً يف س�ماء اإلنجازات
والطموحات.
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زايد..

الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين

سيرة عطرة
في ذاكرة
وأفراح الوطن

* دشن الشيخ زايد «طيب اهلل ثراه» عام  1975أولى خطوات اإلمارات في قطاع
الفضاء بافتتاح المحطة األرضية لالتصال باألقمار الصناعية في جبل علي

يحفل تاريخ املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بالعديد من املواقف الخالدة التي
حولت��ه إىل رم��ز للحكمة والخ�ير والعطاء عىل كافة املس��تويات املحلية والعربية والدولية ،حي��ث ال تزال مواقفه
ومبادراته شاهدة عىل مكانته كقائد عرصي يحظى بتقدير شعوب ودول املنطقة والعامل.
وترص��د وكالة أنب��اء اإلم��ارات «وام»
يف ه��ذا التقرير وبالتعاون مع األرش��يف
الوطني أبرز مواقف ومش��اركات وأقوال
األب املؤس��س «رحمه الل��ه» ابتدا ًء من
العام  1966حت��ى  ،2004وذلك بالتزامن
مع «عام زايد».
تولي الحكم
يف الس��ادس من أغس��طس م��ن العام
 ،1966ت��وىل املغفور له الش��يخ زايد بن
س��لطان آل نهي��ان «طي��ب الل��ه ثراه»
مقالي��د الحكم يف أبوظبي بع��د مبايعته
من األرسة الحاكمة ،لتبدأ مس�يرة مباركة
توجت بتأسيس دولة االتحاد يف الثاين من
ديسمرب من العام .1971
اجتماع «السديرة»
اجتمع املغفور له يف الـ 18من فرباير من
العام  1968واملغفور له الش��يخ راشد بن
س��عيد آل مكتوم «رحمه الله» يف منطقة
«الس��ديرة» ووقعا عىل اتفاقي��ة االتحاد
بني اإلمارتني ،فيام أعلن��ا عن إبقاء الباب
مفتوحاً لجميع اإلمارات األخرى لالنضامم
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إىل االتحاد ،وهذا ما تم بعد سنوات قليلة
من هذا االجتامع التاريخي الذي يعد أحد
أه��م االجتامعات التي أثرت مش��اورات
بناء دولة االتحاد.
المجلس األعلى

بعد اجتامع تاريخي جمع حكام اإلمارات
يف ق�صر الضيافة بديب .ورفع يف هذا اليوم
التاريخ��ي علم دول��ة اإلم��ارات العربية
املتح��دة للم��رة األوىل عىل س��ارية قرص
االتح��اد مبنطق��ة الجم�يرا يف ديب ،ليعلن
للعامل أجمع قيام الدول��ة االتحادية التي
جاءت مث��رة مبادرات امت��دت عىل مدى
أربع س��نوات مضت قادها األب املؤسس
املغف��ور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل
نهيان «رحمه الله».

ت��رأس الش��يخ زاي��د يف  6يوليو 1968
الجلسة االفتتاحية للمجلس األعىل التحاد
إم��ارات الخلي��ج العريب الت��ي عقدت يف
أبوظب��ي ملناقش��ة قي��ام االتح��اد .ويعد
املجلس األعىل لالتحاد الس��لطة العليا يف
انضمام رأس الخيمة
الدولة ،ويتألف من حكام جميع اإلمارات وتوحيد القوات المسلحة
املكون��ة لالتحاد ،ومن أهم أدواره رس��م
السياس��ة العامة لالتحاد وتحقيق أهدافه أعلن املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
واملصال��ح املش�تركة لإلم��ارات األعضاء ،يف الع��ارش من فرباير من العام  1972بعد
والتصدي��ق ع�لى القوان�ين االتحادي��ة اجت�ماع املجلس األعىل لالتح��اد انضامم
إم��ارة رأس الخيم��ة إىل دول��ة اإلمارات،
املختلفة قبل إصدارها.
وت��رأس الش��يخ زاي��د يف  6ماي��و 1975
اجتامع املجلس األعىل لالتحاد الذي اتخذ
إعالن االتحاد
قرار توحيد قوات الدفاع باإلمارات.
أعلن املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان يف الثاين من ديس��مرب من العام وق��ال صاحب الس��مو الش��يخ خليفة
 1971قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة «حفظه
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

* في  6أكتوبر  1973تفاعل الشيخ زايد مع حرب أكتوبر بشكل كبير
واعتبرها معركة العرب قاطبة
الل��ه» مبناس��بة الذك��رى ال��ـ 42لتوحيد
القوات املسلحة الذي وافق السادس من
ش��هر مايو املايض« :إن السادس من مايو
 1976هو محطة مهمة يف مسريتنا وقفزة
جسدت ما تحلىّ به آباؤنا من رؤية
نوعية ّ
اس�تراتيجية عميقة مكّنتهم من إدراك ما
للجي��ش الوطن��ي املوحد م��ن أهمية يف
بن��اء الدولة وتثبيت دعامئها ،فاملؤسس��ة
العس��كرية املوح��دة املتامس��كة عالي��ة
الكفاءة ه��ي مصد ُر ق��و ٍة وأمن ومبعثُ
اطمئنان ومك ّو ٌن أس��ايس يف بن��اء الدولة
وتعمي��ق قيم االنت�ماء إىل الوطن والوالء
للقيادة».
صندوق الزواج
و«زايد لإلسكان»

تضامن

أصدر الشيخ زايد يف التاسع من ديسمرب
من العام  1992قانوناً اتحادياً بشأن إنشاء
صندوق الزواج بهدف مساعدة وتشجيع
املواطنني الراغب�ين يف الزواج مبا يعزز من

تضامن��اً م��ع تع��رض ال��دول العربية
لعدوان  5يونيو أصدر األب املؤسس قرارا ً
يف  1أغسطس  1967ألغى مبوجبه جميع
املظاهر االحتفالية مبناسبة الذكرى الثانية
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استقرار األرسة اإلماراتية .ووضع صندوق
الزواج هدف تعزيز ركائ��ز بنية املجتمع
وتدعيم نس��يجه عىل رأس أولوياته ،وإىل
جانب تقدمي��ه منح الزواج ملس��تحقيها،
لعب الصن��دوق دورا ً توعوياً يف التصدي
لظاه��رة ارتف��اع كلفة الزواج كام أس��هم
يف متويل األع��راس الجامعي��ة ،ويف الـ18
من يوليو من الع��ام  1999أصدر «طيب
الله ثراه» القانون االتحادي الخاص بشأن
برنامج الش��يخ زايد لإلسكان الذي يهدف
إىل بناء املس��اكن ومنح املساعدات املالية
للمواطنني وتقديم القروض لبناء املساكن
بدون فائدة.

لتوليه مقاليد الحكم يف أبوظبي ،وس��اهم
الش��يخ زايد نياب�� ًة عن ش��عب اإلمارات
يف إع��ادة إع�مار م��دن قناة الس��ويس/
السويس -اإلس�ماعيلية -بور سعيد /التي
ُدمرت يف العدوان.
مسيرة الوفاء
ش��هد الش��يخ زايد «طيب الل��ه ثراه»
يف  19نوفم�بر  1996مس�يرة الوفاء التي
قدمت لس��موه أك�بر باق��ة ورد يف العامل
تعبريا ً عن املش��اعر النبيلة ألبناء اإلمارات
وفرحتهم بالعودة امليمونة له بعد أن من
الله عليه بالشفاء والصحة والعافية.
وحملت املسرية رس��الة تقدير وعرفان
لألب املؤس��س ع�لى تضحياته يف س��بيل
نهضة اإلمارات وش��عبها ،وتجديدا ً للعهد
بامل�ضي قدم��اً تح��ت قيادت��ه الرش��يدة
الس��تكامل مس�يرة التحدي��ث والتطوير
التي أطلقها منذ توليه حكم البالد يف عام
.1971
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عزيزي قائد املركبة كن حذراً بالقيادة أثناء الظروف الجوية املتقلبة

عودة الكويت
أكد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان «طيب الله ثراه» يف الثامن من
س��بتمرب من الع��ام  1991يف لقاء جمعه
مع الش��يخ جاب��ر األحمد الصب��اح أمري
دولة الكوي��ت «رحمه الله» أن اإلمارات
ستس��اهم يف دع��م الكوي��ت لتعود إىل
دوره��ا الرائ��د ما قب��ل تعرضه��ا للغزو
العراقي.
مدينة الشيخ زايد
زار الش��يخ زايد «رحم��ه الله» يف 27
أكتوب��ر  1976مدين��ة اإلس�ماعيلية يف
جمهوري��ة مرص العربي��ة وقص الرشيط
الخاص باملدينة التي تحمل اس��مه والتي
تربع بإنشائها يف إطار مساهمة اإلمارات
يف جهود إع��ادة إعامر املدينة بعد حرب
.73
رحيل ..ووداع
تقدم املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان يف الس��ابع م��ن أكتوبر من عام
 1990جموع املش��يعني يف رحيل املغفور
له الش��يخ راشد بن سعيد آل مكتوم أحد
مؤس�سي االتح��اد والذي ت��رك وراءه إرثاً
طوي�لا من اإلنج��ازات جعلت منه عالمة
فارقة يف تاريخ اإلمارات والوطن العريب.
حرب أكتوبر
تفاعل الش��يخ زايد مع ح��رب أكتوبر
بشكل كبري واعتربها معركة العرب قاطبة،
فف��ي  6أكتوبر  1973وفور اندالع الحرب
أجرى «طيب الل��ه ثراه» اتصاالت مكثفة
ملتابع��ة املوقف عىل الجبهتني الس��ورية
واملرصي��ة وأعل��ن وق��وف اإلم��ارات إىل
جانبه�ما ومس��اندتهام مس��اندة كامل��ة
الستعادة األرض العربية املحتلة.
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يف قط��اع الفضاء وذلك بافتت��اح املحطة
سد مأرب
األرضي��ة لالتص��ال باألق�مار الصناعية يف
يف الحادي والعرشين من ديس��مرب من
منطقة جبل عيل يف ديب.
العام  1986افتتح الشيخ زايد «طيب الله
ثراه» س��د م��أرب الذي أعي��د بناؤه عىل واستقبل املغفور له يف  12فرباير 1976
نفقته الخاصة .وعندما ُس��ئل «طيب الله طاقم رواد الفضاء بعد رحلة قاموا بها إىل
ثراه» عن أس��باب متويل إعادة بناء السد ،القم��ر ضمن برنامج «أبولو» وقال حينها:
قال «إن هذا الس��د هو الذي كان يحيي «إن االكتشافات العلمية يف قطاع الفضاء
اليمن بأكمل��ه ،وهو الذي تط��ور اليمن تب�شر مبس��تقبل واع��د للعل��م والعلامء
بوجوده» ،مضيفاً« :من هذا املنطلق رأينا وملستقبل البرشية».
أن م��ن واجبنا أن نأخذ بي��د اليمن حتى
مجلس التعاون
يكون راف��دا ً لألم��ة العربي��ة يف الحارض
واملستقبل».
افتت��ح «طيب الله ث��راه» يف  2نوفمرب
 1986أع�مال الدورة الس��ابعة للمجلس
والرواد
حلم الفضاء
ّ
األعىل ملجل��س التع��اون يف دول الخليج
دش��ن «طيب الله ث��راه» قبل أكرث من الع��ريب التي اس��تضافتها أبوظب��ي ،وأكد
 43عام��اً وتحدي��دا ً يف الـ  8م��ن نوفمرب الراحل الكبري أن املجلس درع يقي جسد
م��ن العام  1975أوىل خط��وات اإلمارات األمة العربية وتعبري عن مصريها املشرتك.
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة

* أصدر الشيخ زايد في التاسع من ديسمبر من العام  1992قانونًا
اتحاديًا بشأن إنشاء صندوق الزواج بهدف مساعدة وتشجيع
المواطنين الراغبين في الزواج بما يعزز من استقرار األسرة اإلماراتية
أهل الوفاء
يف  23فرباير  1994كرم األب املؤس��س
ضباط وجنود اإلمارات الذين ش��اركوا يف
تحري��ر الكوي��ت ،ويذكر التاري��خ لدولة
اإلم��ارات وجيش��ها الباس��ل وقفته��م
البطولي��ة إىل جانب الكوي��ت يف محنتها
حيث ق ّدمت اإلمارات عددا من الشهداء
والجرحى دفاعاً عن الحق والرشعية.
جامعة اإلمارات
ش��هد «رحمه الله» يف  28فرباير 1982
حف��ل تخري��ج الدفعة األوىل م��ن طلبة
جامع��ة اإلمارات وألقى كلم��ة قال فيها:
«إن الرج��ال هم ثروة الوط��ن الحقيقية
ولي��س املال» كام أك��د أن الوطن يعتمد
عىل الش��باب حارضا ً ومستقبالً باعتبارهم
ذخرية األمل واملستقبل.
زيارة اليمن
س��اهم الراحل الكبري وفقي��د األمة يف
إنهاء الخالفات بني شطري اليمن ويف زيارة
تاريخية قام بها إىل اليمن يف  12مارس من
العام  1977أكد املغفور له الشيخ زايد بن
س��لطان آل نهيان «طيب الله ثراه» عىل
وقوف اإلمارات إىل جانب اليمن وحامية
مصالحه والدفاع عن وحدة ترابه وشعبه
وتعهد باملساهمة يف تنميته.
سفارة فلسطين
يف الخامس من يناي��ر من العام 1989
وضع املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان
آل نهي��ان والرئيس الفلس��طيني الراحل
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يارس عرف��ات رئي��س اللجن��ة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية حجر األساس
لسفارة دولة فلسطني لدى الدولة ،وشكل
الحدث حينها رسالة دعم واضحة للقضية
الفلس��طينية وتعزي��زا ملوق��ف س��لطتها
الرشعية عىل أعتاب مباحثات السالم التي
انطلقت يف  1991من خالل مؤمتر مدريد
الشهري.
القمة العربية
جاءت أوىل مش��اركات الش��يخ زايد يف
القم��م العربية بتاري��خ  26نوفمرب 1973
وذلك بالقم��ة التي اس��تضافتها الجزائر،
وق��د رصح أن اإلمارات ترحب مبثل هذه
اللقاءات خاصة وأن املعركة السياس��ية ال
تق��ل رضاوة عن املعركة العس��كرية التي
أثبتت فيها األمة العربية قدرتها ووحدتها.
المجلس الوطني االتحادي

يف مؤمتر القمة اإلس�لامي ال��ذي عقد يف
الطائف ،مؤكدا ً أن التحديات التي تواجه
األم��ة اإلس�لامية ال ميك��ن مواجهته��ا إال
بالتضام��ن الذي وصفه بال��درع الحصني
الذي يحمي األمة ويقوي شأنها بني األمم.
مكتبة اإلسكندرية
تربع الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان
«رحم��ه الله» يف  11فرباي��ر  1990بـ 20
ملي��ون دوالر إلحياء مكتبة اإلس��كندرية
القدمية ،وترك الش��يخ زايد «رحمه الله»
أث��را ً طيباً يف مرص ،وس��اهمت جهوده يف
اسرتجاع املكتبة ملكانتها القدمية.
قبة الصخرة
تكفل األب املؤسس يف  22فرباير 2004
برتميم سقف مس��جد قبة الصخرة بعدما
ت�ضرر نتيجة اله��زة األرضية التي رضبت
مدين��ة القدس ،وأمر املغف��ور له برسعة
تنفي��ذ امل�شروع والتنس��يق م��ع جهات
االختصاص املرشفة عىل املس��جد األقىص
إلنجازه بالصورة التي تليق مبكانة املسجد
الدينية والتاريخية.

افتتح املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهي��ان طيب الله ثراه يرافقه الش��يخ
راش��د ب��ن س��عيد آل مكت��وم يف العارش
من ديس��مرب  1971ال��دورة العادية من
الفصل الترشيعي األول للمجلس الوطني
االتحادي ،ومنذ ذلك الوقت نجح املجلس
يف تأس��يس عالقة متميزة بني الس��لطات
اإلمارات والسعودية
االتحادية من خالل مش��اركته يف مناقشة
وإق��رار الترشيع��ات ،ومناقش��ته قضايا قام املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان
آل نهي��ان يف  12م��ن أبري��ل م��ن العام
املواطنني واحتياجاتهم.
 1967بزيارة تاريخية إىل اململكة العربية
القمة اإلسالمية
الس��عودية التق��ى خاللها بجالل��ة امللك
يف  29يناي��ر من الع��ام  1981خاطب فيصل بن عبدالعزيز آل س��عود يف مدينة
الش��يخ زايد بن س��لطان الدول املشاركة جدة ،وأكد خاللها عىل متانة العالقات.
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ال تقد مركبتك برسعة عالية أثناء الظروف الجوية املتقلبة

إرشادات للسائقين
حافظ عىل املسافة اآلمنة
القيادة ع�لى مقربة من املركبة التي أمامك من دون الحفاظ
ع�لى مس��افة كافي��ة وخصوص��اً يف الرسعات العالي��ة هي من
املخالفات الخطرية ألن الحفاظ عىل مسافة أمان كافية سيمكّنك
من التحكم مبركبتك بأمان ويوف��ر الوقت الكايف لك يك تتجنب
حدوث أي تصادم.

تأكد من أن عالمات الطريق تسمح لك بالتجاوز
يتوج��ب علي��ك التأكد من أن عالمات الطريق تس��مح لكبالتج��اوز وأن هن��اك فراغاً مناس��باً يف املس��ار الذي تريد
االنتقال إليه ،وعليك التأكد من أن مركبتك عىل بعد مسافة
آمنة من املركبة القادمة يف الطريق املعاكس.
قبل تغيري املسار قم بإعطاء إشارة ضوئية مناسبة وتأكد منإمكانية االنتقال بأمان.
أعط اإلش��ارة ملدة ب�ين  2و 3ثوان ثم ق��م بتعديل رسعتكلتوافق رسعة املرور يف املسار الذي تنوي االنتقال إليه.
انظر م��رة أخرى من ف��وق الكتف وعرب املراي��ا )األماميةوالجانبية) للتأكد من توافر املسافة الكافية النتقالك.
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استخدم حزام األمان دامئاً
 تأكد من ربط حزام األمان مبجرد جلوسك يف املركبة. تأكد من أن جميع الركاب قاموا بربط أحزمة األمان بش��كلصحيح قبل تشغيل املركبة.
يجب أن يكون حزام األمان مشدودا ً بأقرب وضعية ممكنةإىل جسمك من دون إي ارتخاء أو التفافات يف الحزام.
يجب أن مير حزام الكتف من أمام الصدر فوق كتفك ،بيناميك��ون حزام الخرص منخفضاً ومتقاطع��اً مع عظام الحوض
وليس فوق البطن.

تأمني جلوس األطفال
استخدم مقاعد األطفال الصغار والرضع
اس��تخدم دامئاً مقعد أطفال مناسب لعمر الطفل .فالطفليحتاج إىل ثالثة مقاس��ات مختلف��ة منذ والدته حتى بلوغه
سن الرابعة عرش حيث يستطيع وقتها استخدام حزام األمان
يف السيارة مبارشة دون الحاجة إىل مقعد أطفال.
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

تُستخدم مقاعد االطفال يف املقعد الخلفي لكل من االطفالالرضع ولغاية عمر  14س��نة ألنه��ا توفر دعامً أفضل للعنق
والرأس والعمود الفقري لالطفال.
احرص عىل أن يكون حزام التثبيت عىل كتف الطفل.يجب أن يكون الحزام محكامً مع فارق ال يزيد عن مس��افةإصبع واحد بني الحزام وصدر الطفل.
احرص عىل أن يكون املقعد مثبتاً بش��كل صحيح بحس��بإرشادات الجهات املصنعة للسيارة واملقعد.

ال تستخدم الهاتف املحمول أثناء القيادة

اس��تخدم س�ماعات األذن أو س�ماعات الس��يارة للرد عىلاملكاملات أثناء القيادة وال تس��تخدم الهاتف النقال مبارشة
بالي��د ،وخذ بع�ين االعتبار أن هذا اإلج��راء االحرتازي ليس
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كافياً لجعل القيادة آمنة عند التحدث يف الهاتف املحمول.
إذا أمك��ن ،قم بإغالق الهاتف املحمول أثناء القيادة أو عىلاألقل ضعه عىل الوضع الصامت أثناء القيادة.

يجب التوقف عند إشارة قف
إذا ما واجهتك إشارة «قف» عند التقاطعات ،فعليك بالتوقفالكامل والتأكد من مرور كافة املركبات ومستخدمي الطريق
اآلخرين.
 أعط األولوية دامئاً للمشاة وسائقي الدراجات.تذكر أن املركبات التي تسري عىل الطرق الرئيسية لها أولويةباملرور دامئاً ،وعىل املركبات القادمة من طرق غري رئيسية أو
فرعية التوقف إلفساح املجال لتلك املركبات بالعبور.
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احرص عىل اتباع قواعد السالمة املرورية

إطارات
الشتاء..
تماسك
آمن في
األجواء
الممطرة
تتميز إطارات الش��تاء بتامس��ك قوي
ع�لى الثلج (وأيضاً عىل الس��طوح املبتلة
أو املوحل��ة) مقارن��ة م��ع اإلط��ارات
الصيفية .متلك ه��ذه اإلطارات منطاً أكرث
عمق��اً يس��مح بترصيف الثل��ج والوحل
بصف��ة فعالة وأخادي��د عميقة وصفائح
متع�� ّددة .ال يطبق عىل ه��ذه اإلطارات
أي معيار رس��مي يف أوروب��ا .عىل الرغم
من أننا نجد وس��م « »M+Sعىل جميع
اإلطارات الش��توية فإن الرمز الذي ميثل
ندفة ثلج وجبالً والذي يس��مى 3PMSF
 ][1ه��و الوحيد ال��ذي يضمن أن اإلطار
إطار ش��توي .وضع ه��ذا الرمز من قبل
ال�شركات املصنع��ة األمريكي��ة والكندية
وبالت��ايل جمي��ع اإلطارات الت��ي تحمل
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ه��ذا االختصار تصن��ف يف فئة اإلطارات
الشتوية.
الميزات التقنية

يختل��ف اإلطار الش��توي ع��ن اإلطار
الصيفي يف الجوانب اآلتية:
يختل��ف اإلطار الش��توي ع��ن اإلطار
الصيفي من حي��ث مرونة مطاطه[ ]2يف
درج��ات الحرارة املنخفض��ة ،فهو يصبح
فعاالً عندما تنخفض درج��ة الحرارة إىل
أق��ل من ( °7ع�لى عكس ذل��ك ،عندما
تفوق الح��رارة هذه الدرجة يفقد اإلطار
الشتوي من أدائه).
ميلك مداس اإلطار الش��توي اختالفات

منوذجي��ة مقارنة م��ع اإلط��ار الصيفي،
حيث نجد أن له نس��بة أك�بر من الثلم
وع��دد صفائ��ح أكرب بخمس م��رات من
صفائح اإلطار الصيف��ي وأخاديد مركزية
عريض��ة تس��مح بترصيف امل��اء والثلج
الذائب بصفة رسيعة.
نصائح

من املستحس��ن أن ميلك السائق دامئاً
نفس الن��وع من اإلطارات وبنفس درجة
التلف لكل اإلطارات ع�لى نفس املحور
وأن يراقب الضغط الذي يجب أن يفوق
الضغط الع��ادي بحوايل  0.2بار (تخفض
الربودة نسبة الضغط).
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ال تجعل االتصال سبباًَ يف قطع الوصال

إطارات السيارات

نصائح الختيار األفضل وتحقيق
السالمة على الطريق

لطاملا أهمل الكثريون االهتامم بإطارات س��ياراتهم ونسوا أ ّن
السيارة بأكملها مهام غال مثنها تسري عىل العجالت ،وتسيطر عىل
السيارة بأكملها لذا يجب اختيار إطار السيارة األفضل ،واختيارنا
الصحيح لإلطار يؤمن للسيارة ما ييل:
– الثبات:

يعطي اإلطار الجيد الثبات للس��يارة أثناء سريها عىل الطريق
بكاف��ة أش��كال التضاري��س التي قد مت��ر بها فج��أة فيقلل من
االن��زالق ويؤمن الس�لامة للركاب مع اندم��اج وظائفه مع ردة
فعل األنظمة األمنية يف السيارة.
التحمل:
–
ّ

يجب أن يكون اإلطار الخاص باملركبة مقاوماً للحرارة واألجواء
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القاس��ية وهي أكرب مش��كلة نواجهها يف الوطن العريب والخليج
بش��كل خاص ،فالحرارة تؤدي إىل مت��زق أطراف اإلطار وجوانبه
وتجعل��ه ناعم امللمس عىل الطريق مام يؤدي إىل انزالق املركبة
أو انفجار اإلطار ..لذا فإ ّن اختيار إطار املركبة املناس��ب لألجواء
املناخية املناس��بة لكل بل��د يشء مهم جدا ً حتى يس��تمر إطار
املركبة ألطول مدة ممكنة.
– الهدوء:

يعطي اإلطار نس��بة من الهدوء للسيارة .وإ ّن تشكيلة اإلطار
«النقش��ة» مهمة مع جودة اإلطار وامل��ادة الخام املصنوعة منه
وبنعوم��ة وليونة ل�كي يعطي الس��يارة أقىص درج��ات الراحة
والهدوء عىل الطريق.
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القيادة فن وذوق وأخالق

القيادة في الضباب
إرشادات للمحافظة عىل الرتكيز وتجنب
املخاطر
ميك��ن أن يك��ون الضباب م��ن أحوال
الطقس األكرث خطورة للس��ائقني الجدد
وذوي الخ�برة عىل حد س��واء ،حيث إن
الضباب لديه القدرة عىل الحد من الرؤية
بش��كل ملح��وظ ،لذلك فم��ن األهمية
مب��كان أن يبقى الس��ائقني مركزين عىل
الطريق من أجل البقاء يف أمان.
 3نصائح للقيادة
أثناء الضباب

.1يج��ب تخفي��ف الرسع��ة ،حيث إن
القي��ادة يف الرسع��ات العادي��ة أثناء
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الضباب ميكن أن تكون خطرية للغاية،
لذل��ك تأكد من تخفيف الرسعة حتى
يك��ون لدي��ك املزيد م��ن الوقت لرد
الفع��ل إذا توقف��ت حركة امل��رور أو
ظه��رت أمامك مخاطر أخرى .وخاصة
عندما تك��ون الرؤية محدودة للغاية،
إذ ميكن��ك البح��ث ع��ن م��كان آمن
إليقاف الس��يارة بعيدا ً ع��ن الطريق،
وانتظر حتى تتحسن الظروف الجوية.
.2اجعل املصابيح األمامية مضاءة ،ولكن
تجنب اس��تخدام املصابي��ح األمامية
ذات الشعاع العايل يف الضباب ،حيث
يتك��ون الضب��اب م��ن قط��رات املاء

الصغرية التي تنرش الضوء وتعكس��ه.
يف ح�ين أن األضواء العالية غري مفيدة
يف الضباب ،فتذكّر أن تشغل املصابيح
األمامية املنخفضة ملساعدة السائقني
اآلخرين عىل رؤيتك.
.3حافظ ع�لى تركي��زك ع�لى الطريق،
فالقيادة يف الضباب ليست وقتاً لتعدد
املهام .اقفل الراديو ،ووقف املحادثات
مع الركاب اآلخري��ن وواصل انتباهك
ع�لى الطري��ق ،ث��م اس��حب النافذة
ملس��اعدتك يف س�ماع صوت املركبات
األخرى عىل الطريق.
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الرسعة تؤدي إىل املوت

ارتفاع
درجة
حرارة
السيارة
م��ن أكرث وأخط��ر األمور
التي يع��اين منه��ا أصحاب
الس��يّارات مس��ألة ارتف��اع
ّ
الس��يارة،
درج��ة ح��رارة ّ
الس��يارة ّ
ي��دل دالل ًة واضحة عىل
فارتف��اع درجة حرارة ماكينة ّ
الس��يارة مبك ّوناتها وأجزائها،
وجود خللٍ معينّ يف منظومة عمل ّ
وال ّ
السيارة ،أو إهامل عمل
شك أ ّن عدم االنتباه إىل ارتفاع حرارة ّ
السيارة املسبّبة الرتفاع درجة حرارتها قد
ّ
الصيانة الالزمة ألجزاء ّ
السيارة عىل الحركة.
تؤ ّدي إىل عطل املاكينة وعدم قدرة ّ
السيارة
أسباب ارتفاع درجة حرارة ّ

السيارة
هناك بال شكّ
ٌ
أس��باب تؤ ّدي إىل ارتفاع درجة حرارة ّ
نذكر منها:
الس��يارة ،فام يحدث يف
*وج��ود خل��ل يف منظومة التّربي��د يف ّ
الس��يارة من عملي��ة احرتاق تنتج عنه��ا حرارة تعمل
ماكينة ّ
الس��يارة عىل ترصيفها أو تخفيفها ،ومن
أجزاء منظومة تربيد ّ
هذه األج��زاء ما يطلق عليه (الرديرت) الذي يؤ ّدي وجود خلل
الس��يارة ،وقد يكون الخلل بسبب وجود
فيه إىل ارتفاع حرارة ّ
الشّ وائب يف ماء الرديرت مماّ يس ّبب انسداد قنواته وإغالقها ،أو
رسب
وجود ترسيب يف أحد القنوات املعدن ّية فيه مماّ يس ّبب ت ّ
السيارة.
املياه ونقصانها وبالتّايل ارتفاع حرارة ّ
الس��يارة ،فمن أس��باب ارتفاع حرارة
* تعطّ��ل طرمبة املياه يف ّ
الس��يارة كذلك وج��ود عطل يف طرمبة املياه بس��بب تلفها أو
ّ
ثقب فيها مماّ يس�� ّبب خروج املياه
قدمها ،أو بس��بب وج��ود ٍ
منه ونقصانها .خل��ل يف املروحة التي تعمل عىل تربيد املاء يف
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الرديرت بس��بب نقص كفاءتها أو كرس إحدى ريش��ها ،وبالتّايل
السيارة.
عدم قدرتها عىل أداء دورها ضمن منظومة التّربيد يف ّ
*خلل يف الثريموس��تات الذي يقوم مبه ّم��ة تنظيم درجة حرارة
املح�� ّرك ،فعندما يكون املح ّرك باردا ً ال يس��مح الرثموس��تات
للامء باملرور من الرديرت إىل املح ّرك ،بينام عندما يكون املح ّرك
حرارته عالية يس��مح الرثموستات للامء باملرور من الرديرت إىل
املح ّرك لتربيد أجزاءه.
الس��ائقني يس�ير
*نقصان زيت املح ّرك أو عدم صالحيته ،بعض ّ
ٍ
مس��افات طويلة دون أن يتفقّد زيت املح ّرك ،وهذا
بس��يارته
الس��يارة بس��بب عدم
ي��ؤ ّدي إىل ارتفاع درجة حرارة ماكينة ّ
قدرتها عىل العمل بكفاءة.
السيارة
طرق تج ّنب ارتفاع درجة حرارة ّ

الس��ائقني اتباعه��ا لتج ّنب ارتفاع
هناك وس��ائل ينبغي عىل ّ
السيارة نذكر منها:
درجة حرارة ّ
السيارة للتّأكد من عدم وجود خللٍ
*عمل صيانة دوريّة ألجزاء ّ
فيها ،والتّأكد من سالمة قنواتها املعدنيّة ووصالتها.

*التّفقّ��د اليومي ملياه الرديرت للتّأكد من عدم نقصانها ،فنقصان
املياه ّ
والصيانة.
يدل عىل وجود مشكلة مع ّينة تستدعي الحل ّ
الس��يارة للتأكّ��د من صالحيته
*التّفقّ��د اليومي لزيت مح ّرك ّ
وحتّى ال يؤث ّر عىل كفاءة املح ّرك.
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

سالمة اإلطار من سالمة
مستخدمي الطريق

إن كثريا ً من الح��وادث املرورية تنجم
عن انفجار اإلطارات ،لذلك يجب العناية
بها وحسن اس��تخدامها ،والخطوة األوىل
يف املحافظ��ة عىل اإلط��ارات هي اختيار
املناس��ب منه��ا ،الذي تدخ��ل فيه عدة
عوامل نوجزها فيام ييل :
درجة الحرارة  -الرسع��ة  -الحمولة -
تاريخ اإلنتاج
األسباب الرئيسية التي تؤدي
إلى تآكل أو انفجار اإلطار:

إن كل زي��ادة أو نقص يف ضغط النفخ
يتج��اوز  %20من الضغط املحدد لإلطار
أو زي��ادة الحم��ل مبا يتع��دى  %20عن
الحمل املح ّدد لإلطار يؤدي إىل انخفاض
عم��ر اإلط��ار بح��وايل  %30م��ن مدته
االفرتاضية أم��ا إذا زاد الضغط أو الحمل
عن ذلك فإن اإلط��ار معرض لالنفجار يف
أية لحظة أو عىل األقل انسالخ مداسه.
زيادة رسعة الس��يارة :عند اس��تخدام
اإلط��ار لرسعات تفوق الح��دود املصمم
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لها تساهم يف ارتفاع درجة حرارته بشكل
يؤثر عىل قوة التصاق املداس باإلطار مام
ي��ؤدي بالتايل إىل انس�لاخه عن موضعه
وقد وجد أن معدل تآكل اإلطار يزداد إىل
الضعف بزيادة الرسعة من 50كم ساعة
إىل 95كم  /ساعة درجة الحرارة املحيطة.
تع��رض اإلط��ار للصدم��ات :فعندما
يتعرض اإلطار أثناء الس�ير إىل االصطدام
بأجس��ام صلبة حافة رصيف ،حجر ..إلخ
يح��دث فيه قط��ع مام يس��بب انفجار
اإلطار.
التخزي��ن يف أماكن رطبة أو جو مرتفع
الح��رارة والوق��وف املفاج��ئ أو الرسعة
املفاجئة وع��دم ضبط وضع اإلطارات يف
السيارة.
كيفية اختيار اإلطار المناسب

عن��د اختي��ار إط��ار لس��يارتك يجب
مراع��اة بعض العوام��ل التي له��ا تأثري
مبارش ع�لى س�لامة أداء اإلط��ار وعدم
تعرض��ه لالنفج��ار ،ومن ه��ذه العوامل

الرسعة والحمل ودرجة الحرارة وظروف
االستخدام وحالة الطريق.
فمث�لاً متي��ز اإلط��ارات تبع��اً للرسعة
القصوى التي ميكن أن تس��تخدم عندها
برموز عىل اإلطار فمثالً:
120كم /ساعة يرمز لها بالحرف L
130كم /ساعة يرمز لها بالحرف M
140كم /ساعة يرمز لها بالحرف N
150كم /ساعة يرمز لها بالحرف P
160كم /ساعة يرمز لها بالحرف Q
170كم /ساعة يرمز لها بالحرف R
أما بالنس��بة للحمولة ف��إن لكل إطار
حم��ل أق�صى ينهار بع��ده ويرم��ز لهذا
الحم��ل برق��م يوضع عىل اإلط��ار فمثالً
حمل أقىص  515كجم يرمز له بالرقم 85
وحمل أقىص  580كج��م يرمز له بالرقم
.89
أما بالنسبة لدرجة الحرارة الجوية فقد
قس��مت اإلطارات إىل فئات ثالث A. B.
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات

 Cلكل فئة حد أق�صى لدرجات الحرارة
الجوية التي يس��تخدم فيه��ا فمثالً الرمز
 Cيعن��ي االس��تخدام يف درجات الحرارة
املنخفضة لذا فإن أنسب الفئات لظروف
املنطقة هي فئة التعرف  Aتليها فئة .B
تاريخ اإلنتاج

تاري��خ اإلنتاج عبارة ع��ن ثالثة أرقام،
األول والثاين من اليسار هام رقام األسبوع
والرقم الثالث يدل عىل السنة ومثل ذلك
 156يدل الرقم  15عىل األسبوع الخامس
عرش أما الرق��م الثالث  6فيدل عىل رقم
اآلحاد من سنة الصنع 1996م.
كيف تحافظ على اإلطار في
حالة جيدة؟

 تجنب زيادة الحمل عن الحد املقرر.اتب��ع اإلرش��ادات الخاص��ة بضغطاإلطار.
ال تتجاوزالرسعة املس��موح بها عىلالطريق.
تجن��ب اصط��دام اإلطار باألجس��امالصلبة مثل األرصفة والحجارة.
ال تخ��زن اإلطار يف أماك��ن رطبة أوشديدة الحرارة.
تجنب الوق��وف املفاجئ أو الرسعةاملفاجئة.
 تحقق من ضغط اإلطارات باستمرار.احرص عىل االختيار الس��ليم لإلطاروخاص��ة الرسعة ،والحم��ل ،ودرجة
الحرارة وتاريخ اإلنتاج.
نصائح وإرشادات :

التأكد من ضغ��ط الهواء :فإن زيادةالضغط تؤدي إىل تآكل حافتي اإلطار
وميك��ن االس��تعانة ملعرف��ة الضغط
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املناس��ب م��ن امللص��ق املثب��ت يف
السيارة .
تجنب زيادة الحمل عن الحد األقىصالذي يتحمله اإلطار .
تجنب الضغط ع�لى الفرامل بصورةمفاجئة أو تع��رض اإلطار للصدمات
القوية.
القي��ادة بالرسع��ات املس��موح بهااملدونة عىل اإلطار .
تجنب التسارع املفاجئ أو االنعطافالحاد واملفاجئ .
تجنب رشاء اإلطارات املس��تعملة أواملخزنة لفرتة طويلة.
ننصحك باختيار اإلطارات املناس��بةلس��يارتك بس��ؤال الوكي��ل املعتمد
بذلك .
التأك��د من س�لامة الهيئ��ة األماميةونظام التعليق وقاعدة املركبة .
عدم تعريض املركب��ة للوقوف لفرتةطويلة وخصوصاً يف فصل الصيف .
تأك��د دامئاً م��ن عدم وجود أش��ياءحادة أو صلبة تحت إطار السيارة.
ال تنظر إىل سعر اإلطار قبل مواصفاتهف��إن النوعية الجيدة تقيك من خطر
الطريق.
تأكد من بع��ض العالمات املوضوعةعىل نقش��ة اإلطار والت��ي تدل عىل
استهالك اإلطار ويجب أن ال تقل عن
 2.6مم من سامكة نقشة املداس.
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عزيزي قائد املركبة :يتم تسخري كافة الجهود للوصول ألعىل معدالت السالمة املرورية من أجلك

السالمة أثناء القيادة..

نصائح يجب أن يعرفها كل سائق
عندما تكون خلف عجلة القيادة  -سوا ًء كنت مبفردك أو مع
ركاب – القي��ادة بأمان يجب أن تكون دامئاً همك األكرب ،لذلك
من الرضوري معرفة أساسيات القيادة اآلمنة ومامرستها يف كل
مرة تكون فيها عىل الطريق ..فيام ييل بعض تلميحات القيادة
اآلمنة:
التركيز على القيادة

 حافظ عىل االهتامم بالقيادة يف جميع األوقات .100٪ال تس��تخدم الهاتف الخاص ب��ك أو أي جهاز إلكرتوين آخرأثناء القيادة.
خفف رسعتك فذلك يعطيك وقت��اً أقل لردة الفعل ،وتقللمن مخاطر الحوادث.
القيادة الوقائية

ك��ن عىل عل��م مبا يفعله الس��ائقون اآلخرون م��ن حولك ،وتوقع ما هو غري متوقع.
افرتض أن سائقي السيارات اآلخرين سيفعلون شيئًا جنونيًا،وكن عىل استعداد دامئًا لتجنب ذلك.
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 احتفظ مبسافة كافية بينك وبني السيارة التي أمامك.اجعل تلك املس��افة أكرب من املعتاد بينك وبني السيارة التيأمامك إذا كان الطقس سيئًا.
ضع خطة لجعل قيادتك آمنة

ق��م برتتيب جدول��ك الزمني الخاص ب��ك للرحلة (التوقفلألكل ،أو االسرتاحة ،املكاملات الهاتفية أو غريها من األعامل).
قم بضبط مقعد الس��ائق واملرايا وتأك��د من الحالة الجويةقبل قيادة املركبة.
 التوقف لألكل أو االسرتاحة ال يأخذ منك سوى بضع دقائق.الممارسة السليمة لبعض األمور داخل السيارة

قم بتأمني البضائع أو األشياء التي ممكن أن تقع أثناء حركةالسيارة.
ال تقم بضبط األش��ياء أو البضائع التي تقع داخل الس��يارةأثناء القيادة.
 -دامئاً ضع حزام األمان أثناء القيادة.
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حافظ عىل ضغط الهواء املناسب يف إطارات مركبتك

كيفية القيادة
بأمان في الرياح
القوية والمطر
إن قيادة املركبة يف الظ��روف التي تنطوي عىل
ري��اح قوي��ة أو أمطار غزيرة ليس��ت كالقيادة يف
الظ��روف الجوية العادي��ة بالنس��بة للعديد من
السائقني ،ولكن خرباء السالمة يعلمون أن القيادة
يف أي نوع من األحوال الجوية القاسية ميكن أن تزيد بشكل كبري
من املخاطر وإمكانيات الس��ائق والتي تسبب الكثري من الخطر
عىل الس��ائق أو ال��ركاب .إن الطقس املتقلب يتطل��ب انتباهاً
كامالً أثناء القيادة ،لذلك يجب التأكد من تقليل أي االنحرافات
املفاجئة عىل الطريق وعدم تش��غيل الراديو واملسجل وإيقاف
تشغيل الهاتف للحفاظ عىل االنتباه الكامل عىل الطريق .ويجب
األخذ بعني االعتبار أنه يف بعض األحيان يكون أفضل قرار ميكن
اتخاذه هو البقاء بعيدا ً عن الطريق متاماً حتى يتحسن الطقس.
القيادة أثناء الرياح القوية

قد تب��دو الري��اح وكأن خطرها خفيف ،ولكن ه��ذا التقلب
الج��وي يس��تحق حيطة وحذر من الس��ائقني ،حي��ث ميكن أن
تحدث الرياح القوية يف أي مكان تقريباً ،ولكنها ميكن أن تكون
أكرث ش��يوعاً يف املساحات املفتوحة الواس��عة .وتشمل مجاالت
االهتامم أيضً ا الطرق الرسيعة الرئيسية واألنفاق أو عرب املناطق
الجبلية التي ميكن أن تكون مبثابة مسارات للرياح.
ميك��ن أن تس��اعدك النصائح التالي��ة يف إبقائك عىل الطريق
وآمناً إذا واجهت رياحاً قوية.
- 1توق��ع هبوب الرياح ،حيث يجب توخي الحذر عند القيادة
يف املناط��ق املعرض��ة لرياح قوي��ة أو عندما تتنب��أ تقارير
الطقس بالطقس اليسء.
- 2إش��عار املركبات الكبرية .كن عىل علم باملركبات الكبرية عىل
الطريق مثل الش��احنات .فهي أكرث عرض��ة للرياح القوية،
حيث إن الس��ائقني قد يواجهون صعوبات يف البقاء يف هذه
املمرات.
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– 3إبقاء قبضة اليد عىل عجلة القيادة .االحتفاظ بكلتا اليدين
عىل عجلة القيادة يف حال��ة الرياح القوية ،حيث إن الريح
تبدأ بتحريك س��يارتك ،خاصة إذا كنت تقود سيارة كبرية أو
تقطر مقطورة.
القيادة في األمطار الغزيرة

باإلضافة إىل أن الرؤية الضعيفة املحتملة التي تصاحب معظم
األمطار الغزيرة ،يجب أن يكون السائقون عىل استعداد لحامية
أنفس��هم ضد ان��زالق املركبة عىل املاء ،حي��ث ميكن أن يحدث
انزالق املركبة عندما تسري املركبة برسعة كبرية يف ظروف األمطار
الغزيرة ،مام يؤدي إىل تحرك إطارات الس��يارة عىل طبقة رقيقة
من املاء بدالً من البقاء عىل س��طح الطريق .هذا االنزالق لديه
القدرة عىل جعل القي��ادة والفرامل صعبة وميكن أن تؤدي إىل
فقدان الس��يطرة عىل املركبة .اتبع هذه النصائح ملس��اعدتك يف
البقاء بأمان خالل القيادة أثناء األمطار الغزيرة.
– 1خذ وقتك ..إبطاء الرسعة هو الس��بيل الوحيد للحفاظ عىل
املركبة من االنزالق عىل املاء تذكر أيضاً أن من أخطر األوقات
للقيادة هي بعد فرتة وجيزة من بدء هطول األمطار ،حيث
إن الزي��وت عىل الطرق تجعل الطريق ملس��اء .إن انتظار
بض��ع دقائق ،بدالً من االندفاع إىل وجهتك ،ميكن أن يكون
أكرث أمانًا عندما يبدأ هطول املطر.
- 2قم بتشغيل األضواء الخاصة مبركبتك .قم بتشغيل املصابيح
األمامية ملس��اعدة املركبات األخرى عىل رؤيتك .اس��تخدم
املصابيح األمامية أثناء املطر ،حتى يف وضح النهار.
- 3امنح املركبات األخرى مس��احة أكرب .أضف ثانية أو ثانيتني
م��ن الوقت الت��ايل يف املطر ،مام مينح��ك واملركبات خلفك
مزيدا ً من الوقت لردة الفعل للحركة املرورية.

39

التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

40

ديسمرب 2018

تأكد من مطابقة اإلطارات للمواصفات القياسية اإلماراتية

التجمهر عند
الحوادث المرورية
سلوك خطير
وغير حضاري
الدكتور مخلد الحوامدة
املعهد املروري

ال ش��ك يف أن املعظم من مستخدمي الطريق من قائدي
املركبات و املشاة ينتابهم الفضول ملعرفة ما يجري عند رؤية
لعل أهم ذلك هو الحوادث
يشء غري طبيعي يف الش��ارع  ،و ّ
فالسمة العامة ملس��تخدمي الطريق هو التوقف
املرورية ؛ ِّ
ب��ل و تّرجل البعض احياناً و التجمهر حول مرسح الحادث
للمش��اهدة أو اللتقاط صور و مقاطع فيديو و نرشها عىل
وسائل التواصل االجتامعي التي ال تلبث أن تنترش كالنار يف
الهش��يم و قد تصل لذوي املصابني او املتوفيني قبل إبالغهم
بطريقة مناس��بة تخفيفاً لوقع الخرب االليم عليهم  ،فيقعون
يف ذلك تحت طائلة املس��ؤولية القانونية لنرش صور خاصة
عىل وسائل التواصل االجتامعي .
ومماّ ال ّ
شك فيه أن هذا السلوك السلبي و غري الحضاري
يُس��بب إرباكاً لرجال املرور و لفرق االنقاذ من املسعفني و
رج��ال الدفاع املدين و يؤخر إجراءات تأمني مرسح الحادث
امل��روري و املحافظة عىل االدل��ة لحني وصول املختصني من
رجال التحقيق املروري  ،كام أنه يش��كل خطرا ً عىل انفسهم
و ع�لى رجال امل��رور و االنق��اذ و عىل املصابني انفس��هم ؛
فالكث�ير من الحوادث قد ينتج عنها انفج��ار للمركبة او قد
يكون هنالك مواد خطرة االستنش��اق او رسيعة االش��تعال
و املتجمهري��ن ال ميلكون الخ�برة لتمييز هذه املواد بخالف
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رجال امل��رور واالنقاذ الذين تم تدريبه��م عىل التعامل مع
املواد الخطرة اثناء الح��وادث .كام أن الوقوف غري الصحيح
ع�لى الط��رق الخارجية يحمل خطرا ً كب�يرا ً عىل املتوقفني و
عىل القادمني من الخل��ف حيث أن بعظهم ال يدرك وقوف
املركبات إال بوقت متأخر معتقدا انها تس�ير عىل الطريق و
عندها تقع كوارث مرورية اخرى نحن بغنى عنها .
و بالرغم من التوعي��ة املرورية املكثفة من الجهات ذات
العالقة بعدم التجمهر عند الحادث املروري و التوعية حول
مخاطره��ا و بالرغم من مناش��دة رجال املرور مس��تخدمي
الطريق بعدم التوقف و االنتباه ملخاطر الطريق و االستمرار
باملس�ير بش��كل طبيعي مع الدعاء بالس�لامة للمصابني إال
أن البعض ال يس��تطيع الس��يطرة عىل فضول��ه بالتوقف و
املشاهدة و التصوير و تعريض نفسه و غريه للخطر .
إن التع��اون مع رجال املرور و ف��رق االنقاذ عند التعامل
م��ع الحوادث املرورية واجب وطني و اخالقي تفرضه علينا
اخالقنا و حرصنا عىل س�لامتنا و س�لامة اآلخرين  ،و مام ال
ش��ك فيه أن تعاون الجميع يف التناصح فيام بينهم و اظهار
مخاط��ر التجمهر ل��ه دور كبري يف الحد من ه��ذه الظاهرة
لالستجابة االحرتافية مع الحوادث املرورية و انقاذ االرواح .
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