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العميد المهندس حسين أحمد الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة

الدور اإلجتماعي و تكاتف الجهود

تــحــديــات  ــة  ــه ــواج م فـــي  رائــــد  ودور  مـــبـــذولـــة..  تــضــحــيــات  ــة..  ــي ــن ــض م جــهــود 

بها  قـــام  ــاره،  ــش ــت ان ــن  م ــد  ــح وال  19 كــوفــيــد  المستجد  ــا  ــورون ك ــروس  ــي ف انــتــشــار 

الـــدفـــاع األول من  ــًا فــي خــط  الـــدولـــة مــمــث ــنـــي فــي  الــصــحــي واألمـ ــاع  ــط ــق ال

الذين  والمتطوعين،  الــشــرطــة  عناصر  ــع  م جنب  إلــى  جنبًا  وممرضين  ــاء  ــب أط

كان  حيث  ــوا  زالـ ــا  وم ــة  األزمـ ــدء  ب منذ  ــداء  ــف وال التضحية  فــي  األمثلة  أروع  ضــربــوا 

وعـــزم. حـــزم  بــكــل  العالمية  الــجــائــحــة  لــهــذه  الــتــصــدي  ــي  ف ــر  ــب األك ــدور  ــ ال لــهــم 

تقديم  عــن  نتوانى  لــن   « الــمــروريــة  ــوادث  ــح ال مــن  للحد  ساعد  جمعية   « فــي  إننا 

بأدائهم  نفخر  الــذيــن  األول،  ــاع  ــدف ال لخط  والــمــســاعــدة  ــم  الــدع ــال  ــك أش كــافــة 
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الصحية  الجائحة  مواجهة  فــي  متميز  وعمل  بطولي  أداء  مــن  قــدمــوه  مــا  إزاء 

ومواجهة  الــتــحــديــات  تذليل  فــي  الــقــويــم  ــة  ــدول ال نهج  ــع  م تماشيًا  العالمية، 

وميزها  بيننا،  له  مكان  ال  اليأس  بأن  الراسخ  واإليمان  والعزيمة  ــرار  واإلص الصعوبات 

مقدمتها  ــي  ف يــأتــي  الــتــي  المخلصة  الــجــهــود  تكاتف  على  امــتــد  عمل  نهج 

في  نوعية  ــدرة  ق الــدولــة  لُتظهر  األمنية،  والجهات  الطبية  الطواقم  إسهامات 

الحديث. تاريخها  في  البشرية  واجهت  التي  المواقف  أصعب  أحــد  مع  التعامل 

قمنا   ..  « المرورية  الحوادث  من  للحد  ساعد  »جمعية  بـ  المنوط  الــدور  من  وانطاقًا 

بالعديد من المبادرات بالتعاون مع شركائنا اإلستراتيجيين و مختلف مؤسسات الدولة، 

بتقديم مساعدات عينية و مالية دعمًا لخط الدفاع األول منذ بدء األزمة، و التي تمثلت 

في توزيع الوجبات و الطرود الغذائية و المشروبات، باإلضافة إلى المعقمات الصحية 

و  تقديرًا  الكحولية،  التعقيم  ورشاشات  القفازات  و  الكمامات  مثل  الوقاية  أدوات  و 

عرفانًا بدورهم المهم في حماية باقي أفراد المجتمع، وذلك ضمن جهود الجمعية 

كورونا. فيروس  مواجهة  في  الدولة  اتخذتها  التي  اإلحترازية  و  الوقائية  التدابير  لتعزيز 

فيروس  انتشار  مواجهة  أمــام  الصعاب  وتذلل  جهودها  تكثف  اإلمـــارات  ــة  دول إن 

برامج  تواكب  التي  والــقــرارات  ــراءات  اإلج من  العديد  باتخاذ  وذلــك  المستجد،  كورونا 

و  المواطنين  سامة  على  حفاظًا  العالمي  للوباء  للتصدي  الحكومة  وخطط 

كل  على  تطبيقة  تم  الذي  و  بعد  عن  الدراسة  نظام  تفعيل  خال  من  المقيمين، 

نظام  تطبيق  الى  باإلضافة  كبيرًا،  نجاحا  نجح  و  الدولة  في  الجامعات  و  المدارس 

الطبيعي  لمسارها  تدريجيًا  األمــور  عادت  أن  إلى  الموظفين  لكافة  ُبعد  عن  العمل 

على  الخاصة  و  الحكومية  المؤسسات  و  الــدوائــر  في   %100 بنسبة  ــدوام  ال أصبح  و 

القيادة  بجهود  ثــم  أواًل  اهلل  بفضل  تمامًا  سنتعافى  قريبًا  و  ــة،  ــدول ال مستوى 

بدولتنا  للنهوض  المبذولة  للجهود  ــدًا  أب و  دائمًا  الامحدود  دعمها  و  الرشيدة 

اإلصطناعي. الذكاء  و  التكنولوجي  السباق  في  األول  المركز  على  الحفاظ  و  الغالية 

أدام اهلل على دولة اإلمارات وشعبها النجاح الدائم .. واهلل الموفق.
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العميد جمال سالم العامري
المدير التنفيذي

تسعى  التي  الشرطية  والجهات  النقل  وزارات  و  التعليمية  الهيئات  جهود  أثمن 

العام  هــذا  في  اإلستراتيجيين  شركائها  مع  والتنسيق  بالتعاون  حثيث  بشكل 

في  الــكــفــاءة  ــات  درجـ أقــصــى  وبـــذل  الــجــهــود  لمضاعفة  اإلستثنائي،  ــي  ــدراس ال

الخالية  والسامة  لألمن  العالمية  المعايير  أعلى  وفــق  بأمان  الطلبة  أبنائنا  نقل 

في  خــاصــًة  الوقائية  و  اإلحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  ــط  وس ــات  ــاب اص أو  ــوادث  حـ ــة  أي مــن 

مــدرســي  نــقــل  خــدمــة  إلـــى  لــلــوصــول  المستجد،  ــا  ــورون ك ــروس  ــي ف تفشي  ــل  ظ

العام. هذا  التربوية  أهدافها  لتحقيق  التعليم  و  التربية  وزارة  سياسة  و  تتماشى 

ووزارة  المؤسسة  بين  الــعــام  طـــوال  المستمرين  والتنسيق  الــتــعــاون  هــذا  إن 

لتحقيق  الــدولــة،  في  المدني  الــدفــاع  وإدارات  الداخلية  ووزارة  والتعليم  التربية 

ومستخدمي  والمشرفين  والسائقين  للطلبة  الــطــرق  على  الــمــروريــة  السامة 

السالمة المرورية و مواجهة المواقف الطارئة

15 

تعزيز  إلــى  يهدف  العامة،  المرافق  إلــى  باإلضافة  ومــشــاة  سائقين  مــن  الطريق 

مواجهة  على  الحافات  فــي  والمشرفين  للسائقين  والــتــدريــب  التأهيل  بــرامــج 

و  ســريــع  بشكل  الطلبة  إخـــاء  وســرعــة  الــطــارئــة،  والــمــواقــف  ــار  ــط األخ مختلف 

آخر.  شيء  أي  وقبل  األول  المقام  في  وسامتهم  أرواحهم  على  حفاظًا  سليم 

أسئلة  إلــى  واإلستجابة  والراعية،  الداعمة  البيئة  تهيئة  ــور  األم أولياء  على  ينبغي 

يشعرون  وجعلهم  لهم  الــدعــم  ــار  ــه وإظ بإيجابية،  وتعبيراتهم  ــم  ــ أوالده

تفشيًا  تشهد  الــتــي  األوقـــات  ــذه  ه مثل  فــي  والقلق  اإلحــبــاط  عــن  بعيدًا  بــاألمــل 

باتباع  مــنــه  ــة  ــاي ــوق ال عــلــى  وحــثــهــم   19 كــوفــيــد  المستجد  كـــورونـــا  لــفــيــروس 

ــراءات  إج اتباع  إلــى  باإلضافة  العامة،  النظافة  و  الوقائية  ــراءات  اإلجـ و  التعليمات 

مساعدتهم  ينبغي  كما  البيت..  إلــى  بأمان  عودتهم  لضمان  المرورية  السامة 

اليومية  ــي األنــشــطــة  ــن خـــال دمــجــهــم ف الــيــومــي م بــالــروتــيــن  عــلــى اإللـــتـــزام 

مناعتهم. تــعــزز  الــتــي  المفضلة  ــات  ــاض ــري ال ومــمــارســة  لــلــقــراءة  وقــت  وتــوفــيــر 

مسؤوليتنا  منطلق  ومن  المرورية،  الحوادث  من  للحد  ساعد  جمعية  في  نسعى  إننا 

وصواًل  المرورية،  الحوادث  من  الحد  في  فعال  بشكل  المساهمة  إلى  اإلجتماعية، 

أبنائنا  وسامة  لحفظ  الدراسة  خال  خاصة  المرورية  الحوادث  من  خال  مجتمع  إلى 

مع  التواصل  آفاق  وتعزيز  لديهم،  المرورية  الثقافة  مستوى  رفع  خال  من  الطلبة، 

دور  تفعيل  تستهدف  التي  التوعوية،  والمحاضرات  البرامج  عن  فضًا  المجتمع، 

العمل  في  المشاركة  إلــى  باإلضافة  والجامعات،  الــمــدارس  في  التربوي  الميدان 

للتصدي  المبذولة  الجهود  إطار  في  أساسيًا  مكونًا  يصبح  بحيث  المروري،  التطوعي 

. واجتماعية  اقتصادية  أو  بشرية  خسائر  كانت  ســواء  المرورية  الحوادث  لمسببات 

دولــة  حققتها  الــتــي  واإلنـــجـــازات  النجاحات  ــأن  ب الــقــول  يمكن  آخـــر،  جــانــب  ــن  وم

التقدم  في  ــر  األث عظيم  لها  كــان  االستقال  منذ  ماضية  عقود  ــوال  ط ــارات  اإلمـ

لتوجيهات  نــتــاجــًا  كـــان  إنـــجـــازات  ــن  م إلــيــه  وصــلــنــا  فــمــا  والمستقبلي،  الــحــالــي 

ــاج اســتــكــمــال مــشــتــرك بــيــن جــمــيــع عناصر  ــت ــدة وأيــضــًا ن ــي ــرش ــادة ال ــي ــق مــن ال

أجــمــع. الــعــالــم  دول  بــيــن  الــمــراتــب  ألعــلــى  ــول  ــوص ال و  الــنــجــاح  لتحقيق  ــة  ــدول ال

مع تمنياتنا للجميع بالسامة في حلهم و ترحالهم ،،،
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تقترب دولة اإلمارات من إتمام 50 عامًا على اتحاد إماراتها السبع، 
منتصف  عام  هو  للخمسين«  اإلستعداد  عام   «  2020 عام  ليصبح 
خمسة  يطوي  ــذي  ال والفيصل   2071 المئوية  ــارات  اإلمـ مسيرة 
االتحاد  إعــان  منذ  رسمناه  الــذي  المجيد  ماضينا  كّونت  عقود 
قفزات  الدولة  فيها  حققت  بها،  نفتخر  التي  باإلنجازات  مليئة 
التنافسية. نوعية في جميع المجاالت واستطاعت أن تكون في قلب خارطة العالم 

عامًا  الخمسين  وتصميم  المستقبل  مامح  لرسم  نستعد  الــوقــت  ذات  ــي  وف
العام  تلي  أخـــرى  عــقــود  خمسة  تمتد  وشــامــلــة  األمـــد  طويلة  ــرؤيــة  ب الــقــادمــة 
لألجيال  أفضل  الــقــادم  ليكون  والتفكير  والمشاريع  الخطط  تطوير  عبر   2021
عزيمة  بكل  ــارات  اإلمـ ــة  دول تدخلها  جديدة  مرحلة  أعتاب  على  فنحن   ، القادمة 
تنموية  بإستراتيجية  جيدا  المدروسة  المبادرات  من  الكثير  جعبتها  وفي  وإصــرار، 
المجاالت  شتى  في  ــى  األول المراكز  من  العديد  لتتبوأ  محكم  وتخطيط  عماقة 
والبناء  والمكتسبات،  ــازات  ــج واإلن المؤسسين  اآلبــاء  إرث  على  ذلــك  في  مستندة 
بطموحات  الــقــادمــة  الخمسين  مسيرة  لتنطلق  ــد  ــواح ال الــفــريــق  بـــروح  عليها 
ــن وكـــل مقيمي  ــواط ــم ــن وال ــوط ــاد ال ــع ــدود تــعــانــق الــســمــاء وتــحــقــق إس ــا حـ ب
باإلنجاز. وتحتفل  تنّفذ..  تخطط..  عهدناها  كما  الــدولــة  لتبقى  اإلمـــارات،  وزائـــري 
رقي  فــي  ايــجــابــي  بشكل  تــؤثــر  مميزة  تــكــون  الــشــعــوب  حــيــاة  فــي  أيــامــًا  يــوجــد 
أهمها  ومــن  ــرى  األخ ــام  األي دون  كبيرة  قيمة  لها  ــام  األي تلك  تقدمها،  و  األوطــان 
التي  الغالية  المناسبة  تلك  المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  لــدولــة  الوطني  الــيــوم   ،
من  الكثير  ترسخ  حيث  خاصة  نكهة  وفــق  ديسمبر  من  الثاني  في  عــام  كل  تأتي 
اتحاد  وقوة  تماسك  ظل  في  وتأتي  االتحاد،  إلمــارات  والوحدوية  الوطنية  المعاني 
المشرقة  والحياة  المستقبل  نحو  خطواتها  تخطو  واحـــدة،  بوتقة  في  الــدولــة 
بالتنمية  الناهض  المستقبل  تخطي  على  قوية  وعزيمة  واســتــقــرار  ثبات  بكل 
الداخلية. ــة  ــدول ال ــدة  ــع وأص مــجــاالت  لكافة  والسليم  ــدروس  ــم ال والتخطيط 

المغفور  به  قام  ما  أن  لتؤكد  العام،  لهذا  اإلمــاراتــي  الوطني  اليوم  مناسبة  تأتي 
أرســـى فكرة  ــراه( عــنــدمــا  ــ ث نــهــيــان )طــيــب اهلل  آل  ــن ســلــطــان  ب زايـــد  الــشــيــخ  ــه  ل
عام  مــن  ديسمبر  مــن  الثاني  فــي  السبع،  ــارات  ــإلم ل االتــحــاد  روح  ــذرة  وبـ ــاد،  ــح االت
الحبيبة  لدولتنا  ــي  ورق تطور  مــن  ــراه  ن مــا  فــي  الكبير  الفضل  لها  كــان  و  م،   1971
الكثير  خــالــهــا  حققت  بــعــيــدة،  ــاق  آفـ نــحــو  بــهــا  الــنــهــوض  ــي  ف ســاهــمــت  حــيــث 
الجديد. العصر  مقتضيات  لكل  ومــواكــبــة  والتنموية،  العصرية  ــازات  ــج اإلن مــن 

كلمة العميد المهندس / حسين الحارثي – رئيس مجلس اإلدارة    ______________________
كلمة العميد / جمال العامري – المدير التنفيذي _______________________________________
المقدمة ______________________________________________________________________________
اإلمارات كانت حلمًا فأصبحت أرض األحام ____________________________________________
اآلباء المؤسسون  أرسوا القواعد لدولة أبهرت العالم __________________________________
اإلمارات تعانق الفضاء بــ«مسبار األمل« _________________________________________________
جهود اإلمارات االستباقية في مواجهة كورونا والحد من تداعياته ____________________
محمد بن راشد يطلق » حملة شكرا .. خط دفاعنا األول » _______________________________
»خدمة بن وريقه« للحاالت الطارئة _____________________________________________________
المؤتمر االفتراضي »االستعداد لإلستراتيجية الخمسينية«  ______________________________
حمات التوعوية المرورية الموحدة لعام 2020 _________________________________________
الداخلية تطلق تطبيقها »MOI UAE« على متجر هواوي _______________________________
االجتماع الـ ٣٦ للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون الخليجي ______________
جمعية ساعد تنظم مبادرة » شكرًا خط دفاعنا األول » _______________________________

في اليوم العالمي للعمل الخيري
ساعد تنظم مبادرة » أهلكم .. أهلنا » لمساعدة األسر ذوي الدخل المحدود __________
مرور دبي : تسجيل 14831 مخالفة لإلجراءات اإلحترازية ________________________________
ضاحي خلفان : التضحيات التي بذلت خال أزمة كورونا تستحق كل التقدير __________
شرطة أبوظبي تعزز السامة المرورية بـ »ملصقات رقمية« ___________________________
قائد عام شرطة رأس الخيمة يدشن مبادرة إلكترونية للسامة المرورية _____________
شرطة أم القيوين تطبق نظام الحجز الذكي للمركبات في المنازل _________________

شرطة الفجيرة تحصد 53 جائزة تميز خال 8 أعوام  ___________________________
اإلسعاف الوطني يطلق حملة توعوية للعودة اآلمنة والوقاية من كوفيد 19 ________



اتحاد قيام  بفضل  األماني  تحققت   لقد 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة، الذي أسهم
 كثيرًا في تغيير صورة الحياة في هذه األرض
شّتى في  المشاريع  من  العشرات   وإنجاز 
في واالزدهار  التقدم  وتحقيق   المجاالت 
 كل ناحية فيه، إننا لم نكن نحلم بكل هذه
 اإلنجازات التي تفوق كل تصّور، وهذه السرعة
المعروفة التنمية  معدالت  كل  تفوق  التي 

من أقوال المغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه “
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اإلمارات كانت حلمًا فأصبحت أرض األحالم

والنهضة  الكبير  النجاح  ان  شــك  التي ال  الشاملة  التنموية 
العربية  االمـــارات  ــة  دول شتى تشهدها  فــي  الــمــتــحــدة 

ــاســيــة قــام المجاالت االقتصادية واالجتماعية  والــســي
ــة، أســس  ــن ــي ــت ــة، فــقــد عــلــى أســــس م ــ ــري ــ ــخ ــ ص

سلطان  بن  زايــد  الشيخ  ــا  )رحــمــه أراده نــهــيــان  آل 
عظيمة،  قــويــة  دولـــة  عينه اهلل(  أمـــام  وكـــان 

صعب  وقتها  يبدو  تحقق حلم  انه  اال  المنال 
»أرض  االمــــارات  ــرص«.وأصــبــحــت  ــف األحـــام وال

التاريخ  نــراجــع  49 وعندما  الــوراء  الى  ونعود 
ما  ان  نجد  كان يحلم به الشيخ عــامــا 

يكن  لــم  حلما عاديا بل كان زايـــد 
ــى  مهمة اقـــــرب ال ــال،  ــي ــخ ال

ــاء شــــــاقــــــة  ــن وصــعــبــة ب
حيث دولة بكل مقوماتها والتوفيق بين العقول واالمكانيات والتقريب بين  ــدود،  ــح ال

أبوظبي ودبي تجد  المثال إماراتي  إنك عندما تدقق في تخطيط االمارات، على سبيل 
ان البنية التحتية تحمل رؤية واسعة ال حدود لها من التقدم االفقي والرأسي، كذلك 
زايد. الشيخ  المؤسس  لألب  والمتعمقة  الواسعة  الرؤية  بفضل  بالتفاصيل  االهتمام 

ازدهار
الشيخ  ــه  ل الــمــغــفــور  ــن  م الحكيمة  ــادة  ــي ــق ال بفضل  انـــه  احـــد  عــلــى  يخفى  ال 
على  يتغلب  أن  اســتــطــاع  حــيــث  ــراه،  ــ ث اهلل  طــيــب  نــهــيــان،  آل  ســلــطــان  ــن  ب زايـــد 
ــة إلـــى مـــا هـــي عــلــيــه اآلن،  ــدول ــال ــات حــتــى وصـــل ب ــدي ــح ــت ــاب وال ــع ــص ــة ال ــاف ك
والمستشفيات  الــجــامــعــات  ــى  أرقـ وتــضــم  الــعــالــم  دول  ــى  أرقـ ــن  م وأصــبــحــت 
مــزدهــرة. اإلمـــارات  ــة  رؤي وأصبحت  المهمة،  المؤسسات  مــن  وغيرها  والــــوزارات، 

فيها  بما  معطياتها،  بكل  التحتية  البنية  توفير  على  زايد  الشيخ  االتحاد  مؤسس  عمل 
الثقافية  المراكز  المعاهد،  العالي،  التعليم  مؤسسات  المدارس،  المستشفيات، 
والمهنية والمؤسسات العسكرية واألكاديمية والفنية لتحقيق الغاية النبيلة، وتهيئة 
الوطنية،  مسؤولياتهم  تحمل  من  اإلمــارات  أبناء  تمّكن  التي  المائمة  الظروف  كل 
ثروة  ليست  الثروة  »إن  بقوله:  التوجه  هذا  أهــداف  اهلل،  رحمه  زايــد،  الشيخ  حدد  وقد 
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المال بل هي ثروة الرجال، فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها، وهم الزرع الذي نتفيأ 
الجهود  كل  توجيه  من  مكنتنا  التي  هي  الحقيقة  بهذه  الراسخة  والقناعة  ظاله، 
حتى  الوطن،  هذا  أبناء  لخدمة  علينا  بها  اهلل  مّن  التي  الثروات  وتسخير  اإلنسان  لبناء 
وألشقائنا«. لنا  عونًا  ويكونوا  عاتقهم  على  تقع  التي  الجسام  بالمسؤوليات  ينهضوا 

في  الحكم  مقاليد  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  تولى 
أبوظبي  إمارة  لتنمية  الــدؤوب  بالعمل  حافلة  سنوات   1966 أغسطس   6 في  أبوظبي 
على  لإلنفاق  البترولية  االستثمارات  عوائد  تسخير  جرى  حيث  المجاالت،  مختلف  في 
تنفيذ  في  العمل  بدأ  كما  التحتية،  والبنية  والخدمات  التطوير  مشاريع  وإقامة  إطاق 
برامج طموحة للتنمية الشاملة التي استهدفت شتى نواحي الحياة بالتغيير والتبديل، 
الشعب«. خدمة  في  يسخر  لم  إذا  المال  من  فائدة  »ال  اهلل:  رحمه  يقول  كان  حيث 

الحكم  لمقاليد  زايــد  الشيخ  تولي  من  قليلة  سنوات  بعد  أبوظبي  إمــارة  وشهدت 
في  الــمــشــاريــع  مــئــات  تنفيذ  تــم  حيث  قــيــاســي،  ــن  زم فــي  جــذريــة  تــحــوالت  بــهــا، 
المساكن  إقامة  شملت  التي  والخدمات  والتطوير  والتحديث  والتشييد  البناء 
والمدارس  والعيادات  المستشفيات  وبناء  الحديثة  السكنية  التجمعات  وإنشاء 
طرق  من  التحتية  للبنية  األساسية  والهياكل  والكليات  والمعاهد  والجامعات 
الخدمات  مرافق  من  وغيرها  والمواصات،  االتصال  وخدمات  وماء  وكهرباء  وجسور 
للمواطنين. الكريمة  الحياة  مقومات  وتوفير  عصرية  دولة  بناء  أجل  من  األساسية 
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الباد  يجوب  ــذ  وأخ شعبه،  أبناء  إلسعاد  نفسه  اهلل،  رحمه  زايــد،  الشيخ  نــذر  وقــد 
والصحاري  والقرى  الحضر  بين  ويتنقل  والتشييد،  البناء  عمليات  يتابع  وعرضًا  طواًل 
اإلنجاز  معدالت  عند  ويقف  واإلعــمــار،  اإلنــمــاء  مشاريع  بنفسه  ليتفقد  ــان،  ــودي وال
ــود تــحــديــًا غــيــر مــســبــوق لــلــحــاق بــركــب الــحــضــارة والــتــحــديــث، حيث  ــق فــيــهــا، وي
مختلف  فــي  جــذريــة  وتــحــوالت  عماقة  منجزات  حكمه  ســنــوات  ــال  خ تحققت 
والثقافي  والصحي  والتعليمي  والــزراعــي  والصناعي  العمراني  التقدم  مجاالت 
األســاســيــة. البنية  لهياكل  وحــديــثــة  متينة  قــاعــدة  إنــجــاز  وجـــرى  واالجــتــمــاعــي، 

بناء االتحاد
أبوظبي  إمــارة  على  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  عطاء  يقتصر  لم 
شمل  جمع  إلى  أبوظبي  إمــارة  في  الحكم  تولى  منذ  يتطلع  كان  حيث  وحدها، 
اإلمارات األخرى، حيث بادر بعد أقل من عامين من توليه حكم إمارة أبوظبي، بالدعوة 
القوة  طريق  هو  االتحاد  »أن  الخصوص  هــذا  في  وأكــد  ــارات،  اإلمـ شمل  جمع  إلــى 
وأن  الضعف،  إال  عنها  ينجم  ال  الفرقة  وأن  المشترك،  والخير  والمنعة  العزة  وطريق 
التاريخ على امتداد عصوره«. اليوم، فتلك عبر  الهزيلة ال مكان لها في عالم  الكيانات 

في  تجسدت  ــة،  ــع واس استجابة  والمخلصة  الحكيمة  ــوة  ــدع ال هــذه  ــت  والقـ
نهيان  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  اهلل،  بــإذن  لهما  المغفور،  بين  تم  الــذي  االجتماع 
منطقة  فــي  ــي  دب حاكم  مكتوم  آل  سعيد  بــن  ــد  راش والشيخ  أبوظبي  حاكم 
إلى  بالدعوة  اإلجتماع  هذا  بعد  زايــد  الشيخ  وانطلق   ،1968 فبراير   18 في  السمحة 
اإلمــارات  بين  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم اتحاد  قيام  لمناقشة  ُتساعي  اتحاد  اقامة 
الخيمة،  رأس  الشارقة،  دبــي،  أبوظبي،  من  يتشكل  أن  مقترحًا  كان  والــذي  التسع، 
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بعدها  وتواصلت  وقطر،  البحرين  إلــى  باإلضافة  الفجيرة  القيوين،  أم  عجمان، 
االجتماعات  انعقاد  لحين  الــحــكــام،  بين  ــاورات  ــش ــم وال ــلــقــاءات  وال االجــتــمــاعــات 
ــارات  اإلم ــة  دول اتحاد  قيام  عن  رسمي  بشكل  ــان  االع فيها  تم  والتي  الحاسمة، 
رئيسًا  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بــن  ــد  زاي الشيخ  وانتخب  المتحدة،  العربية 
للرئيس. نائبًا  اهلل،  رحــمــه  مكتوم،  آل  سعيد  بــن  راشـــد  والشيخ  ــاد  ــح االت لــدولــة 

اســتــجــابــة  ــك  ــ وذل االتـــحـــاديـــة،  ــة  الـــدولـ مـــشـــروع  هـــو  و   1971 ديــســمــبــر   2 وفـــي 
ــة يــطــلــق عــلــيــهــا اســم  ــادي ــح ــة ات ــ ــوب الــمــنــطــقــة فـــي إقـــامـــة دول ــع لــرغــبــة ش
المنطقة. ــي  ف شــامــل  ــاد  ــح الت ــواة  نـ لتصبح  الــمــتــحــدة،  العربية  اإلمــــارات  ــة  دولـ

اإلنسان
ــد زايـــد  ــه ــي تــحــقــقــت لـــدولـــة االمــــــارات فـــي ع ــت ــازات ال ــ ــج ــ أهـــم وأعـــظـــم اإلن
نهيان  آل  ــد  ــ زاي بــن  خليفة  الــشــيــخ  الــســمــو  ــب  ــاح ص عــهــد  فــي  واآلن  وراشــــد 
ــاب من  ــب ــش ال ــة  ــح ــري اإلنـــســـان، وخـــاصـــة ش الـــدولـــة، حــفــظــه اهلل، هـــو  ــس  ــي رئ
ــن. ــي ــن ــواط ــم ــن ال ــر مـ ــبـ ــنــســبــة األكـ ــن يــشــكــلــون ال ــذيـ ــن الـ ــوطـ ــات الـ ــنـ ــاء وبـ ــنـ أبـ

أولوية القيادة إسعاد المواطنين
يوم  أصبحت  حديثة  دولـــة  مــيــاد  الــتــاريــخ  شهد   1971 ديسمبر  مــن  الــثــانــي  فــي 
استكملت  أن  بعد  العربية،  الـــدول  جامعة  فــي  عشرة  الثامنة  الــدولــة  إعانها 
والثاثين  الثاني  والعضو   ،1971 ديسمبر  من  السادس  في  إليها  انضمامها  وثائق 
بعد  أي   1971 ديسمبر  مــن  التاسع  مــن  اعــتــبــارًا  المتحدة  األمــم  فــي  المائة  بعد 
الخيمة  رأس  ــارة  إمـ وانضمت  االتــحــاديــة.  ــة  الــدول قــيــام  إعـــان  مــن  واحـــد  أســبــوع 
نهيان،رحمه  آل  سلطان  بــن  زايـــد  الشيخ  وأمـــر   .1972 فبراير   10 فــي  ــاد  ــح االت ــى  إل
والخبرات  المادية  اإلمكانيات  جميع  بوضع  االتــحــاد  قيام  عن  اإلعــان  فــور  اهلل، 
قال  حيث  ــة،  ــادي ــح االت ــة  ــدول ال خــدمــة  فــي  أبــوظــبــي  لحكومة  والفنية  اإلداريــــة 
اإلمــــارات«. لشعب  ــي  ــداف أه وأســمــى  أمنيتي  ــاد  ــح االت ــوص:“إن  ــص ــخ ال هــذا  فــي 

انطالق العمل
العمل  عجلة  ــة،  ــادي ــح االت الــدولــة  لتأسيس  ــى  ــ األول اللحظة  مــنــذ  وانــطــلــقــت 
الشيخ  وأعــلــن  المنطقة،  شهدتها  الــتــي  التنمية  عمليات  أضــخــم  مــن  ــواحــدة  ب
الحكم  مقاليد  لتوليه  ــى  األول ــام  األي منذ  اهلل،  ،رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  ــد  زاي
قائًا  المواطنين،  مستوى  ورفـــع  الــوطــن  تــقــدم  ــل  أج مــن  ــروات  ــث ال تسخير  عــن 
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اهلل  لــرضــاء  بــه  نلتزم  مــا  أول  ــإن  ف بــالــثــروة،  علينا  ــّن  م قــد  ــل  وج ــّز  ع اهلل  ــان  ك »إذا 
شعبها.« ــى  إل الخير  ولــســوق  الــبــاد  إلصـــاح  ــروة  ــث ال ــذه  ه نــوجــه  أن  هــو  وشــكــره 

بناء اإلنسان
ــورة مــوازيــة لــبــنــاء الــوطــن، و ذلــك  ــص ــاء اإلنــســان ب ــن حـــرص الــشــيــخ زايـــد عــلــى ب
اإلنــســان  وأن  حقيقي،  تــقــدم  كــل  مــحــور  هــو  ــان  ــس اإلن أن  قناعته  مــن  انــطــاقــًا 
اإلنسان  إن  و  االتــحــاد،  ــة  دول عليها  تعتمد  التي  األساسية  الدعامة  هو  المتعلم 
ــن مــنــشــآت ومـــدارس  ــدم، ومــهــمــا أقــيــم م ــق ــل ت ــارة و مــحــور ك ــض ــح أســـاس ال
فيه  روح  ال  مــاديــًا  كيانًا  يبقى  ــذا  ه كــل  ــإن  ف ذلــك،  وغير  وجــســور  ومستشفيات 
تحقيق  على  وإيــمــانــه  وجــهــده  بفكره  ــادر  ــق ال ــان  ــس اإلن هــو  ــذا  ه كــل  روح  ألن   ،
والحديد،  اإلسمنت  من  بأبنية  تقاس  ال  والنهضة  التقدم  وإن  المنشود،  التقدم 
الكريمة. الــحــيــاة  ــه  ل ــر  ــوف وي ــن  ــواط ــم ال يسعد  ــا  م وكـــل  اإلنــســان  بــبــنــاء  ــا  ــم وإن

االتجاه  ذات  في  الدولة  أجهزة  كافة  ســارت  الجوهري،  المنظور  لهذا  وترسيخًا 
متضافرة في الجهود لبناء إنسان قادر على التعاطي مع مسارات التنمية الحقيقية، 
في  اهلل،  زايد،رحمه  الشيخ  وقــال  عقباتها،  واجتياز  مستجداتها  مسايرة  وأيضًا 
والعدالة  المساواة  مبادئ  على  نّص  الباد  دستور  فــبــرايــر1972:«إن  من  عشر  الثالث 
والتضامن  المواطنين،  لجميع  الفرص  وتكافؤ  والطمأنينة  األمن  وتوفير  االجتماعية 
ورعاية  الوطن  وحب  واألخاق  وقوامها،  المجتمع  أساس  األسرة  واعتبار  والتراحم، 
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التعليم،  وإلزامية  واألمومة،  الطفولة 
العمل  وتــوفــيــر  الــصــحــيــة،  ــة  ــاي ــرع وال
اعتبار  و  لــه،  وتأهيلهم  للمواطنين 
كل  فــي  الطبيعية  ــوارد  ــم وال ــروات  ــث ال
لتلك  عــامــة  ملكية  مملوكة  ــارة  ــ إم
ــار«. ــ واالدخ الــتــعــاون  وتشجيع  اإلمـــارة 

أصبحت  زايـــد،  حلم  تحقق  وبــعــدمــا 
للكثيرين  األحـــــام  أرض  اإلمـــــــارات 
وامتزج  فيها،  العيش  يتمنون  الــذيــن 
عامًا   49 مــرور  بعد  المواطنين  بأحام 

مع  جنب  إلى  جنبًا  بالوقوف  الحلم،  هذا  على  المحافظة  كيفية  في  االتحاد،  على 
ونائبه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الرشيدة  القيادة 
آل مكتوم، والحكام، حفظهم اهلل ورعاهم. راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

رعاية الشباب
دعوتهم  على  وحرص  الشباب  لرعاية  كبيرًا  اهتمامًا  اهلل«  »رحمه  زايد  الشيخ  أولى 

باستمرار إلى التسّلح بالعلم حتى يسهموا بدورهم في خدمة الوطن، ودفعهم ألن 

ُيلّموا بالماضي وظروفه الصعبة والمشاق التي عاش في كنفها آباؤهم وأجدادهم، 

على  الشباب  يحث  كان  كما  ومكاسب،  إنجازات  من  تحقق  ما  على  يحافظوا  لكي 

ــًب. وواج شرفًا  العمل  باعتبار  العمل،  ميادين  بمختلف  وااللتحاق  واإلنــتــاج  العمل 

قائدا يمتلك فكرًا فريدًا ، تطلع إلى بناء دولة متقدمة
دولة  بناء  في  قوية  ووطنية  رغبة  من  ينبع  فريدًا  فكرًا  يمتلك  ــد  زاي الشيخ  كــان 

صاحب  ذلــك  قــال  ــارات،  اإلمـ أرض  في  وجــد  الــذي  النفط  من  أكثر  تمتلك  متقدمة 

الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

ــى  األول والــخــطــوات  الــرؤيــة  عاصر  ــه  أن وأكــد  محاضراته،  إحــدى  فــي  دبــي،  حاكم 

وسيلة  ــان  ك بــل  الــبــاد،  نهضة  فــي  األســـاس  النفط  يكن  لــم  ــه  أن و  ــاد،  ــح االت لبناء 

أن  إلــى  سموه  من  ــارة  إش في  إنجازاتها،  تحقق  أن  الدولة  خالها  من  استطاعت 
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لتلك  يحقق  لــم  ولكن  العالم  دول  مــن  العديد  فــي  أكبر  بكميات  وجــد  النفط 

المثلى. بالطرق  استغاله  أحسنت  اإلمـــارات  قيادة  ألن  لــإلمــارات،  حققه  ما  ــدول  ال

فالشيخ  شديدة،  كانت  العزيمة  ولكن  سهلة،  تكن  لم  البداية  أن  إلى  سموه  وأشار 

ومترويًا  مستمع  خير  وكان  وجذابة،  قوية  شخصية  صاحب  كان  ثراه«  اهلل  »طيب  زايد 

من  الكثير  حققت  الماضية  السنوات  مدى  على  اإلمارات  دولة  وأن  قراراته،  اتخاذ  في 

العالم، وأصبحت  بين دول  تبوأت مكانة مرموقة  الوطنية والحضارية، حتى  اإلنجازات 

الكثير من الدول تقتدي بها وتتعلم من تجربتها وتطورها في المجاالت كافة، حيث 

واآلمال  الطموحات  تحقيق  نحو  جبارة  انطاقة  التأسيس  فترة  بعد  اإلمارات  شهدت 

المواطنين  إخوانه  مع  ويسعى  زايــد،  حلم  واقع  ثمار  ليلمس  المواطن  بيد  واألخــذ 

بالهوية  االحتفاظ  مع  العالمية،  قمة  إلى  به  للوصول  االتحاد،  دعائم  ترسيخ  إلى 

اإلمارات  حصدت  كلما  الحلم  ويتجدد  األصيلة.  العربية  والتقاليد  والعادات  اإلسامية 

نهيان.  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  فيه  فكر  ما  مسار  في  جديدة  نتيجة 

زايد و البساط األخضر
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خليفــة بن زايد
اآلباء المؤسسون  أرسوا القواعد لدولة أبهرت العالم

في  مذهل  بشكل  تطورت  التي  ــدول  ال من  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  ــة  دول تعد 

رغم  اإلماراتية  الهوية  على  حافظوا  الذين  المخلصين  ابناءها  بأيدي  قصير  زمن 

السمو  صاحب  أكــد  الصدد  هــذا  وفــي  األصــعــدة،  جميع  على  يحدث  الــذي  التطور 

مناسبة  هو  ديسمبر  من  الثاني  أن  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ 

المؤّسس  القائد  للوالد  العطرة  السيرة  ونستذكر  للوطن،  الـــوالء  فيها  ُنــجــّدد 

الذين  المؤّسسين،  اآلبــاء  وإخــوانــه  نهيان  آل  سلطان  بن  ــد  زاي الشيخ  له  المغفور 

حضارية  نهضة  مــن  حّققته  بما  العالم  أبــهــرت  لــدولــة  القوية  الــقــواعــد  ــوا  أرسـ

وشــمــوخ. وكــرامــة  عـــّزة  مــن  فيها  والُمقيمين  لمواطنيها  ــرتــه  وّف وبــمــا  شاملة، 

لقياس  وحيدًا  معيارًا  االقــتــصــادي،  النمو  مــؤّشــرات  من  نّتخذ  ال  ــارات  اإلمـ في  إننا 

النجاح  نقيس  وإنما  بادنا،  بها  تزخر  التي  والخدمية  اإلنتاجية  المشروعات  نجاح 

وبما  ملموسة،  ُمضافة  قيمة  من  الحياة  لجودة  المشروعات  تلك  ُتكسبه  بما 
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وتأهيل. وتدريب  عمل  فــرص  من  تخلقه  وبما  وُمستدام،  ُمــتــوازن  نمو  من  ُتحدثه 

مجالس  في  الشباب  ُمشاركة  بتعزيز  قــرارًا  الــوزراء  مجلس  باعتماد  سموه  قام  و 

القدرات  لتطوير  ُمــبــادرات  ــاق  وإط الحكومية،  والشركات  والمؤّسسات  الهيئات 

من  وتمكينهم  األعــمــال،  ــرّواد  لـ الناشئة  المشروعات  ــم  ودع للشباب،  القيادية 

وما  الخارجي،  الفضاء  صناعة  في  القوي  اندماج  و  الرابعة،  الصناعية  الثورة  تقنيات 

فضائي  برنامج  في  ــى  األول الخطوة  ُيمّثل  المنصوري،  ــزاع  ه ــارات  اإلمـ ابــن  حّققه 

منّصة  ــارات  اإلم دولة  مكانة  ترسيخ  إلى  ويهدف  سنة،   100 إلى  يمتّد  طموح،  إماراتي 

الشاملة. التنمية  جهود  لدعم  الموّجهة  الفضاء  ومشروعات  ألبحاث  عالمية 

باستشراف  معنية  هــي  مــا  بمثل  الحكومة،  »أن  على  سموه  يؤكد  مــا  دائــمــا  و 

والفرد،  والمجتمع  الدولة  تخدم  وإنجازات  فرص  إلى  تحّدياته  وتحويل  المستقبل 

موروثنا  وعناصر  وقيمنا  وتقاليدنا  عاداتنا  على  بالمحافظة  معنية  أيضًا  فهي 

أهّم  من  هو  المقبلة  األجيال  إلــى  وتمريره  به  واالحتفاء  التراث  فإحياء  الشعبي، 

ركيزة  هو  فتراثنا  المستقبل،  ــارات  إم بناء  عليها  سيقوم  التي  األساسية  القواعد 

هي  العظيمة  فاألمم  مسيرتنا،  لعجلة  الدافعة  والقوة  إلهامنا،  ومصدر  هويتنا، 

مؤشرًا  باعتباره  األمن  إلى  ننظر  فإننا  أبناءها،  وُتقدر  وتاريخها،  بتراثها  تحتفي  التي 

أمن  دون  تنمية  فا  واالجتماعي،  االقتصادي  التقدم  لقياس  رئيسًا  ومعيارًا  حقيقيًا 

فإن  هذا،  وفي  اإلنسان.  لحقوق  واحترام  للقانون  سيادة  دون  تقدم  وال  مستدام، 

والتقدير«. الشكر  جميعًا  مّنا  تستحق  والشرطية،  األمنية  وأجهزتها  الداخلية  وزارة 

الخارجية،  وزارة  في  ممثلة  النشطة،  الفاعلة  اإلماراتية  بالدبلوماسية  سموه  وأشاد 

صورتها،  وبناء  الخارجية،  الدولة  سياسة  تنفيذ  في  عاٍل  منظٍم  جهد  من  تبذله  لما 

وتعزيز  سيادتها،  عن  والتعبير 

عاقاتها،  وتوثيق  مكانتها، 

حــيــث انــعــكــس كـــل هــذا 

الوطن  الجهد خيرًا كثيرًا على 

ذلك  رأس  وعلى  والــمــواطــن، 

دولــة  ســفــر  ــواز  ــ ج ــح  ــب أص أن 

المتحدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ

عربيا.  واألول  عالميا  األقـــوى 
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أول  يعد  الــذي  ــل«  األم »مسبار  انطلق  والعمل،  الجهد  من  سنوات  ست  مــدار  على 
لتحقيق  المريخ  كوكب  ــى  إل تاريخية  رحلة  فــي  ينطلق  وعــربــي  ــي  ــارات إم مسبار 
وضع  من  تمكنت  التي  الرشيدة  القيادة  من  وبدعم  إماراتية  بسواعد  كبير  إنجاز 
األحمر. الكوكب  الستكشاف  تسعى  محدودة  لدول  عالمية  قائمة  ضمن  اإلمــارات 

لاتحاد  الذهبي  اليوبيل  احتفاالت  مع  للمريخ  المسبار  وصــول  موعد  يتزامن  حيث 
محما  وهو  انطلق  المتحدة..  العربية  اإلمــارات  دولــة  تأسيس  على  عاما   50 ومــرور 
ليدرس  المريخ  إلــى  ــواًل  وص السماء  عنان  في  ليبحر  والطموح  ــال  اآلم من  بالكثير 
هذا  حــول  المعلومات  من  إليه  يحتاج  بما  العالم  ويمد  الجوي  وغافه  مكوناته 
طموحة  إماراتية  ــة  رؤي ضمن  العلمي  للمجتمع  علمية  قاعدة  ويوفر  الكوكب 
القادمة. عامًا  الخمسين  مدى  على  تمتد  الستراتيجية  وترجمة  الفضاء  الستكشاف 

دراســة  في  تتمثل  المسبار،  هــذا  عبر  فريدة،  عالمية  بمهمة  تضطلع  اإلمـــارات  إن 
علمية  قاعدة  وتوفير  ــراره،  أسـ بكشف  البشر  حلم  لطالما  ــذي  ال الكوكب  مناخ 
الفضاء،  الستكشاف  طموحة  إمــاراتــيــة  رؤيــة  ضمن  العلمي،  للمجتمع  متاحة 
التحول  عنوانها  القادمة،  عامًا  الخمسين  مــدى  على  تمتد  الستراتيجية  وترجمة 
البشرية. خدمة  في  العلم  وتسخير  المستقبل،  واستشراف  المعرفة  اقتصاد  إلى 

الذهبية،  الدولة  مسيرة  من  عامًا  خمسين  ج  ُيتوِّ المسبار،  وصــول  موعد  إن  حيث 
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سلطان  بن  زايــد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس  حلم  تحقق  حتى  تطل  لم  مسيرة 
صقلت  الذين  ــارات  اإلمـ وبنات  أبناء  ــد«  زاي »عيال  يد  على  ــراه،  ث اهلل  طيب  نهيان،  آل 
أنهم  وأثبتوا  العطاء،  بادلوها  وهــم  وقــدراتــهــم،  إبداعاتهم  الرشيدة  القيادة 
ــارات  اإلمـ طــمــوح  فــي  للفضاء  الطريق  بــدايــة  هــي  وهـــذه  ــعــزم،  ال ــل  أه ــدر  ق على 
لمسيرة  ــدادًا  ــت ام المقبلة  ــال  ــي األج ستحمله  حلم  ــو  وه ــدود،  حـ لــه  ليس  الـــذي 
الفضاء. علوم  في  العالمية  الخريطة  على  اإلمـــارات  وضعت  التي  »الامستحيل« 

وتحقيق  المسؤوليات  أكبر  لتحّمل  شبابها  إلعــداد  الكثير  اإلمــارات  دولة  قدمت  قد 
وأّهلتهم  الفضاء،  لعلوم  الشباب  مــن  جــديــدًا  جيًا  ــّدت  وأعـ ــازات،  ــج اإلن أعظم 
الفضاء  يخترقون  بجهودهم  هم  وهــا  العلمية،  المستويات  ــدث  وأح أعلى  على 
جمعاء،  البشرية  مستقبل  يخدم  عما  بحثًا  الكواكب  أبعد  إلى  النجوم  ويعبرون 
العرب«،  الفضاء  »نوابغ  ببرنامج  العربية  أمتها  تجاه  مسؤوليتها  اإلمــارات  توّلت  كما 
السمو  صاحب  أطلقه  الذي  عربيًا،  نوعه  من  األول  المكثف  التدريبي  العلمي  البرنامج 
عربي. شــاب  ألــف   37 حوالي  له  تقدم  ــذي  وال مكتوم،  آل  ــد  راش بن  محمد  الشيخ 

الحلم  بإنجاز  وتمّسكًا  وهّمة  وعزيمة  ــرار  إص ــارة  ش بمثابة  هو  ــل«  األم »مسبار  إن 
منذ  المعطاء،  الــوطــن  ــذا  ه قـــادة  لــه  سعى  طــمــوح  وتحقيق  ــًا،  ــع واق وتحويله 
طّيب  نهيان،  آل  سلطان  بــن  ــد  زاي الشيخ  ــه،  ل المغفور  القائد  يــد  على  التأسيس 
أيامها  تمشي  الــدول،  كباقي  دولــة  مجّرد  ليست  اإلمـــارات  بــأن  وإخــوانــه،  ــراه،  ث اهلل 
العمل  كان  بل  وحسب..  المهام،  وقضاء  الفراغ  ملء  إلى  الساعي  برتابة  ولياليها 
أبناؤها  أواًل  منها  يفيد  إنــجــازات  المملوء  السامي  الــراقــي  والتفّوق  التمّيز  على 
ــاء،  ــدق واألص ــاء  ــق األش ــّم  ث أبــنــاؤهــا،  ــك،  ش بــا  وكــّلــهــم،  ــا،  ــه أرض على  والمقيمون 
الدنيا. بقاع  كل  في  بالعطاء،  ممدودة  يدها  الخير،  فــإمــارات  أصــدقــاء،  والجميع 

مسبار اإلمارات مسبار العرب
كورونا  جائحة   ( الحديث  بتاريخه  محنة  بأقسى  العالم  فيه  يمر  الذي  الوقت  في  إنه 
ــداع  واإلب باإللهام  نهجها  مكرسة  طريقتها  على  العمل  اإلمــارات  دولــة  تواصل   ،)
اعترافها  التي تترجم عدم  الوطنية  العزيمة  واإلنجاز في الظروف كافة.. وهنا جوهر 
من  فريدة  وإنــجــازات  نتائج  من  تحققه  وما  أهــداف  من  تضعه  ما  عبر  بالمستحيل 
الحاضرة  وأجيالها  للبشرية  لتؤكد  آخر  كوكب  إلى  التحدي  تنقل  واليوم  نوعها.. 
بأننا  والمستقبل  والحاضر  التاريخ  أعماق  من  ينادي  حق  صوت  هناك  أن  والقادمة، 
الكبار  بين  الدولة  مكانة  ترسيخ  ثابت  سعي  في  وسنواصل  لنا  والزمن  قادمون 
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بأمتنا  ُنحلق  األمــل«  »مسبار  عبر  و  الــحــدود،  يعرف  ال  ــذي  ال بالتصميم  و  بالتحدي 

األمم،  جميع  أبناء  من  المايين  مئات  وعقول  وقلوب  عيون  تتجه  حيث  إلى  عاليًا 

على  ضيوفًا  نكون  لن  اإلمــارات  وبقيادة  العروبة،  باسم  جديدًا  إنجازًا  يتابعون  وهم 

وحقيقيون  فاعلون  شركاء  بل  كغيرها،  لتعبره  عاديًا  زمنًا  تعيش  أمة  وال  المستقبل 

البشرية. ومستقبل  لغد  بالتأسيس  ونــشــارك  المستقبل  ونصنع  هدفنا  نعرف 

القدرة  ــارات  اإلم عزيمة  فيها  بثت  أمة  كبرياء  معه  حامًا  انطلق  األمــل  مسبار  فإن 

اإلماراتي  المواطن  أن  أجمع  للعالم  ليثبت  كيلومتر  مليون   400 يحلق  لانطاق.. 

كانت  لقد  جمعاء..  البشرية  وخير  لصالح  الزمن  ويسابق  الحضارة  صنع  على  قــادر 

مع  فخرًا  قلوبنا  فيها  حلقت  التي  اللحظات  تلك  التاريخ  في  مفصلية  مرحلة 

ليكتب  التحديات  جميع  ومحطمًا  الظروف  كل  معاندًا  ينطلق  وهو  األمل«  »مسبار 

في  الكبار  بين  لمكانتها  اإلمــارات  دولــة  ترسيخ  وعنوانه  المريخ  بدايته  جديدًا  أمــًا 

منذ  المخيلة  في  تمر  والتصميم  العزة  بمحطات  عابقة  ذاكــرة  الفضاء،  علوم 

طليعة  في  األحــمــر«  »الكوكب  فيها  بــات  التي  اللحظة  إلــى  االتــحــاد  فجر  بــزغ  أن 

»قصر  ومن  البشري  بالكادر  واالستثمار  باإلنسان  البناء  في  حياة  ملحمة  ــداف..  األه
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39 

للعالم  ليثبت  األرقــام  كافة  ويحطم  الزمن  يختصر  إنسان  المريخ  إلــى  الحصن« 

وطموحات  إنجازات  تثمر  أسسًا  وتغرس  األمل  وتنثر  اإللهام  تحمل  اإلمارات  أن  اليوم 

يحملون  الــذيــن  الــوطــن  أبــنــاء  بهمة  ستكون  والــتــي  الــيــوم،  تتحقق  نــراهــا  كالتي 

الرشيدة. القيادة  مــن  وتقدير  ومتابعة  دعــم  كــل  وينالون  عظيمة  مسؤوليات 

هم  ــا  وه يتحقق..  والبشرية  الــعــرب  حلم  يتحقق..  ــد«  زايـ »حلم  النهاية  فــي  و 

كثيرا. إليه  تحن  ــذي  ال مجدها  لتستعيد  قاطبة  بــاألمــة  ينهضون  الــوطــن  ــال  رج

أول صورة عالمية للمناخ على الكوكب األحمر
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جهود اإلمارات االستباقية في مواجهة كورونا 
و الحد من تداعياته

 ،»19 »كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  لمواجهة  احترازية  تدابير  اإلمارات  دولة  اتخذت 
منذ ظهور أول إصابة في شهر آذار )مارس( من عام 2020، ولم تدخر الحكومة جهدًا 
الحتواء الفيروس والحد من انتشاره، وضمان استمرارية الخدمات الحكومية، واألعمال، 
النوعية  المبادرات  الدولة، حيث أطلقت  الحيوية في  القطاعات  والتعليم، وغيرها من 
التي دعمت فاعلية وتميز الدولة في التعامل مع الجائحة، وهنا نسلط الضوء على أبرز 
القطاعات  مختلف  على  كورونا  جائحة  تأثير  من  للحد  اإلمارات  اتخذتها  التي  القرارات 
االستخدام  وإجازة  الوطني،  التعقيم  برنامج  إطاق  وتشمل  انتشارها،  ومنع  الحياتية، 
الطارئ للقاح »كوفيد 19« ألفراد خط الدفاع األول الذين هم بمثابة حصن ودرع الوطن.

التعليم الهجين 
الحضور  أو  مــنــازلــهــم،  ــن  م بعد  ــن  ع الــمــدارس  طــاب  دراســـة  خــيــار  اعــتــمــاد  ــم  ت
من  مــزيــج  اخــتــيــار  أو  الــوقــائــيــة،  بــالــتــدابــيــر  االلـــتـــزام  ــع  م الـــمـــدارس  إلـــى  الفعلي 
والمنشآت  الــمــدارس  إلـــزام  مــع  الهجين،  بالتعليم  ــعــرف  ُي مــا  أي  النظامين، 
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الــخــدمــات،  ــزودي  ــ وم والمعلمين،  ــن،  ــيـ اإلداريـ مــن  كــوادرهــا  وكــافــة  التعليمية 
ــي وضــعــتــهــا الــجــهــات  ــت ــراءات والـــبـــروتـــوكـــوالت ال ــ ــاإلج ــ ــاب، بـــااللـــتـــزام ب ــطـ والـ
ــدارس.  ــم ــل ــان عــــودة آمــنــة ل ــمـ ــروس، وضـ ــيـ ــفـ ــار الـ ــش ــت ــن ان الــمــعــنــيــة لــلــحــد مـ

السياسة الوطنية للتحصينات 
الوطنية  السياسة  تمثل  والتي  للتحصينات،  الوطنية  السياسة  الحكومة  أطلقت 
من  والحد  السارية  األمــراض  لمكافحة  القطاعات  متعدد  وطنيًا  إطــارًا  للتحصينات 
للموارد  وكفاءًة  فعاليًة  أكثر  استغااًل  يضمن  وبما  والمجتمع،  الفرد  على  خطورتها 
الوطنية، كما اقرت إعادة فتح الحضانات مع إجراءات احترازية للحماية من »كوفيد 19«.

اتخذت  الطارئة،  الفترة  هــذه  خــال  الهمم  ألصحاب  ورعايتها  دعمها  إطــار  وفــي 
اإلضــافــيــة  ــة  ــرازي ــت االح ــراءات  ــ ــ واإلج الــتــدابــيــر  ــن  م مجموعة  المختصة  الــجــهــات 
لمساعدة  المستجد،  كورونا  فيروس  وبــاء  ظل  في  الهمم  أصحاب  مع  للتعامل 
المحيطة  التحديات  تجاوز  على  الفئة  هــذه  رعاية  على  والقائمين  األمــور  أولــيــاء 
واطمئنان.  بــأمــان  اليومية  حياتهم  نسق  ليواصلوا  معنويًا  ودعــمــهــم  بــهــم، 
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منصات إلكترونية للتوعية 
السامة  معايير  تطبيق  ــة،  ــدول ال اتخذتها  الــتــي  واإلجـــــراءات  الـــقـــرارات  شملت 
للتوعية  إلكترونية  منصات  واطــاقــهــا  والــتــجــاريــة،  السياحية  المنشآت  ــي  ف
وعـــودة  الطبيعية،  للحياة  الــتــدريــجــيــة  الــعــودة  ــن  ع فــضــًا  كـــورونـــا،  بــفــيــروس 
قبل  ــة  ــام واإلق التأشيرة  قــوانــيــن  مخالفي  ومــنــح  ــة،  ــدول ال خـــارج  مــن  المقيمين 
أحكام  على  التحديثات  جــانــب  ــى  إل ــاء،  ــف اع فــتــرة  )مـــارس(  آذار  شهر  مــن  األول 
كورونا.  جائحة  ظل  في  والسياحة  والــزيــارة  اإلقــامــة  وتأشيرات  الــدخــول،  أذونـــات 

دليل الممارسات اآلمنة 
»كــورونــا«،  انتشار  من  للحد  العامة  األماكن  في  اآلمنة  الممارسات  دليل  أطلقت 
دولة  واعتمدت  المستجد،  كــورونــا  فيروس  لمواجهة  للتطوع  المجال  وفتحت 
من  العديد  استخدمت  حيث  ــاء  الــوب لمكافحة  الذكية  الحلول  على  ــارات  ــ اإلم
انتشارها.  على  والسيطرة  وتتبعها،  المصابة،  الحاالت  عن  للكشف  الذكية  الحلول 
المخالطين  األشخاص  معرفة  يتيح  الــذي  الحصن،  تطبيق  الحلول  هــذه  أبــرز  ومــن 
الطبية  الفحوصات  نتائج  على  ــاع  االطـ خاصية  يــوفــر  كما  المصابة،  لــلــحــاالت 
االفــتــراضــي  ــور  ــت ــدك »ال منصة  ــرى،  ــ األخ الــذكــيــة  الــحــلــول  ــن  م ــك  ــذل وك بسهولة، 
المرضية  ــراض  ــ األع تقييم  لــألشــخــاص  يمكن  خالها  مــن  والــتــي  لــكــوفــيــد19-«، 
ال.  أم  كــورونــا  بفيروس  مرتبطة  األعـــراض  تلك  كانت  إذا  ومــا  عليهم،  تظهر  التي 

الجهود اإلنسانية 
في  فــاعــل  دور  ــا  ــورون ك جائحة  ــال  خ اإلمــــارات  لــدولــة  اإلنــســانــيــة  للجهود  ــان  ك
الــحــاالت  أصــحــاب  مــن  الموظفين  ومنحت  المتضررين،  مــعــانــاة  مــن  التخفيف 
الــمــخــزون  تنظيم  عــلــى  ــة  ــدول ال حــرصــت  فيما  مــدفــوعــة،  إجــــازات  االستثنائية 
الخصوص  وبــهــذا  ــات،  ــ واألزم الــطــوارئ  ــاالت  ح فــي  الغذائية  للسلع  االستراتيجي 
 )3( رقــم  االتــحــادي  القانون  نهيان،  آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ  الدولة  رئيس  اعتمد 
الــدولــة،  فــي  الغذائية  للسلع  االستراتيجي  المخزون  تنظيم  بشأن   2020 لسنة 
في  الــدولــة  فــي  الغذائية  للمواد  االستراتيجي  الــمــخــزون  تنظيم  ــى  إل الــهــادف 
الــغــذاء.  مجال  فــي  االســتــدامــة  وتحقيق  ــوارث،  ــ وك وطـــوارئ  أزمـــات  حصول  ــال  ح
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فيروس  تفشي  ــراء  ج حاليا  العالم  يعيشها  التي  والتحديات  الــظــروف  ظل  في 
آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلق   ،)19  – )كوفيد  المستجد  كورونا 
حساباته  عبر  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
تقديرا  وذلــك  #شكرا_خط_دفاعنا_األول،  حملة  اإلنترنت  شبكة  على  التواصلية 
في  الصحي  القطاع  في  العاملين  كل  و  كافة  الطبية  والــكــوادر  الفرق  لجهود 
الساعة،  مدار  على  يعملون  الذين  وإداريين،  ومسعفين  وممرضين  أطباء  من  الدولة، 
أرض  على  يعيش  إنسان  كل  وخدمة  لحماية  وطاقتهم  جهودهم  أقصى  باذلين 
بيئة صحية آمنة،  اإلمارات، حريصين على سامة المجتمع اإلماراتي بكل فئاته لتوفير 
خال  من  واحتوائه  للفيروس  للتصدي  الحثيثة  اإلمــارات  دولة  مساعي  ضمن  وذلك 
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سريع  الفيروس  حاملي  من  المرضى  لكل  فعالة  وحجر  ورصد  تقصي  استراتيجية 
إمكانات  كل  وحشد  وتسخير  للمرضى،  المخالطين  من  بهم  والمشتبه  العدوى 
آثاره ونتائجه. انتشاره والحد من  الفيروس وتقليص رقعة  الدولة ومواردها لمكافحة 

فيديو  بنشر  مــكــتــوم  آل  ــد  راشـ ــن  ب محمد  الــشــيــخ  الــســمــو  صــاحــب  قـــام  حــيــث 
الدولة  فــي  الطبية  ــوادر  ــك ال مــن  لعدد  تويتر  موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر 
باألبطال  إيــاهــم  واصــفــا  ــا،  ــورون ك فــيــروس  مكافحة  فــي  بواجبها  تــقــوم  الــتــي 
الحفاظ  سبيل  فــي  بها  يــقــومــون  الــتــي  جــهــودهــم  نظير  األول،  ــاع  ــدف ال وخــط 
الــرجــال. تصنع  التحديات  أن  و  ــة،  ــدول ال فــي  والمقيمين  المواطنين  أرواح  على 

مطالب  »مجتمعنا   : مكتوم  آل  ــد  راش بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  كتب  و 
في  األول  دفاعنا  خط  يمثلون  والذين  الطبية..  كوادرنا  خلف  واحــدا  صفا  بالوقوف 
»شكرا  بالقول:  الدولة  في  الطبية  الفرق  سموه  مخاطبا  العالمي«،  الوباء  ضد  حربنا 
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الوطن«. أجــل  من  وبذلكم  وسهركم..  لتضحياتكم..  شكرا  األول..  دفاعنا  خط 
و أيضا قام بالشكر و الثناء قائا: » كادرنا الطبي اليوم هم حماة الوطن.. و هم سياج 
والتقدير..  الشكر  لهم  للبشرية..  عدو  أكبر  ضد  المعركة  يخوضون  هم  و  المجتمع.. 
المخلصين  الوطن  جنود  لشكر  الجميع  ندعو  والثناء..  التشجيع  كل  منا  يستحقون 
الصحي  قطاعنا  في  وإداريين  ومسعفين  وممرضين  أطباء  من  الطبية  الكوادر  من 
تحمل  علينا  و  االحترام..  كل  منا  يستحقون  الطبية  الكوادر  فهذه  اإلمارات،  دولة  في 
مسؤوليتنا المجتمعية بالحفاظ على سامتنا وسامة الوطن.. كي ال يضيع جهدهم 
األرض  هذه  على  وزائر  ومقيم  مواطن  »كل  أن  إلى  سموه  مشيرا   .. سدى«  وتعبهم 
كلل.« دون  تعمل  التي  الشرطية  و  الطبية  للفرق  راحته  و  بسامته  مدين  الطيبة 

تقدير  أي  منا  ينتظر  ال  ــا  كــورون فــيــروس  ضــد  معركته  فــي  اإلنــســانــي  جيشنا  إن 
السامة  بتعليمات  بالتقيد  المهمة  ــاز  ــج إلن مــســاعــدتــه  علينا  ــأة..  ــاف ــك م أو 
لبذل  استعداد  على  فنحن  البيوت،  فــي  والبقاء  االجتماعي  بالتباعد  ــزام  ــت واالل
لدينا..  ــروة  ث أغلى  على  الحفاظ  سبيل  فــي  إمكانات  و  مـــوارد  مــن  نملك  مــا  كــل 
اإلنسان. أجــل  من  معركة  أكبر  اليوم  تقود  المؤهلة  الطبية  وكــوادرنــا  اإلنــســان.. 

مكتوم  آل  راشـــد  ــن  ب محمد  الــشــيــخ  الــســمــو  ــب  ــاح ص ــا  دعـ ــة،  ــدون ــم ال ــال  خـ و 
توجيه  إلـــى  وزوار  ومقيمين  مــواطــنــيــن  ــن  م اإلمـــاراتـــي  المجتمع  فــئــات  كــافــة 
بمهمة  تقوم  التي  الــدولــة  فــي  الطبية  ــوادر  ــك وال للفرق  شكر  رســائــل  و  عــبــارات 
وسم  وكتابة  الصحية،  سامتنا  وضــمــان  حياتنا  على  للحفاظ  عظيمة  وطنية 
الــدعــم  وتــقــديــم  الـــكـــوادر  هـــذه  هــمــم  لحشد  #شكرا_خط_دفاعنا_األول، 

إلـــى جانبهم. والــتــأكــيــد عــلــى وقــوفــنــا  ــدي،  ــح ــت ال لــمــواجــهــة  لــهــم  الــمــعــنــوي 
إجــراءاتــهــا  مستوى  تعزيز  ــى  إل اإلمــــارات  بـــادرت  ــا،  ــورون ك فــيــروس  ظــهــور  منذ  و 
ــراري  ــح ال الــكــشــف  أنــظــمــة  وتفعيل  ــة  ــدودي ــح ال الــمــنــافــذ  جميع  ــي  ف الــصــارمــة 
ــل جميع مــراكــز  ــداخ ــراري عــلــى م ــ ــزة كــشــف ح ــه فــيــهــا، إلـــى جــانــب تــركــيــب أج
المراجعين،  مــن  كبير  ــدد  ع يقصدها  التي  العامة  والــجــهــات  الكبيرة  التسوق 
فرق  تجهيز  و  الصحية  لــلــحــاالت  المبكر  ــذار  ــ اإلن أنظمة  تفعيل  ــى  إل بــاإلضــافــة 
الطبية. المستلزمات  مــخــزون  وتعزيز  الساعة،  ــدار  م على  تعمل  مؤهلة  طبية 

تطبيق  خــال  من  الصحي  القطاع  قــدرات  وتعزيز  دعــم  على  ــارات  اإلمـ حرصت  و 
من  استراتيجي  مخزون  وتوفير  الكفاءة،  من  عــال  بقدر  الوبائي  التقصي  نظام 
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الفيروس،  الكتشاف  المتقدم  للفحص  الــازمــة  األساسية  الطبية  المستلزمات 
بها  المعمول  ــبــروتــوكــوالت  وال المعايير  ــق  وف الطبي  ــزل  ــع وال الحجر  وتطبيق 
مجهزة  عزل  غرف  وتجهيز  العالمية،  الصحة  منظمة  قبل  من  والمحددة  عالميا 
وتأهيل  وإعـــداد  الــمــجــاورة،  المناطق  إلــى  الفيروس  انتقال  عــدم  تضمن  بطريقة 
القطاع  بين  الشامل  والتنسيق  اليوم،  مــدار  على  تعمل  متخصصة  طبية  طواقم 
ومتابعة  ــل  ــواص ت شبكة  خــال  ــن  م ــة  ــدول ال ــي  ف ــاص  ــخ وال الحكومي  الصحي 
ــأول. ب أوال  موقف  أي  مــع  والتعامل  حالة  أي  لرصد  ــارات  ــ اإلم أنــحــاء  كــل  تغطي 

و  صحية  بيئة  لضمان  كافة  الضرورية  الخطوات  اتخاذ  على  ــارات  اإلمـ حرصت  و 
على  تفتيش  فــرق  وتشكيل  والمؤسسات،  المنشآت  تعقيم  خــال  مــن  سليمة 
إلى  باإلضافة  التعاونية  والجمعيات  والسوبرماركت  البقالة  ومحات  المطاعم 
الفعاليات  من  العديد  تعطيل  و  بعد  عن  والعمل  بعد  عن  التعلم  منظومة  تفعيل 
العامة  األمــاكــن  وإغـــاق  والفنية،  والرياضية  والثقافية  االقتصادية  واألنشطة 
ونشر  والترانزيت  الجوية  الرحات  وتعليق  للتجمعات  منعا  ــواق  واألس والترفيهية 
ببيوتهم. وااللــتــزام  االجتماعي  التباعد  بتطبيق  للناس  وتعليمات  توعوية  حمات 
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ــن ســرعــة استجابة  ــي خــدمــة تــعــزز م ــة، ه ــارئ ــط ــه« لــلــحــاالت ال ــق ــن وري ــة ب ــدم »خ

أطلقها  حــيــث  ــة،  ــارئ ــط ال ــاالت  ــح ال عــنــد  األول  ــاع  ــدف ال بــخــط  العاملين  ــاء  ــب األط

وزيــر  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئــيــس  نــائــب  نهيان  آل  زايـــد  بــن  سيف  الشيخ  سمو  الــفــريــق 

ــارات  ــأن تــكــون دولـــة اإلمـ الــداخــلــيــة، وذلـــك انطاقًا مــن رؤيـــة الــقــيــادة الــرشــيــدة ب

حكومية  خــدمــات  وتقديم  الــمــجــاالت،  شتى  فــي  العالم  دول  أفــضــل  العربية 

ــات الــمــتــعــامــلــيــن وتـــفـــوق تــوقــعــاتــهــم وتــحــقــق ســعــادتــهــم. ــاج ــي ــت تــلــبــي اح

ــل الــمــرئــي،  ــواص ــت ــي عــبــر وســـائـــل ال ــراض ــت ــة فـــي حــفــل اف ــدم ــخ تـــم تــدشــيــن ال

ــاء الـــذيـــن أنـــهـــوا دورة  ــبـ ــى مـــن األطـ ــ ــة أول ــع ــن مـــع تــخــريــج دف ــزام ــت ــال ــان ب ــ وك

ــق فــيــديــو تعريفي  ــري ــف ال ــد ســمــو  ــاه الـــجـــديـــدة، حــيــث ش لــلــخــدمــة  تــأهــيــلــيــة 
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ــاء. ــبـ ــن األطـ ــا والـــفـــئـــات الــمــســتــهــدفــة مـ ــه ــم ل ــدي ــق ــت ــة ال ــي ــف ــي ــة وك ــدم ــخ ــل ل

تــوجــيــهــات الحكومة  ــن  إنــطــاقــًا م ــم تــطــويــرهــا  الــتــي ت الــخــدمــة  ــي هـــذه  ــأت وت

وتطوير  بتصميم   ، المتعاملين  حــيــاة  جـــودة  تمس  خــدمــات  بتطوير  الــرشــيــدة 

سعادتهم  وتحقيق  توقعاتهم  وتــفــوق  المتعاملين  احتياجات  تلبي  خــدمــات 

شــرائــح  ــة  ــاف ك مــن  ــة  ــاري ــك ــت االب األفـــكـــار  تــبــنــي  عــلــى  ــيــة  الــداخــل وزارة  ــرص  ــ وح  ،

والمجتمع. األفــــراد  حــيــاة  ــودة  جـ عــلــى  إيــجــابــي  تــأثــيــر  يــحــدث  بــمــا  المتعاملين 

تخصصات  أصحاب  األطباء  من  معينة  لفئة  وريقة«  بن   « الجديدة  الخدمة  تقدم  و 

بهدف  القصوى  الطوارئ  لحاالت  المستشفيات  قبل  من  استدعاؤهم  عند  محددة 

منحهم  خال  من  الخاصة(  سياراتهم  )بواسطة  للمستشفيات  وصولهم  تسهيل 

سامتهم  ضمان  مــع  الممكنة  بالسرعة  الطريق  على  واســتــثــنــاءات  تسهيات 

وضمن  المرورية،  اإلزدحامات  نتيجة  تأخير  أي  وتفادي  الطريق  مستخدمي  وسامة 

عملهم  ألداء  الطبية  القطاعات  فــي  العاملين  استجابة  تعزيز  على  الــحــرص 

عملهم. ألماكن  الطارئة  االستجابة  أثناء  السامة  معايير  بأعلى  وااللتزام  الحيوي 
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ومعالي  الداخلية،  وزارة  وكيل  الشعفار  عبداهلل  سيف  الفريق  اإلطاق  حفل  حضر  و 

ومعالي  دبي  في  العام  واألمــن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم،  خلفان  ضاحي  الفريق 

فارس  الطيار  الركن  اللواء  ،ومعالي  دبي  لشرطة  العام  القائد  المري،  عبداهلل  الفريق 

الخييلي  حــارب  خليفة  الركن  والــلــواء  أبوظبي  شرطة  عــام  قائد  المزروعي  خلف 

مفتش  الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور  والــلــواء  المؤسسي  التطوير  مجلس  رئيس 

للموارد  المساعد  الوكيل  الشامسي  مبارك  علي  سالم  واللواء  الداخلية،  وزارة  عام 

الوقائي،  األمن  عام  مدير  الشريفي  مكتوم  عبدالعزيز  واللواء  المساندة،  والخدمات 

ساح  قائد  نائب  النيادي  سرحان  الطبيب  الركن  والعميد  للشرطة  العامون  والقادة 

الداخلية. بوزارة  الضباط  من  وعدد   ، المسلحة  القوات  أركان  -رئاسة  الطبية  الخدمات 

أحد  ــري(،  ــام ــع ال وريــقــه  بــن  )سعيد  ــى  إل نسبة  االســـم  بــهــذا  الــخــدمــة  ُسميت  و 

األول(،  ــد  )زايـ نهيان  آل  خليفة  بــن  زايـــد  »الشيخ  اهلل  بـــإذن  لــه  المغفور  مرافقي 

 ، ــداث  ــ واألحـ ــف  ــواق ــم ال ــن  م الكثير  ــي  ف مــعــه  ــارك  ــ وش لـــه،  المقربين  ــن  م وهـــو 
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عالج  شــعــبــي«،  »كطبيب  واشــتــهــر  الشعبي  الــطــب  ــي  ف ــه«  ــق وري »بـــن  بـــرع  وقـــد 

 ، اإللــهــيــة  العناية  بعد  ــم  ــه وأس الــطــيــب،  البلد  هــذا  ــاء  ــن أب ــن  م الــعــديــد  خالها 

»بن  الــخــدمــة  ــم  اس إطـــاق  أن  ــى  إل ــاص الفــتــًا  ــخ األش الكثير مــن  إنــقــاذ حــيــاة  فــي 

المجتمع. حماية  في  ساهموا  الذين  األوائـــل  الوطن  ألبناء  تكريمًا  يأتي  وريــقــه« 

الطبيب  لــدى  توافرها  يجب  التي  االشــتــراطــات  مــن  عــدد  يوجد  أنــه  بالذكر  يجدر 

الطبيب  يكون  كأن  منها:  وريقه«  »بن  خدمة  باستخدام  الترخيص  على  للحصول 

عليه  يجب  كما  الــخــدمــة،  نــظــام  ــي  ف الــمــدرجــة  الطبية  التخصصات  بين  ــن  م

الحصول  ثــم  ومــن  الداخلية،  وزارة  قبل  مــن  المعتمدة  التدريبية  ــدورة  الـ اجتياز 

الطبيب  يكون  أن  يجب  بأنه  علمًا  الخدمة،  باستخدام  الموافقة  تصريح  على 

المتحدة. العربية  اإلمـــارات  دولــة  في  المفعول  ســاري  طبي  ترخيص  على  حاصل 

الصحية  ــات  ــه ــج ال أو  الــمــســتــشــفــيــات  فـــي  تطبيقها  تـــم  ــة  ــدم ــخ ال وهــــذه 

الستجابة  الصحية  حالتهم  تستدعى  الــتــي  الــمــرضــى  الســتــقــبــال  المعتمدة 

ــام  االزدحـ حـــاالت  فــي  أو  الــطــارئــة  الطبية  ــاالت  ــح ال فــي  أو  ــاء،  ــب األط مــن  سريعة 

أخــرى. إلــى  إمـــارة  مــن  الطبيب  استدعاء  عند  أو  السير،  حركة  عرقلة  أو  الــمــروري 

الداخلية تدعم جهود العاملين في خط الدفاع األول

و بدورها ساهمت وزارة الداخلية في دعم جهود العاملين في خط الدفاع األول من 

استهدفت  الوطني  اإلسعاف  من  كوادر  بها  قام  تأهيلية  تدريبية  دورة  تقديم  خال 

الكوادر الطبية ، وذلك في مجال التشغيل والقيادة اآلمنة لمركبة االستجابة الطارئة 

الطارئة.               االستجابة  أثناء  الخاصة  لمركباتهم  اآلمنة  القيادة  في  مهاراتهم  يعزز  ما 

العملية  والتدريبات  االفتراضية  النظرية  المحاضرات  من  مجموعة  الــدورة  وتضمنت 

السامة  وأســس  لمركباتهم  واآلمنة  الوقائية  بالقيادة  المتعلقة  الجوانب  على 

القانونية  والجوانب  مستشفياتهم،  في  الطارئة  للحاالت  االستجابة  أثناء  المرورية 

للقيادة.   والنفسي  والبدني  الذهني  واالستعداد  الطارئة،  االستجابة  مركبة  لتشغيل 
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سيف بن زايد يشهد ختام المؤتمر االفتراضي 
"االستعداد لإلستراتيجية الخمسينية"

إلى رسم و تخطيط مستقبل  التي تهدف  النقاشية  الجلسات  و  التحضيرات  في ظل 
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  لــدولــة  شاملة  مئوية  لخطة  مــحــاور  ــع  ووض اإلمـــارات 
اإلفتراضي  للمؤتمر  الختامية  الجلسة  أقيمت   ، القادمة  عامًا  الخمسين  خــال 
العمل  ومستقبل  »الجريمة  شعار  تحت  الخمسينية،  لإلستراتيجية  لإلستعداد 
مع  بالتعاون  كان  و  األداء  وتطوير  لإلستراتيجية  العامة  اإلدارة  نظمته  الذي  األمني« 
واألزمــات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  والهيئة  والمالية  االقتصاد  ــي  وزارت في  الشركاء 
األزمـــات«. عصر  فــي  »الــقــيــادة  بعنوان  األخــيــرة  الجلسة  كــانــت  حيث   ، ــوارث  ــك وال

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  الختامية  الجلسة  حضر  و 
أبرز الحضور الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة  الوزراء وزير الداخلية، وكان من  مجلس 
المهندس محمد  المالية، وسعادة  الخوري وكيل وزارة  الداخلية، وسعادة يونس حاج 
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عبدالعزيز  ــن  ب أحــمــد 
وزارة  وكــيــل  الــشــحــي، 
ــلــشــؤون  االقـــتـــصـــاد ل
ــواء  ــل ــة، وال ــادي ــص ــت االق
ــارك  ــب ــي م ــل ســـالـــم ع
وزارة  وكيل  الشامسي 
ــة الــمــســاعــد  ــي ــل ــداخ ال
ــات  ــدم ــخ ــوارد وال ــم ــل ل
ــلـــواء  الــمــســانــدة، والـ
علوان  بن  عبداهلل  علي 
ــد عــام  ــائ الــنــعــيــمــي ق
الخيمة،  رأس  شــرطــة 
ــد  والـــلـــواء الــشــيــخ راش
ــا  ــع ــم ــد ال ــ ــم ــ بــــن أح
ــة  ــرط ــام ش ــ قـــائـــد عـ
ــلــواء  وال الــقــيــويــن،   أم 
الضيوف. و  الضباط  من  وعدد  الوقائي  األمن  عام  مدير  الشريفي  مكتوم  عبدالعزيز 

جلسات،   3 في  دوليين  خبراء  من  عمل  أوراق  عــدة  اإلفتراضي  المؤتمر  وتضمن 
تؤول  أن  يمكن  ومــا  األمنية  المجاالت  في  الحالية  التحديات  أفضل  على  احتوت 
كورونا  بعد  ما  عالم  عليه  يبدو  قد  لما  مختلفة  وسيناريوهات  المستقبل  في  إليه 
وخصوصًا  البشرية  الــمــوارد  تطوير  أهمية  على  التعرف  جانب  إلــى  النمو  ــرص  وف
ــات  األزم إدارة  في  مهاراتهم  وتطوير  المختلفة  للتغيرات  لاستعداد  القيادات 
األمنية المنظومة  على  وتأثيرها  التكنولوجيا  متغيرات  بتأثير  الشامل  الوعي  وتعزيز 

ــي هــذا  ــاء ف ــرك ــش ــع ال الــداخــلــيــة م ــاون وزارة  ــع ــن ت ــدف األســاســي م ــه وكـــان ال
استباقية  رؤى  تطوير  على  الــقــائــم  اإلســتــشــرافــي  العمل  تعزيز  هــو  المؤتمر 
وتطوير  ــة  ــادم ــق ال للتحديات  مستقبلية  نــظــرة  ــاء  ــن وب الــشــرطــي  الــعــمــل  ــي  ف
والتميز. الـــريـــادة  مــســيــرة  ــة  ــدام ــت الس تــعــزيــزًا  ــات،  ــتــحــدي ال هـــذه  تستبق  حــلــول 
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من أجل السالمة و ليس الغرامة 
"الداخلية" تعلن عن حمالتها التوعوية المرورية الموحدة لعام 2020

الخاصة   2020 الــحــالــي  للعام  الــمــروريــة  للسامة  االستراتيجية  الخطة  ضمن 
للتقليل  الرشيدة  القيادة  اهتمام  و  لحرص  استجابة  الممتلكات،  و  األفــراد  بسامة 
تم  ــرق،  ــط ال على  للوفيات  الصفرية  للرؤية  ــول  ــوص وال الــمــروريــة  ــوادث  ــح ال مــن 
على  الموحدة  الــمــروريــة  الحمات  مجموعة  تتضمن  سنوية  عمل  خطة  إعـــداد 
ــادي،و  ــح اإلت الــمــرور  مجلس  فــي  ممثلة  الداخلية  وزارة  تنفذها  الــدولــة  مستوى 
من  االستفادة  خال  من  الدولة  في  المرورية  الحوادث  من  الحد  إلى  تهدف  التي 
السابقة. السنوات  ــدار  م على  الــمــروريــة  والبحوث  ــات  ــدراس وال اإلحصائيات  نتائج 

التوعية  برامج  وتطبيق  بتطوير  الخاصة  المبادرة  ضمن  التوعوية  الحمات  هذه  وتأتي 
المجتمع  وفئات  الطريق  مستخدمي  جميع  لتوعية  وتهدف  المرور،  بقطاع  المرورية 
المرورية. الحوادث  وقــوع  وتجنب  والمرور  السير  بقواعد  لالتزام  الشباب  وخاصة 

ــور الــطــريــق«  ــب ــي ع ــق ف ــار »لــلــمــشــاة ح ــع ــت الــحــمــلــة األولــــى تــحــت ش ــان حــيــث ك

59 

خطوط  ــن  م بــالــقــرب  الــســرعــات  بخفض  السائقين  ــزام  ــت إل تعزيز  إلــى  ــدف  ــه وت
في  الداخلية  والــطــرق  الصناعية  المناطق  على  التركيز  خــال  من  المشاة،  عبور 
الدهس. حــوادث  من  للحد  الميدانية  التوعية  برامج  وتكثيف  السكنية،  األحــيــاء 

التي  و  أمانة(  )حياتك  شعار  تحت  تأتي  التي  الثانية  الموحدة  التوعية  الحملة  أما 
بأسبوع  االحتفال  ــار  إط في  الماضي  ــارس  م شهر  في  انطاقها  المقرر  من  كــان 
والمرور  السير  وأنظمة  بقواعد  وااللتزام  المرورية  الثقافة  لترسيخ  الخليجي،  المرور 
العام. لهذا  الحملة  إطــاق  إلــغــاء  تــم   ، ــا  كــورون جائحة  انتشار  ظــل  فــي  لكن  و 

وتم  ــن(  آم مــروري  )صيف  شعار  تحت  الصيف  فصل  خــال  الثالثة  الحملة  وتأتي 
أثناء  والــحــذر  الحيطة  ــذ  أخ بــضــرورة  الطريق  مستخدمي  على  التركيز  خالها 
وسامة  للمركبة،  ــة  ــدوري ال الصيانة  على  والتركيز  الصيف،  فصل  فــي  الــقــيــادة 
فصل  فــي  اآلمــنــة  بالقيادة  يتعلق  ــا  وم للمركبة،  ــدة  ــزائ ال والحمولة  ــارات  ــ اإلط
المركبات. داخــل  األطــفــال  اختناق  ظــاهــرة  على  التركيز  ــى  إل باإلضافة  الصيف، 

و  ــي  ــدراس ال الــعــام  بــدايــة  مــع  انطاقها  فتزامن  األخــيــرة  و  الــرابــعــة  الحملة  ــا  أم
الــمــدارس(  لطلبة  الــمــروريــة  )الــســامــة  شعار  تحت  أقيمت  و  لــلــمــدارس  الــعــودة 
بالتعاون  ذلــك  و  الــجــامــعــات  و  ــالــمــدارس  ب الــطــاب  فئة  الحملة  استهدفت  و 
ــارات  اإلمـ ــات  ــواص وم والتعليم  التربية  وزارة  مــن  اإلستراتيجيين  الــشــركــاء  مــع 
وسائل  مختلف  ــال  خ مــن  إليهم  ــول  ــوص وال األمـــور،  ــيــاء  أول و  الناقلة  والــجــهــات 
والمرئية. والمسموعة  الــمــقــروءة  اإلعــامــيــة  والــوســائــل  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 

»للمشاة حق في عبور الطريق«

ــع بــدايــة  ــة األولــــى م ــادي ــح ــة اإلت ــروري ــم ــتــزامــن الــحــمــلــة ال ت
»للمشاة  شــعــار  تحت  وكــانــت  يــنــايــر،  مــن  األول  فــي  الــعــام 
ــة أشــهــر،  ــاث ــدة ث ــم ــرت ل ــم ــت ــور الــطــريــق«، واس ــب حــق فــي ع
ــى ثــاث  ــان الــهــدف األســـاســـي مــنــهــا هــو الـــوصـــول إلـ ــ وك
حيث   .2021 ــام  ع بحلول  السكان  مــن  ــف  أل  100 لكل  وفــيــات 
لجميع  أمــانــًا  أكــثــر  الــطــرق  لجعل  الداخلية  وزارة  استراتيجية  الحملة  تجسد 
المجتمع. أفــراد  كل  توعية  بهدف  الــمــروري  الوعي  ونشر  الطريق،  مستخدمي 

عليه  يترتب  للعبور،  المخصصة  غير  األماكن  من  المشاة  عبور  أن  بالذكر  الجدير  و 
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المشاة  لعبور  األولــويــة  إعــطــاء  عــدم  ومخالفة  درهـــم،   400 قــدرهــا  مالية  غــرامــة 
درهــم   500 قــدرهــا  مالية  غــرامــة  عليها  تترتب  لــهــم،  المخصصة  ــن  ــاك األم مــن 
ــاد  واإلرشـ التوعية  مــن  مزيد  ــى  إل الحاجة  منطلق  ــن  وم ــة،  ــروري م نقاط   6 ــدد  ع و 
المركبات  سائقي  ــدى  ل الــوعــي  مــن  ــوع  ن خلق  مــن  فابد  الــطــريــق،  لمستخدمي 
وذلك  والمرور  السير  بقواعد  والتزامهم  المشاة  سامة  على  المحافظة  بأهمية 
عند  والــتــوقــف  للخطر  المشاة  يعرضوا  وأال  سامتهم،  على  وحفاظًا  ضمانًا 
لعبور  األولوية  وإعطاء  للطريق،  مستخدم  أي  إصابة  أو  إزعــاج  لتجنب  وذلك  اللزوم، 
لهم. المخصصة  األماكن  من  بالعبور  المشاة  التزام  ضرورة  إلى  باإلضافة  المشاة، 

»صيف مروري آمن«
مروري  »صيف  شعار  تحت  جاءت   2020 لعام  الثالثة  الموحدة  المرورية  التوعية  حملة 
آمن«، حيث تم تطبيقها عبر تقنية االتصال عن ُبعد، وعلى وسائل التواصل االجتماعي، 
من  عنها  ينجم  وما  المرورية،  الحوادث  عن  الناتجة  باألضرار  المجتمع  شرائح  لتوعية 
الصيفية. اإلجــازة  طيلة  الحملة  واستمرت  ومعنوية،  مادية  وأضــرار  وإصابات  وفيات 

السامة  مستويات  أعلى  لبلوغ  الشرطية  القيادة  لرؤية  ترجمة  الحملة  هذه  وتعد 
الدورية  الصيانة  بأهمية  المروري  الوعي  ونشر  الطريق،  مستخدمي  لجميع  المرورية 
وسامة  أمن  على  للحفاظ  المكابح،  وسامة  اإلطارات  صاحية  من  والتأكد  للمركبة 
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أن  الســيــمــا  ــق،  ــري ــّط ال مستخدمي 
سلبًا  تؤثر  الشديدة  الصيف  حــرارة 
األمر  والمركبات  اإلطـــارات  أداء  في 
بالصيانة  ــزام  ــتـ االلـ يتطلب  الـــذي 
قبيل  خصوّصًا  الفحص،  ومواعيد 
طويلة. رحات  في  الّسائقين  انطاق 

الحملة  ــم  اس اختيار  فكرة  جــاءت 
وموسم  الصيفية  ــازة  اإلج بدء  مع  يتزامن  الحملة  انطاق  ألن  آمــن«  مــروري  »صيف 
المتعلقة  االحتياطات  من  العديد  اتخاذ  ذلك  يتطلب  حيث  البر  طريق  عن  السفر 
بها  المسموح  الحمولة  بحدود  التقيد  على  والعمل  ــارات  واإلطـ المركبة  بسامة 
الحمولة  تــؤدي  حيث  سنتيمترا،   60 ارتفاعها  يتجاوز  ال  والــذي  المركبة،  سطح  على 
عليها. السيطرة  وصعوبة  بتوازنها  ــال  اإلخـ ــى  إل المركبة  سطح  على  ــدة  ــزائ ال

والتنسيق  بالتعاون  تنفيذها  يتم  المرورية  الحمات  جميع  أن  فيه  شك  ال  ومما 
بالسامة  المعنية  الجهات  مــن  والعديد  بالدولة  ــات  ــدوري وال الــمــرور  إدارات  مــع 
باتخاذ  المحلية  الجهود  ودعــم  لتوحيد  والخاص،  العام  القطاعين  في  المرورية 
الطريق. مستخدمي  لجميع  والسامة  ــن  األم بتحقيق  المتعلقة  االحتياطات 

»السالمة المرورية لطلبة المدارس«
لوقوع  نظرا  المرورية  الحمات  أهم  من  الحملة  هذه  تعتبر 

انتظار  أمــاكــن  فــي  ــدارس  ــم ال لطلبة  ــوادث  ــح ال مــن  العديد 

خطورة  إلى  يرجع  وهذا  المدارس،  وأمام  المدرسية  الحافات 

ــور بعض  ــه ــال يــعــبــرون الــطــريــق بــمــفــردهــم، وت ــف تــرك األط

والمرور،  السير  بقواعد  التزامهم  وعــدم  الحافات  سائقي 

الميادي، العام  نهاية  حتى  وتستمر  الدراسي  العام  بداية  مع  الحملة  تبدأ  حيث 

فبالرغم من كافة التدابير الوقائية لحماية الطلبة من األخطار المختلفة، إال أن هناك 

الطاب  بسامة  والمعنيين  األمور  أولياء  لبعض  واإلرشــاد  التوعية  من  للمزيد  حاجة 

الطريق. مخاطر  من  وحمايتهم  المرورية  الحوادث  من  سامتهم  على  للحفاظ 

ــرورة  ض ــى  إل المركبات  سائقي  توعية  فــي  ــام  ه بـــدور  أبوظبي  شــرطــة  تــقــوم  و 
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ــف(  ــارة )ق ــ ــي حــالــة فــتــح إش ــاب ف ــط ــراءات الــوقــائــيــة لــســامــة ال ــاإلجـ االلـــتـــزام بـ

ــتـــزام بــالــوقــوف  ــرورة االلـ ــ ــة،و تــدعــوهــم إلـــى ض ــي ــدرس ــم الــخــاصــة بــالــحــافــات ال

كا  فـــي  ــة  ــي ــدرس ــم ال ــات  ــاف ــح ــل ل ــبــيــة  الــجــان »قــــف«  ذراع  ــح  ــت ف ــد  ــن ع ــل  ــام ــك ال

وأمـــان. بسامة  الطلبة  عــبــور  لضمان  ــار،  أمــت  5 عــن  تقل  ال  بمسافة  االتــجــاهــيــن، 

و10  درهــم   1000 الغرامة  على  تنص  التي  والمرور  السير  قانون  من   »91« للمادة  ووفقا 

المادة  و  »قف«  ذراع  فتح  أثناء  بالوقوف  اإللتزام  بعدم  يخالف  من  لكل  مرورية  نقاط 

في  نقاط  و6  درهــم   500 بالغرامة  المدرسية  الحافات  سائقي  بمخالفة   »90« رقم 

الحافلة. من  الطاب  ونزول  صعود  حالة  في  قف  إشارة  بفتح  التزامهم  عدم  حالة 
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"MOI UAE" الداخلية تطلق تطبيقها
على متجر هواوي

على  اإلعتماد  و  الداخلية  وزارة  خدمات  لكافة  الرقمي  التحول  برنامج  إطــار  في 

 MOI( تطبيقها  بتدشين  الداخلية  وزارة  قــامــت  اإلصــطــنــاعــي،  ــاء  ــذك ال تقنيات 

منصة ضمن  كــامــل  بشكل  دمــجــه  مــع  للتطبيقات  ــواوي  هـ متجر  على   )UAE
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شـــهـــادة  عـــلـــى  الـــــــــوزارة  وحـــصـــلـــت   ،)Huawei Mobile Services(  

ــن هـــذا  ــ ــان ع ــ ــإلع ــ ــة أقـــيـــمـــت ل ــاصـ ــة خـ ــي ــال ــع ــال ف ــ ــواوي خـ ــ ــ ــن هـ ــ تـــقـــديـــر م

ــتـــمـــاد. االعـ هــــذا  عــلــى  ــل  ــص ــح ت ــة  ــاديـ ــحـ اتـ جــهــة  أول  ــا  ــه ــون ــك ب ــاون  ــعـ ــتـ الـ

نطاقًا  األوســـع  الداخلية  وزارة  مــبــادرة  مــن  جــديــدة  خطوة  اإلعـــان  هــذا  ويشكل 

المجال  ــذا  ه فــي  ــد  ــرائ ال ــوزارة  ــ ال حــضــور  لتعزيز  تــهــدف  والــتــي  الــرقــمــي،  للتحول 

اقتصاد  نحو  بالدولة  لانتقال  الرامية   “2021 ــارات  اإلمـ ــة  “رؤي استراتيجية  ــار  إط في 

والتطوير. البحث  جــهــود  ــي  ف واالســتــثــمــار  االبــتــكــار  عبر  المعرفة  على  قــائــم 

حيث  الخاص،  القطاع  مع  التعاون  خال  من  هذه  االنتقال  عملية  دعم  يتم  كما 

المحلية  الهيئات  مع  وثيق  بشكل  للتطبيقات  ــواوي  ه متجر  عمل  فريق  يتعاون 

 “Huawei Mobile Services“ واالتحادية لتطوير قواعد بيانات تطبيقاتها، ودمج منصة

مستخدمي  منح  بهدف  العام  بالقطاع  الخاصة  المحمولة  الهواتف  تطبيقات  ضمن 

التي توفرها. التطبيقات والتجارب  متجر هواوي للتطبيقات وصواًل سلسًا إلى وظائف 

100 تطبيق في دولة اإلمارات،  وأصبح تطبيق )MOI UAE( المصنف ضمن قائمة أفضل 

.)Huawei AppGallery(للتطبيقات هـــواوي  متجر  على  رسمي  بشكل  مــدرجــًا 

في  الــمــحــّدثــة  للتطبيقات   )Huawei Mobile Services( منصة  وتــســهــم 

 Huawei( للتطبيقات  ــواوي  ــ ه متجر  لمستخدمي  ــة  ــراح ال مــســتــويــات  تــعــزيــز 

الخرائط  مثل  المنصة  ألدوات  استخدامهم  تسهيل  ــال  خ مــن   )AppGallery

هاتفها  ــك  ذل فــي  بما  هـــواوي،  منتجات  جميع  فــي  الــمــواقــع  تحديد  وتقنيات 

الــقــطــاع. ــي  ف كــبــيــرة  بــإشــادة  حــظــي  ــذي  الـ  )HUAWEI Mate 30 5G( الــرائــد 

ــر عـــام الــخــدمــات  ــدي ــد الـــحـــارثـــي، م ــم ــال الــعــمــيــد الــمــهــنــدس حــســيــن أح ــ وق

الهدف،  ــذا  ه تحقيق  فــي  »نجحنا  الداخلية:  وزارة  فــي  ــاالت  ــص واالت اإللكترونية 

قصيرة  فترة  خــال  اإلمـــارات،  ــة  دول في  بذلك  تقوم  اتحادية  هيئة  أول  باعتبارنا 

ضمن  ــك  ذل ــدرج  ــن وي  .. ــواوي  هـ عمل  فــريــق  أعــضــاء  مــع  الوثيق  تعاوننا  ــال  خ مــن 

ــاء بــســويــة الــخــدمــات  ــقـ ــى االرتـ ــدف إلـ ــه ــوزارة ت ــلـ ــع نــطــاقــًا لـ ــ ــار مـــبـــادرة أوس ــ إط

النهائيين.« للمستخدمين  بالنسبة  ــاءة  ــف ك ــر  ــث أك وجــعــلــهــا  نــقــدمــهــا  ــي  ــت ال
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اإلمارات تترأس االجتماع
 الـ 36 للمديرين العامين للمرور 

بدول مجلس التعاون الخليجي            

مستوى  برفع  الكفيلة  والخطط  االستراتيجيات  تنفيذ  في  المشترك  للتعاون  تعزيزا 

التجارب  من  لاستفادة  و  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  المرورية  السامة 

للمدراء   36 ـــ  ال االجتماع  تنظيم  تــم  الــمــروريــة،  الــحــوادث  مــن  الحد  فــي  الناجحة 

تقنية  عبر  عقد  والــذي  العربي،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  للمرور  العامين 

كــورونــا. جائحة  ظــل  فــي  العالم  بها  يمر  التي  للظروف  نظرًا  ُبعد  عــن  االتــصــال 

في بداية االجتماع رحب العميد حسين الحارثي ، رئيس وفد اإلمارات - رئيس االجتماع، 

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  تحيات  لهم  ونقل  المشاركة  الوفود  وأعضاء  برؤساء 

سعادة العميد المهندس/ حسين الحارثي يترأس اإلجتماع عن بعد
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بالتوفيق،  لهم  سموه  وتمنيات  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 

والتوصل إلى التوصيات التي تخدم العمل المروري في دول مجلس التعاون الخليجي.

المشترك  الــتــعــاون  مسيرة  مــواصــلــة  ــى  إل يتطلع  ــه  أن العميد  ســعــادة  أوضـــح  و 

المناسبة  ــات  ــي ــوص ــت ال إلـــى  ــتــوصــل  ــال ب ــه  ــل أم عـــن  ــًا  مــعــرب الـــمـــرور،  ــال  ــج م فـــي 

وتطلعات  طــمــوحــات  وتــحــقــيــق  الــمــشــتــرك  ــي  ــن األم الــعــمــل  مــســيــرة  لــتــدعــيــم 

مزيد  نــحــو  الــمــســيــرة  هـــذه  دفـــع  ــي  ف ــاون  ــع ــت ال مجلس  دول  ــوب  ــع وش قـــادة 

ــرور فـــي دول الــمــجــلــس . ــمـ ــة أجـــهـــزة الـ ــاف ــيــن ك ــد ب ــاض ــع ــت ــتــكــامــل وال مـــن ال

حيث أننا في دولة اإلمارات العربية المتحدة نولي اهتماما بالغًا على مواصلة التعاون 

المشاريع  تبني  خال  من  المرورية  السامة  مبدأ  لتعزيز  الشقيقة  الخليج  دول  مع 

بما  المرورية  المتطلبات  وتلبية  العمل  تحسين  في  تسهم  التي  المتكاملة،  الحديثة 

المرورية. السامة  معدالت  ورفــع  والحوادث  المخالفات  نسبة  خفض  إلى  يهدف 

لــدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  والتقدير  بالشكر  نتقدم  بــدورنــا  ونحن 

األمنية  للشؤون  المساعد  العام  واألمــيــن  العام  باألمين  ممثلة  العربية  الخليج 

مقومات  أهم  أحد  تمثل  التي  الكبيرة  جهودهم  على  العامة  باألمانة  والعاملين 

المشترك. األمــنــي  العمل  مسيرة  إطـــار  فــي  نــجــاحــات  مــن  ويتحقق  تحقق  مــا 

التعاون  بتعزيز  المتعلقة  الموضوعات  من  عــدد  مناقشة  تم  االجتماع  خــال  و 

التعاون  المجلس  بدول  المرورية  السامة  مجال  في  المجلس  دول  بين  المشترك 

الــمــرور  إدارات  بين  الــمــروريــة  المخالفات  ــط  رب مــوضــوع  أهمها  ــن  وم الخليجي، 

عبر  الربط  إنجاز  سرعة  ــرورة  ض على  اإلجنماع  خــال  التأكيد  تم  و  المجلس،  بــدول 

مجلس  دول  بين  المتبادلة  البيانات  قــاعــدة  خــال  مــن  مــوحــدة  إلكترونية  بــوابــة 

األعــضــاء. الـــدول  بين  الثنائي  الــربــط  استكمال  على  والعمل  الخليجي،  التعاون 

حيث ناقش المجتمعون موضوع تبادل الزيارات واالستفادة من الخبرات الخليجية من 

بالمعارض والندوات والمؤتمرات والعمل على وضع دليل استرشادي  المشاركة  خال 

المجلس. دول  مستوى  على  القيادة  رخصة  على  للحصول  التدريبي  البرنامج  لتوحيد 

.
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 جمعية ساعد تنظم مبادرة " شكرًا خط دفاعنا األول" 
بالتعاون مع مديرية المرور و الدوريات بالقيادة 

العامة لشرطة أبوظبي

في  إطار التفاعل الرسمي مع الحملة التي أطلقتها قيادة دولة اإلمارات و التي حملت 
شعار »شكرًا خط دفاعنا األول« للتعبير عن االمتنان والشكر والتقدير لجهود الفرق 

والكوادر الطبية والشرطية بالدولة الذين يعملون لمواجهة تفشي فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد19-(.

و  ثناء  مبادرة  المرورية،  الــحــوادث  من  للحد  ساعد  جمعية  تبنت  ذلــك  على  وبناءا 
و  المرور  مديرية  مع  بالتعاون  وذلــك  األول“  دفاعنا  خط  “شكرا  شعار  تحت  تقدير 
والوفاء  العرفان  عن  التعبير  بهدف  أبوظبي،  لشرطة  العامة  بالقيادة  الــدوريــات 
كورونا. فيروس  انتشار  مجابهة  في  لدورها  الميدانية  التنظيمية  الوحدات  لجميع 

على  و  اإلستراتيجيين  الــشــركــاء  بمخاطبة  الجمعية  بـــدأت  اإلطـــار  هــذا  فــي  و 
الجمعية  بـــه  ــوم  ــق ت ــذي  ــ ال ــالـــدور  بـ ــادت  ــ ــي اشـ ــت ال ــي   ــب ــوظ أب ــة  ــرط رأســـهـــم ش
مسعفين  و  مــمــرضــيــن  و  ــاء  ــب أط ــن  م بأكملها  الــطــبــيــة  الـــكـــوادر  ــؤازرة  ــ مـ ــي  ف
الــســاعــة  ــى مــــدار  ــل ع ــم  ــه ــودات ــه ــج ــوا م ــلـ الـــذيـــن واصـ و  فــنــيــيــن  و  إداريـــيـــن  و 
الــجــائــحــة. ــار  ــش ــت ان جــــراء  ــا  ــي حــال ــم  ــال ــع ال يعيشها  ــي  ــت ال ــروف  ــظـ الـ ظـــل  فـــي 

ــره  ــدي ــق ــاهـــم فـــي الـــمـــبـــادرة عـــن ت و أعـــــرب الـــفـــريـــق الـــشـــرطـــي الـــــذي سـ
ــان  ــس ــل إن ــة كـ ــدمـ ــروف  لــحــمــايــة وخـ ــ ــظ ــ ــذه ال ــ ــل ه ــي ظـ ــل فـ ــم ــرد ع ــ ــل ف ــك ل
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بــتــعــزيــز ســامــة  الــكــبــيــر  يــعــيــش ويــعــمــل عــلــى أرض اإلمــــــارات واهــتــمــامــهــم 
للجميع. آمـــنـــة  صــحــيــة  ــيــئــة  ب ــر  ــي ــوف ت و  ــه  ــات ــئ ف ــل  ــك ب اإلمــــاراتــــي  الــمــجــتــمــع 

التنفيذي  ــر  ــدي ــم ال ــري  ــام ــع ال ــال  ــم ج الــعــمــيــد  ــرب  ــ أع مــخــتــصــرة،  كــلــمــة  فــي  و 
الــمــبــادرة، و  الــــذي  حــقــقــتــه   ــت  ــاف ال بــالــنــجــاح  ــه  ــن ســعــادت ــد ع ــاع لجمعية س
التي  الجهود  على  ــم،  ــره وأس األول  الــدفــاع  خــط  ــى  إل والــعــرفــان  بالشكر  توجه 
ــد19-« ــي ــوف »ك المستجد  كـــورونـــا  ــروس  ــي ف جــائــحــة  مــكــافــحــة  ــي  ف يــبــذلــونــهــا 

التي  االستثنائية  للجهود  وامتناننا  تقديرنا  مدى  عن  نعّبر  أن  »نريد  قائًا  استطرد  و   
العصيب،  الوقت  الذين يعملون بكّد وتفاني في هذا  األول  الدفاع  أبطال خط  يبذلها 
ونشكرهم على تضحياتهم وحرصهم على أمن وسامة مجتمعنا. فبينما تتكاتف 
لنبقى  كلل  با  تعمل  التي  كورونا  فيروس  جائحة  بمكافحة  المعنية  الكوادر  جهود 
أيضًا« وأحبائهم  أنفسهم  وحماية  بدعمهم  االلتزام  على  عزمنا  عائاتنا،  مع  آمنين 

األول  الدفاع  خط  كــوادر  على  الغذائية  المواد  و  الهدايا  توزيع  المبادرة  وتضمنت 
مركز  ــد  أك أخــرى  ناحية  ــن  وم الميدانية.  ــارات  ــزي ال ــال  خ مــروريــة  نقاط  ــدة  ع فــي 
أبوظبي  بشرطة  البشرية  الموارد  بقطاع  الوظيفية  االيجابية  و  العاملين  إسعاد 
تأتي  عليهم  الهدايا  توزيع  تضمنت  التي  و   “ األول  دفاعنا  خط  “شكرا  مبادرة  أن 
وجاهزيتهم  الوطني  وتاحمهم  المتميز  بدورهم  واعتزازا  عملهم  بجميل  اعترافا 
تكاملي  إطــار  في  الميدان  فى  والثبات  المجتمع  مع  المباشر  تواصلهم  و  التامة 
وصحة  سامة  على  للحفاظ  الرشيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  مميز  وتناغم 
بأسره. للمجتمع  الحماية  يعزز  وطنيا  واجبا  ذلــك  باعتبار  والمقيمين  المواطنين 
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في اليوم العالمي للعمل الخيري
جمعية ساعد تنظم مبادرة " أهلكم .. أهلنا " 

لمساعدة األسر ذوي الدخل المحدود

جاهدين  يعملون  الذين  على  للثناء  مناسبة  اإلنساني  للعمل  العالمي  اليوم  يمّثل 
ناجمة  الطوارئ  تلك  كانت  سواء   ، وحمايتهم  الطوارئ  من  المتضّررين  إنقاذ  أجل  من 
تلّم  الذين  حياة  األوضــاع  تلك  تتهّدد  ما  وكثيرًا  الطبيعية.  الكوارث  أو  النزاعات  عن 
للخطر. حياتهم  يعّرضون  لهم  المساعدة  يقدمون  من  أّن  بالذكر  والجدير  بهم، 
تقديم  على  عزمنا  في  ثابتين  البقاء  من  الطوارئ،  عدد  تزايد  إلى  بالنظر  لنا،  والبــّد 
 )19 )كوفيد  كورونا  جائحة  ظّل  في  الحدث  بؤرة  إلى  بسرعة  والوصول  المساعدة 
سلوكية  قواعد  إلى  يرتكز  إنساني  واجب  وأمامنا  العالم.  أنحاء  جميع  في  المنتشرة 
هم  من  أو  المصابين  أو  المشّردين  إلــى  المساعدة  تقديم  في  ويتمّثل  واضحة 
األساسية. الطبية  والخدمات  الراحة  ووسائل  والمأوى  والماء  الطعام  إلى  بحاجة 
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احتفاءا  المجتمع  تنمية  وزارة  أطلقتها  التي  #100_عمل_إيجابي  حملة  ظل  وفــي 
تيمنًا  عـــام،  كــل  أغسطس   19 يــوافــق  الـــذي  اإلنــســانــي  للعمل  العالمي  بــالــيــوم 
الخير  لتعميم   Challenge Love Ubuntu ــتــو«  »أوبــون المجتمعية  بــالــمــبــادرة 
بنت  ــدور  ب الشيخة  أطلقتها  مــبــادرة  »أبونتو«  تحدي  أن  حيث  اإلنسانية،  القيم  و 
مامادو  مع  بالتعاون  للناشرين،  الــدولــي  االتــحــاد  رئيس  نائب  القاسمي،  سلطان 
»مؤسسة  ومؤسس  الخيري  العمل  مجال  في  والناشط  المفكر  توريه،  كويدجيم 
أفضل.  بمستقبل  ــل  األم شعور  وتــبــادل  الخير  فعل  تعميم  بهدف   ،»0.2 إفريقيا 
»أوبــونــتــو«  كلمة  وتعكس  والــتــضــامــن.  التسامح  قيم  بتعزيز  الــمــبــادرة  عنى  ُت 
وما  مــوجــودون،  ألننا  موجود  ــا  )أن الشعبي  بالمثل  المتمثلة  األخاقية  الفلسفة 
مفهوم  على  يركز  قديم  أفريقي  شعار  وهــي  مــوجــود«،  فأنا  موجودين  دمنا 
نستفيد  أن  يجب  الرابط  لهذا  ونتيجة  العالم  مستوى  على  يجمعنا  رابــط  ثمة  أن 
ذلك. يستحقون  الذين  اآلخــريــن  تجاه  بإنسانية  نتعامل  وأن  الفطرية  قوتنا  من 

الهال  مــع  التنسيق  مــن  الــمــروريــة  الــحــوادث  مــن  للحد  ساعد  جمعية  وتمكنت 
أبوظبي  لشرطة  العامة  بالقيادة  الــدوريــات  و  الــمــرور  مديرية  و  اإلمــاراتــي  األحمر 
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على  و  اإلجتماعية  والمسؤولية  للسامة  اإلستراتيجيون  شركائها  إلى  باإلضافة 
مبادرة  في  للمشاركة  أي  إس  بي  شركة   و  تبريد  شركة  و  الشارقة  بنك  رأسهم 
كورونا،  جائحة  من  المتضررة  األسر  لمساعدة  أهلنا(   .. )أهلكم  شعار  تحت  خيرية 
بمستقبل  األمل  شعور  وتبادل  والجمال،  واإلحسان  الخير،  فعل  مبدأ  تعميم  بهدف 
والعالم. والمنطقة  الدولة  مستوى  على  والمحبة  التعاون  ثقافة  وتأكيد  أفضل، 

ساعد  لجمعية  التنفيذي  المدير   – العامري  سالم  جمال  العميد  سعادة  شــارك 
و  المرور  مديرية  من  وفد  بمرافقة  المتضررة  لألسر  الميدانية  الزيارات  في  بنفسه 
التعاون  على  أثنى  و  اإلماراتي.  األحمر  الهال  من  ووفد  السعادة  دورية  مع  الدوريات 
المشترك بين الجهات الحكومية و الخاصة و عبر عن شكره و امتنانه لكل من يعمل 
»كورونا«،  جائحة  مثل  الصعبة  الظروف  ظل  في  السيما  اإلنسانية،  اإلغاثة  مجال  في 
إرث  هما  الخير  وصنع  اإلنساني  العمل  أن  إلى  مشيرًا  بأكمله،  العالم  تجتاح  الــذي 
وضع  الذي  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  عن  توارثناه 
األرض  لمشارق  اإلمــارات  خير  أعمال  امتدت  حيث  اإلنساني  العمل  في  فريدًا  نموذجًا 
وحملت  وقيادتها..  لإلمارات  بالعرفان  يشعر  الداني  و  القاصي  فأصبح  ومغاربها.. 
الحياة. مناحي  مختلف  في  مؤسسيًا  عمًا  وجعلتها  المؤسس  تعاليم  قيادتنا 

اثناء تنفيذ المبادرة من قبل جمعية ساعد

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة (حفظه ا�)

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد  آل مكتوم
نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي (رعاه ا�)

وإلى صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي - نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ  أعضاء المجلس ا�على ل�تحاد- حكام ا�مارات
وإلى شعب دولة ا�مارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني 49
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مرور دبي : تسجيل 14831 مخالفة
لإلجراءات اإلحترازية من فيروس كورونا

الدولة  أصــدرت  كورونا،  جائحة  بــدأت  أن  منذ 
أصدرت  و  االحترازية  ــراءات  اإلج من  مجموعة 
تطبيق  بــشــأن   2020 لسنة   38 رقـــم  ــرار  ــق ال
ــة  اإلداري والــجــزاءات  المخالفات  ضبط  الئحة 
لسنة   17 رقم  الــوزراء  مجلس  قرار  بها  الصادر 
والتدابير  المخالفات  ضبط  الئحة  بشأن   ،2020
المفروضة  والواجبات  والتعليمات  االحترازية 
على  و  ــا.  ــورون ك فــيــروس  انــتــشــار  مــن  للحد 
لشرطة  العامة  القيادة  سجلت  ذلــك  ــرار  غ
ألفًا   14 للمرور  العامة  اإلدارة  في  ممثلة  دبي 
االحترازية  ــراءات  ــ اإلج لتدابير  مخالفة  و831 
المخالفات  وتمثلت  الفيروس،  من  للوقاية 
القماشية  أو  الطبية  الكمام  ارتداء  عدم  في 
ــة،  ــام ــع ــة وال ــاص ــخ ــل ال ــق ــن فـــي وســـائـــل ال
ــارات  اإلمـ بين  المستثناة  العمال  نقل  عند  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلج مــراعــاة  وعــدم 
التباعد  مسافة  مــراعــاة  وعــدم  الــســعــة(،  نصف  االستيعابية  السعة  )مخالفة 
تــحــذيــريــًا. تنبيهًا  و936  ــًا  ــف أل  11 ــدرت  ــ أص كــمــا  ــات،  ــب ــرك ــم ال ــي  ف األشـــخـــاص  بــيــن 
الوقائية والتدابير االحتياطية  و إلى اآلن تواصل شرطة دبي رصد المخالفين لإلجراءات 
جائحة  مواجهة  في  بدبي  والكوارث  األزمات  إلدارة  العليا  اللجنة  ِقبل  من  المعتمدة 
وحماية  الفيروس  انتشار  من  الحد  إلــى  والهادفة  )كــوفــيــد19-(،  كورونا  فيروس 
المخالفات  جدول  في  الــواردة  الغرامات  أن  على  التأكيد  مع  المجتمع،  أفراد  جميع 
والجزاءات اإلدارية الصادر بقرار من النائب العام يجري تطبيقها على جميع المخالفين.

كما أن اإلدارة العامة للمرور تسير دورياتها المرورية للتأكد من التزام الجمهور بتطبيق 
ومنع  كورونا  فيروس  مكافحة  سبيل  في  الدولة  تتخذها  التي  االحترازية  اإلجــراءات 
الخروج  عند  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  إلى  المجتمع  أفراد  تدعو  ودائما  انتشاره، 
والخاصة،  العامة  سواء  المركبات  في  الجسدي  التباعد  على  والحفاظ  المنزل،  من 
أنه  و  شخصين،  من  ألكثر  الركاب  عدد  تجاوز  حال  في  التنقل  عند  الكمامات  وارتــداء 
القانونية. اإلجراءات  وفق  العامة  السامة  الشتراطات  المخالفين  مع  التعامل  سيتم 
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ضاحي خلفان : التضحيات التي بذلت خالل أزمة 
كورونا تستحق كل التقدير

من  األول  ــاع  ــدف ال خــط  قــدمــه  مــا  ــدى  م جميعا  لنا  أظــهــرت  ــا  ــورون ك جائحة  إن 
النفس  من  أغلى  هناك  فليس  ــدور،  ال هذا  تقدير  على  حريصين  تجعلنا  تضحيات، 
والعمل. التضحية  مــيــاديــن  فــي  عملها  رأس  على  تــواجــدهــا  ــال  خ بــذلــت  الــتــي 

معالي  وجه  األول،  الدفاع  لخط  التقدير  و  الشكر  خالص  عن  تعبيرا  و  ذلك  على  وبناءا 
جائزة  رئيس  بدبي،  العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم،  خلفان  ضاحي  الفريق 
دبي التقديرية لخدمة المجتمع، بأن يتم تكريم خط الدفاع األول الذين كان لهم أثر 
واضح خال جائحة كورونا منذ بدايتها، كما أكد معاليه خال اللقاء الذي جمعه عن 
لخدمة  التقديرية  دبي  لجائزة  العام  األمين  المري،  سعيد  محمد  متقاعد  باللواء  بعد 
المجتمع، على أهمية أن يجد من بذل جهد مميزا خال األزمة تكريما يليق بما قدمه.

في  تسهم  التي  المهمة  المواضيع  مــن  ــدد  ع مناقشة  تــم  اللقاء  أثــنــاء  فــي  و 
جليلة  خدمات  قــدم  من  كل  تكريم  يتم  أن  على  الجائزة،  استراتيجية  تحقيق 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  بالتسويق  االهــتــمــام  يتم  أيــضــا  و  للمجتمع 
ــزة. ــائ ــج ــون فــي ال ــل ــام ــع ــي أعــدهــا ال ــت واالطـــــاع عــلــى الــخــطــة الــتــســويــقــيــة ال

والتقدير  الشكر  بتوجيه  تميم،  خلفان  ضــاحــي  الفريق  معالي  ــام  ق ــدوره  بـ و 
وحرصهم  قبلهم،  مــن  تــبــذل  الــتــي  الــجــهــود  على  الــجــائــزة  فــي  العمل  لفريق 
أن  معاليه  ــدًا  ــؤك م ــزة،  ــائ ــج ال وضــعــت  أجــلــهــا  ــن  م الــتــي  ــداف  ــ األه تحقيق  عــلــى 
الجائزة  فــي  الجماعي  العمل  وأن  الــعــمــل،   تميز  الــتــي  السمة  أًصــبــح  التسويق 
ضمنها. للعمل  اخــتــيــاره  تــم  الـــذي  العمل  فــريــق  يميز  مــا  هــو  العقبات  ــاوز  ــج وت
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شرطة أبوظبي تعزز السالمة المرورية
بـ "ملصقات رقمية"

الــمــروريــة  الــســامــة  تعزيز  و  األمــنــيــة  الــنــقــاط  عند  ــرور  ــم ال حــركــة  تسهيل  بــهــدف 
بتنفيذ  أبــوظــبــي  شــرطــة  ــي  ف والـــدوريـــات  الــمــرور  مــديــريــة  قــامــت   ، للسائقين 
ــي مــداخــل  األمــنــيــة ف الــنــقــاط  الــمــركــبــات عــنــد  لــتــوزيــع ملصقات عــلــى  مــبــادرة 
ــاور التي  ــح ــم ــن ال ــدد م ــع ــدف تــوعــيــة الــســائــقــيــن مـــروريـــًا ب ــه ــي، ب ــب ــوظ إمــــارة أب
الــطــرق. عــلــى  آمــنــة  بــقــيــادة  للتمتع  للسائقين  ــة  ــروري ــم ال الــتــوعــيــة  تستهدف 

ــن داخـــل الــمــركــبــة، يتم  ــود« م ــاركـ حــيــث أن تــلــك الــمــلــصــقــات تــحــتــوي عــلــى »بـ
ــن طــريــق كــامــيــرا الــهــاتــف الــمــتــحــرك، ويــتــحــول إلـــى فــيــديــو تــوعــوي  مسحه ع
ــتـــزام بــهــا حــفــاظــًا عــلــى ســامــتــهــم ومــرافــقــيــهــم. يــحــث الــســائــقــيــن عــلــى االلـ

ــرام عــبــور  ــتـ ــة بــأهــمــيــة احـ ــي ــوع ــت ــو مـــوضـــوعـــات عـــن ال ــدي ــي ــف وأيـــضـــا تــضــمــن ال
ــاوز اإلشـــارة  ــج ــاة، وتـــرك مــســافــة أمـــان كــافــيــة بــيــن الــمــركــبــات، وعـــدم ت ــش ــم ال
المقاعد  ــي  ف ــوات  ــن س  10 ــن  م أقــل  ــال  ــف األط جــلــوس  ــدم  وعـ ــراء،  ــم ــح ال الضوئية 
الشائعة. الــمــخــالــفــات  ــن  م وغــيــرهــا  ــررة،  ــق ــم ال بــالــســرعــات  ــتـــزام  وااللـ ــة،  ــي ــام األم



 80

"السالمة المرورية التزام ومسؤولية"

قائد عام شرطة رأس الخيمة
يدشن مبادرة إلكترونية للسالمة المرورية
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سعادة اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي - قائد عام شرطة رأس الخيمة و الوفد المرافق أثناء تدشين المبادرة



 82

مبادرات  ضمن  من  اإللكترونية   « ومسؤولية  التزام  المرورية  السامة   « مبادرة  تعد 

مجموعة  ــرض  ع ــى  إل الــمــبــادرة  ــذه  ه تــهــدف  حيث  ــادي  ــح االت ــروري  ــم ال المجلس 

من  إعانية  الكترونية  لوحة   12 عبر  المرورية  واألنظمة  واالرشـــادات  القواعد  من 

ايصال  إلــى  يهدف  ــارة  اإلمـ مستوى  على  حيوية  وطــرقــات  شـــوارع  فــي  الجانبين 

المركبات  سائقي  لــدى  الــمــروري  ــوعــي  ال مستوى  مــن  تــرفــع  تثقيفية  ــل  رســائ

فيها. ــة  ــروري ــم ال الــســامــة  يــعــزز  بــمــا  ــرق  ــط ال ومستخدمي  الـــدراجـــات  ــدي  ــائ وق

رأس  امـــارة  مستوى  على  نــوعــه  مــن  األول  يعتبر  ــادرات  ــب ــم ال مــن  ــنــوع  ال ــذا  ه إن 

وغيرهم  والمشاة  المركبات  سائقي  وحــث  تشجيع  في  يسهم  حيث  الخيمة، 

واألنظمة  والــقــواعــد  بالقوانين  ــزام  ــت واالل التقيد  على  الــطــرق  مستخدمي  مــن 

اللوحات  هــذه  عبر  نشرها  سيتم  التي  التوعوية  المضامين  خــال  مــن  الــمــروريــة 

وخطورة  النقال،  الهاتف  استخدام  وعــدم  األمــان  حــزام  ربط  أهمية  تشمل  والتي 

. المركبة  فــي  ــال  ــف األط ســامــة  بقواعد  التقيد  وأهمية   ، المفاجئ  ــراف  ــح االن

قائد  النعيمي،  عــلــوان  بــن  عــبــداهلل  علي  ــلــواء  ال لسعادة  مختصر  حــديــث  فــي  و 

ميداني  ــروري  م معرض  بمثابة  تعتبر  التي  المبادرة  أن  الخيمة  رأس  شرطة  عــام 

ستستمر  االجتماعية  للتنمية  االمــــارات  جمعية  مــع  بالتعاون  تدشينها  ــم  وت

الداخلية  ــوزارة  لـ االستراتيجية  لــألهــداف  الــوصــول  بغية  كاملين  أسبوعين  لمدة 

مع  الــتــعــاون  ــى  إل والمقيمين  المواطنين  داعــيــًا  ــا،  ــان أم أكــثــر  الــطــرق  جعل  فــي 

السامة  مــســتــويــات  أعــلــى  لتحقيق  الــهــادفــة  ــة  ــروري ــم وال الــشــرطــيــة  الــجــهــود 

الموضوعة. واألنــظــمــة  بالقوانين  االلــتــزام  خــال  مــن  الــطــرقــات  فــي  ــمــروريــة  ال
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شرطة أم القيوين تطبق نظام الحجز الذكي 
للمركبات في المنازل

اإلمــارات  ــة  دول المتحدة تعتبر  الــعــربــيــة 
الرقمي مــن الــــدول الــرائــدة  التحول  في 
شتى  في  للتسهيل للخدمات  المجاالت 
المتعاملين  ــى  ــل ــول عــلــى ع ــصـ ــحـ ــلـ لـ
المطلوبة  بــــــــــــدون عـــــنـــــاء.الخدمات 
تــمــاشــيــا مــع هــذا  القيادة و  بدأت  التحول 
ــة  ــرط ــش ــة ل ــامـ ــعـ في الـ ــن  ــوي ــي ــق ال أم 
الحجز  خدمة  للمركبات تطبيق  ــي  ــذك ال
في الــمــخــالــفــة لــقــانــون  ــرور  ــم وال السير 
ــزل بـــــدال مــن  ــنـ ــمـ ساحة الـ فــي  حجزها 
ــز الـــمـــركـــبـــات  ــجـ وذلــــــك بــــــدءا مــن حـ
 ،2020/9/28 ــخ  ــاريـ تثبيت تـ خــــال  مـــن 

الــحــجــز عليها ضــمــن إطــار  تــوقــيــع  ــرر  ــق ــم ال الــمــركــبــات  إلــكــتــرونــي فــي  ــاز  ــه ج
ــي تــقــديــم الــخــدمــات. ــي ف ــذك ســعــي شــرطــة أم الــقــيــويــن لــتــعــزيــز الــتــحــول ال

والدوريات  المرور  إدارة  مدير  عــران،  بن  عبيد  سعيد   / العقيد  قال  اإلطــار  هذا  في  و 
تسهيًا  ــاء  ج للمركبات  الــذكــي  الحجز  خدمة  تفعيل  ــأن  ب القيوين  أم  بشرطة 
حجز  ســاحــة  عــن  بعيدًا  منازلهم  فــي  مركباتهم  حجز  فــي  المتعاملين  على 
إشــعــارات  وإرســـال  متابعته  تتم  إلكتروني  جــهــاز  تركيب  ــال  خ مــن  الــمــركــبــات، 
بإمكان  ــه  وأنـ الــمــحــجــوزة،  الــمــركــبــات  تــحــرك  بــمــراقــبــة  المعنيين  إلـــى  مــبــاشــرة 
المرور  خدمات  مركز  إلــى  بمركبته  الحضور  خــال  من  الخدمة  طلب  المتعامل 
وربطه  الــجــهــاز  بتركيب  تقني  فــريــق  يــقــوم  ثــم  الــطــلــب،  وتــقــديــم  والــتــرخــيــص 
حال  وفــي  الساعة  ــدار  م على  المراقبة  ونظام  المخالفات  نظام  مع  إلكترونيًا 
جــديــدة. حجز  ومـــدة  مالية  غــرامــة  المركبة  على  تــفــرض  المركبة  تحريك  تــم 

ــادة الـــعـــامـــة لــشــرطــة  ــيـ ــقـ ــنـــذ بــــدء الـــخـــدمـــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة أصــبــحــت الـ ومـ
الـــذكـــي  الـــحـــجـــز  طـــلـــبـــات  اســـتـــقـــبـــال  ــدء  ــ ــب ــ ل ــزة  ــ ــاهـ ــ جـ الـــقـــيـــويـــن  أم 
مــــن الــمــتــعــامــلــيــن الـــراغـــبـــيـــن بـــحـــجـــز مـــركـــبـــاتـــهـــم فــــي مـــنـــازلـــهـــم.

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة (حفظه ا�)

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد  آل مكتوم
نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي (رعاه ا�)

وإلى صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي - نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ  أعضاء المجلس ا�على ل�تحاد- حكام ا�مارات
وإلى شعب دولة ا�مارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني 49



 86

شرطة الفجيرة تحصد 53 جائزة تميز خالل 8 أعوام

كما  الــجــوائــز  مــن  العديد  حصد  فــي  الفجيرة  لشرطة  العامة  الــقــيــادة  نجحت 

مسيرة  في  ــوام  أع الثمانية  خــال  وخاصة  الماضية  القليلة  األعـــوام  في  حققت 
ــة  اإلداري اإلنــجــازات  من  العديد  الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  حققت  الــريــادة، 
كان  الجوائز،  من  العديد  وحصدت  المتميز  المؤسسي  العمل  نتاج  كانت  التي 
بالتميز،  ومليئًا  حافًا  الجاري  العام  وكــان  ــًا،  إداري إنجازًا   16 و  تميز  جائزة   53 نتاجها 
القيادة  جــهــود  عكست  ــة  ــ إداري إنــجــازات   3 وتحقيق  ــزة  جــائ  11 على  بالحصول 
ــي الــســلــك الشرطي  ــد ف ــرائ ال الــفــجــيــرة ومــواصــلــة مــشــوارهــا  الــعــامــة لــشــرطــة 
على  الحريصة  الــداخــلــيــة  ــوزارة  ــ ل الكبير  ــم  ــدع ال ــل  ظ ــي  ف ــك  وذلـ ــاءة،  ــف ك بكل 
المنجزات. تحقيق  فــي  أسهمت  شاملة  تطويرية  رؤى  ــق  وف ــادة  ــري ال تحقيق 

غانم  بن  أحمد  محمد  اللواء  فوز  هي  القيادة  حصدتها  التي  الجوائز  أهم  من  وكان 
والكوارث  واألزمات  الطوارئ  إدارة  فريق  رئيس  الفجيرة  لشرطة  العام  القائد  الكعبي 
األكثر فاعلية في مكافحة وباء فيروس  الدولية للجهود  بالفجيرة، بجائزة االستجابة 
الجهود،  تلك  إدارة  في  المتميز  الحكومي  المسؤول  فئة  في  المستجد«  »كورونا 
على  اليماحي  محمد  حميد  والعميد  كاسب  بن  محمد  أحمد  العميد  وحصول 
القيادة  وحصول  الـــ5،  دورتها  في  الداخلية  وزيــر  جائزة  ضمن  التميز  نجوم  جائزتي 
المروري، وحصول مركز  المجال  الفجيرة على جائزة أفضل جهة في  العامة لشرطة 
للمتعاملين. سعادة  مركز  أفضل  جائزة  على  بالفجيرة  والترخيص  المرور  خدمات 

صورة مجاعية مع سعادة الفريق/ سيف عبد هللا الشعفار وكيل وزارة الداخلية
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ريادة وابتكار

المتفانية بتقديم أفضل المستويات من  هذه اإلنجازات هي ثمرة جهود فرق العمل 
أجل خدمة الوطن والمنافسة بقوة في المحافل والجوائز العالمية، وذلك تماشيًا مع 
السعادة،  وتحقيق  واالبتكار  الريادة  إلى  الرامية  الداخلية  لوزارة  االستراتيجية  األهداف 
الفجيرة  شرطة  أن  حيث  الجودة.  عالية  شرطية  خدمات  تقديم  في  يسهم  مما 
لتعزز  األفضل،  تقديم  أجل  من  والتقدم  التطور  أساسها  عمل  منظومة  وفق  تعمل 
تواكب  مختلفة  بطرق  والسامة  األمن  خدمات  بتقديم  المجتمع  حياة  جودة  من 
الريادي في الحفاظ على األرواح. تطورات العصر الحديث ومتطلباته، وتعزز من دورها 

نحو  خطًا  لمسيرتها  ترسم  أن  الفجيرة  لشرطة  العامة  القيادة  واستطاعت 
في  بعدها  وحققت  ــدًا،  واح ــًا  إداري وإنجازًا  جوائز  ثاث   2013 عام  في  لتحقق  التميز 
في  ــاص  واإلخ والتفاني  التميز  على  الحرص  مدى  عكست  نوعية  قفزة   2015 عام 
المركز  على  حصولها  أبرزها  متميزة  إداريــة  إنــجــازات  و4  جائزة   13 لتحقق  العمل، 
الداخلية  وزير  بجائزة  األول  المركز  وإحراز  المتميزة  األمنية  المنطقة  جائزة  في  األول 
حافلة  تليها  التي  ــوام  األع وكانت  الثالثة،  ــدورة  ال في  واالبتكار  ــداع  اإلب فئة  للتميز 
االبتكار  مفهوم  ترسخ  بيئة  ظل  في  استمرت  التي  واإلنــجــازات  الجوائز  من  بالمزيد 
والــجــودة. ــداع  اإلبـ مفاهيم  ونشر  والــكــفــاءات  ــقــدرات  ال مــن  وتــعــزز  أفــرادهــا  لــدى 

سعادة اللواء/ محمد بن غانم الكعبي - القائد العام لشرطة الفجيرة
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اإلسعاف الوطني يطلق حملة توعوية
للعودة اآلمنة والوقاية من كوفيد 19

ــة في  ــدولـ ــود الـ ــه ــم ج ــ ــاة الــطــبــيــعــيــة ودع ــي ــح ــودة إلـــى ال ــعـ ــن مـــع الـ ــزام ــت ــال ب

أطلق  آثــارهــا،  ــاوز  ــج وت »كـــورونـــا«  جائحة  أزمـــة  مــن  التعافي  مسيرة  استكمال 

مــســؤول«  ــت  أن  .. حــريــص  »خــلــك  شــعــار  تحت  تــوعــويــة  حملة  الــوطــنــي  ــاف  ــع اإلس

والــحــرص  بــالــمــســؤولــيــة  الــشــعــور  لتعزيز  والمتعاملين  الــعــامــلــيــن  اســتــهــدف 

الــواجــب  ــة  ــرازي ــت االح واالجـــــراءات  الــوقــائــيــة  بالتدابير  االلــتــزام  على  المجتمعي 

آمنة. تدريجية  عـــودة  لضمان  الطبيعية  للحياة  ــودة  ــع ال فــتــرة  خــال  اتباعها 

ــاديـــة بنسبة  االتـــحـ ــة  ــوم ــك ــح ال ــي  ــف ــوظ الــحــمــلــة فـــي إطــــار عــــودة م جــــاءت 

والموصى  المتبعة  والسامة  األمـــان  إجـــراءات  وفــق  أعمالهم  مقار  إلــى   %100

في  ــة  ــدول ال جــهــود  تعزيز  فــي  للمساهمة  المختصة،  الــجــهــات  قبل  مــن  بها 

التنموية،  ــارات  ــ اإلم مسيرة  ومــواصــلــة  المجتمع  وســامــة  صحة  على  الــحــفــاظ 

الجهات  مــن  بها  مــوصــى  يومية  ونــصــائــح  وقــائــيــة  ارشــــادات  الحملة  وتضمنت 

الــواجــب  السليمة  بــالــخــطــوات  ــراد  ــ األف لتوعية  ــة  ــدول ال ــي  ف المعنية  الصحية 

ــابـــة بــالــمــرض. ــن حــولــهــم مــن اإلصـ ــل حــمــايــة أنــفــســهــم ومـ اتــبــاعــهــا مــن أجـ

الهاجري:  صالح  أحمد  الوطني  لإلسعاف  التنفيذي  الرئيس  قــال  ــار  اإلط هــذا  وفــي 

في   19 كوفيد  جائحة  ثابتة  بخطوات  وتواجه  حثيثة  جهودا  تبذل  الدولة  تــزال  »ال 
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الخروج  في  اليومية  حياتنا  ونــمــارس  أعمالنا  إلــى  جميعا  فيه  نعود  ــذي  ال الوقت 

األفـــراد  نناشد  وهــنــا  األنــشــطــة،  مــن  وغيرها  والمطاعم  التسوق  مــراكــز  وزيـــارة 

الصادرة  الــازمــة  والتدابير  ــراءات  ــاإلج ب االلــتــزام  مواصلة  في  بالمسؤولية  التحلي 

مساندة  أجــل  من  وذلــك  بها  التهاون  وعــدم  المعنية  الجهات  من  بها  والموصى 

مضيفا  بنجاح،  المرحلة  هــذه  الجتياز  معا  قدما  المضي  فــي  اإلمـــارات  حكومة 

مجراها  إلــى  الحياة  ــادة  إع في  سيسهم  معا  والتضامن  االلــتــزام  في  نجاحنا  أن 

اهلل.« قدر  ال  قادمة  أزمــة  أي  مواجهة  في  أقــوى  وسنصبح  كامل  بشكل  الطبيعي 

مدار  على  اإلسعافية  خدماته  يقدم  الوطني  اإلســعــاف  أن  بالذكر  الجدير  ومــن 

القيوين  وأم  الخيمة  ورأس  وعجمان  )الشارقة  الشمالية  المناطق  في  الساعة 

من  حــديــث  بأسطول  ومـــزودة  مؤهلة  إسعافية  وفـــرق  ــوادر  كـ عبر  والــفــجــيــرة( 

ما  لمرحلة  التميز  معايير  أعلى  وفــق  المتطورة،  والــمــعــدات  اإلســعــاف  مركبات 

وطاقته  إمكانياته  بكافة  بالعمل  الــتــزامــه  ــى  إل بــاإلضــافــة  المستشفى،  قبل 

للحاالت  واالســتــجــابــة  ــا  ــورون ك جائجة  مــواجــهــة  ــي  ف األمــامــيــة  الــخــطــوط  على 

طلب  ومقيمين  مواطنين  من  السكان  لجميع  ويتاح  والــحــوادث.  الطارئة  الطبية 

.NA998 اإللكتروني  والتطبيق   998 اإلســعــاف  طـــوارئ  ــم  رق ــال  خ مــن  الخدمة 
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة (حفظه ا�)

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد  آل مكتوم
نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي (رعاه ا�)

وإلى صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي - نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ  أعضاء المجلس ا�على ل�تحاد- حكام ا�مارات
وإلى شعب دولة ا�مارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني 49
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amongst individuals about the proper steps to take to protect themselves 
and people around them from the virus and prevent its spread.
Ahmed Saleh Al Hajeri, National Ambulance Chief Executive Officer, said: 
“The UAE continues to work tirelessly and move steadily towards overcoming 
the global pandemic. As we all gradually return to work and visit malls 
and restaurants and do other activities, people should remain vigilant and 
act responsibly. We urge members of the community to continue following 
the advice of the concerned authorities and support the UAE’s efforts as 
we all move forward together to successfully overcoming this challenge.”
National Ambulance provides emergency pre-hospital care in the Northern 
Emirates through the dedicated 998 emergency ambulance number 
and NA 998 mobile application. Its primary task is to handle public 
medical emergency response and provide high standards of emergency 
pre-hospital care to citizens, residents, and visitors across the Emirates 
of Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al-Khaimah, and Fujairah.

 78

 COVID-19: UAE National Ambulance Launches
'A Safe Return' Campaign

In line with the gradual return to normal routines and supporting the 
UAE’s move towards the recovery from COVID-19, National Ambulance 
launched an awareness campaign under the slogan ‘Stay Cautious 
#YouAreResponsible’ to urge responsible behavior and encourage the 
community’s commitment to follow the recommended health and safety 
precautions and preventive measures in ensuring a safe and smooth return 
to daily normal life. The campaign is also in line with the 100 percent return 
of federal government staff to work and to contribute to strengthening 
the country’s concerted efforts in protecting the health and safety of the 
community and continuing the advancement of UAE’s growth and progress. 
The campaign includes eight main themes that include a safe return 
to workplaces, shopping malls, restaurants, gyms and fitness centers, 
beaches, parks, and outdoor activities; public transportation, mosques 
and places of worship; and travel. It will be rolled out on National 
Ambulance Social Media platforms and involve simple steps and daily 
advice recommended by concerned health authorities to raise awareness 
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Traffic Authority as well as the Fujairah Traffic and Licensing Services Center 
won the award in the ‘Customer Happiness Center’ category; Captain Nabeil 
Ali Alhantoobi won the award in the ‘Looking Beyond the License Plate’ 
category — the award for crime detection through vehicle license plates. 

Excellence and Creativity:
Al Kaabi said: “These recognitions are the byproduct of the efforts of the 
dedicated police force that always seeks to improve its performance in police 
security and community service. This is in line with the strategic objectives 
of Ministry of Interior aimed at leadership, innovation and achieving 
happiness, which contributes to providing high-quality police services, while 
seeking to achieve the leading position in world competitiveness indexes.”
He went on to say: “Fujairah Police operates according to a system of work 
based on development and progress as well as harnessing all modern 
technologies to provide a high-quality policing service. The atmosphere 
also urges everyone to work actively, efficiently, and creatively to improve 
the overall performance and provide first-class services to customers. 
The force pledges to enhance its pioneering role in maintaining safety 
and security and keep pace with the varieties of demands of the time.”
Al Kaabi praised the efforts of the entire police force, especially 
those who have been keen to assert themselves and improve their 
skills to win several awards and do trailblazing achievements.
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Fujairah Police Wins 53 Excellence Awards in 8 Years

In recognition of its leading role in service, Fujairah Police General Command 
has won several awards and made many administrative achievements so far. 
The current year, 2020, has been full of excellence honors, to be 
added to FP’s list of successes, by winning 11 awards and making 
3 administrative achievements that reflect its relentless efforts and 
pioneering role in policing the community with efficiency and capability.
Such awards would not have been possible without the ongoing support and 
encouragement by Ministry of Interior that has pledged to achieve leadership and 
excellence according to comprehensive developmental and result-oriented visions.
For instance, Major General Mohammed Ahmed bin Ghanim Al Kaabi, 
Commander-in-Chief of Fujairah Police and Head of the Emergency 
Crisis and Disaster Management Team in Fujairah, won the International 
Response Award for the most effective efforts in combating the Covid-19 
pandemic in the Distinguished Government Official category; Brigadier 
General Ahmed Muhammad bin Kasib and Brigadier General Hamid 
Muhammad Al Yamahi both were awarded two Stars of Excellence at 
the 5th edition of the Minister of Interior Award for Excellence 2020. 
In the same vein, Fujairah Police General Command won the award for Best 
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 At-Home Impoundment Scheme Rolled Out for Vehicles
in Umm Al Quwain

Umm Al Quwain Police started 
implementing an at-home confiscation 
scheme for vehicles involved in 
serious traffic violations. Col Saeed 
Obaid bin Aran, Director of Traffic 
and Patrols Department of the UAQ 
Police, said vehicles that are ordered 
to be impounded would no longer be 
taken to the police impoundment lot.
“Instead, motorists will be allowed to 
keep their vehicles in their own garages 
or private parking lots. The police will 
install a smart electronic GPS tracker 

in the vehicle to make sure it is not taken out on the roads,” the officer said.
“The tracker will be connected via satellite to the operations room. If the 
vehicle is moved out, it would send an alarm to the operations room,” he 
explained. In case the vehicle is moved beyond the stipulated area, a 
fine would be imposed and the confiscation period doubled, he warned.
The service comes at no extra cost to vehicle owners. They would need to 
pay the fines and keep the vehicles at home for the confiscation period.
Col bin Aran said motorists can request for the scheme by 
filling out an application form at the traffic and licensing center.
“The smart confiscation system for violating vehicles will put 
an end to the problem of crowded impounded lots.” The smart 
tracking system is already in operation in Abu Dhabi, Dubai, 
Sharjah and Ajman, and has helped bring down traffic violations.
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Major General Ali Abdullah bin Alwan Al Nuaimi, Commander-in-
Chief of Ras Al Khaimah Police, inaugurated an online campaign 
titled “Traffic Safety, Requirement and Responsibility” as part 
of the Federal Traffic Council’s awareness-raising initiatives. 
The inauguration was attended by Brigadier General Dr. 
Muhammad Saeed Al-Hamidi, Director General of Central 
Operations, Brigadier General Ahmed Al-Sam Al-Naqbi, Director 
of Traffic and Patrols Department, and a number of officers. 
The campaign aims to spread traffic awareness and to promote positive 
behavior among drivers to make roads safer. It also leads to positive results, 
in terms of reducing traffic accidents and the number of deaths and injuries, 
and achieving the highest levels of traffic safety in the emirate’s road network. 
The campaign seeks to raise a generation conscious, educated, and aware 
of the importance of cooperation between various sectors to reach the 
integrated system towards a safe and stable society free of traffic accidents.
For his part, Al Nuaimi stressed that this campaign, in which a set of 
rules, instructions and traffic regulations will be displayed on 12 
electronic billboards on both sides in vital streets and roads across 
the emirate, is aiming to deliver educational messages that raise the 
level of traffic awareness among motorists, cyclists and road users.
He added that this campaign is the first of its kind at the level of 
Ras Al Khaimah and is expected to contribute to encouraging and 
urging vehicle drivers, pedestrians and other road users to abide by 
traffic laws, rules and regulations through the awareness messages 
disseminated through road and highways signs.  Among these safety 
rules and tips are seat-belt safety, child restraint, non-use of a 
mobile phone, the danger of sudden swerving on the road …etc. 
At last, His Excellency called on drivers to cooperate with traffic 
officers to control road safety, by implementing all traffic laws and 
regulations to promote traffic security and safety across the emirate.
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Abu Dhabi Launches Car 'Digital Stickers'
to Enhance Road Safety

Traffic and Patrols Directorate of Abu Dhabi Police have introduced 
special ‘digital stickers’ to encourage drivers to follow the rules. It aims 
to enhance traffic safety and to facilitate traffic flow at checkpoints.
While entering the capital, patrol officers at security points will 
place these tags on the vehicles. And, once the drivers scan the 
barcode (QR) on the sticker, they can view a road safety video.
It will highlight the importance of giving way to pedestrians at crossings, 
leaving a safe distance between cars, ensuring children below 10 are 
always buckled up and seated in the backseat, and adhering to the specified 
speed limits on the roads. Every week, a new topic will be introduced in 
a bid to raise awareness about road safety and good driving etiquette.
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 All Credit to ‘First Line of Defense’ for Sacrifices Made
During Covid-19: Dhahi Khalfan

H. E. Lt. General Dhahi Khalfan Tamim, Deputy Chief of Police and Public 
Security in Dubai, Chairman of the Dubai Appreciation Award for Com-
munity Service, issued a directive to honor the ‘first line of defense’ who 
played vital roles in containing the novel coronavirus over the past few 
months. During an online meeting with retired Major General Mohammed 
Saeed Al-Marri, Secretary-General of the Dubai Appreciation Award for 
Community Service, Khalfan stressed that it is of paramount importance 
to appreciate and give due credit to outstanding efforts and sacrifices. 
During the meeting, several important topics that contribute to achiev-
ing the award’s strategy were discussed, while emphasizing on hon-
oring everyone who provided great services to the community and 
setting up a marketing strategy for the award. In this regard, His Ex-
cellency reviewed the strategy, prepared by the award staff, and di-
rected to effectively use social media to market and promote the award.  
He noted that marketing has become the hallmark of any successful busi-
ness, explaining that using social media networks will achieve a wider au-
dience for the award as a result of the increasing interest in it globally.
His Excellency concluded the meeting by expressing thanks and ap-
preciation to the award’s staff for their efforts, and their eager-
ness to attain the award’s objectives, stressing that teamwork and per-
severance are two key characteristics of the chosen award staff. 
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 Dubai Traffic Records 14.8 Thousand
Covid-19 Violations

Dubai Police had recorded 14,831 vio-
lations of Covid-19 precautionary mea-
sures in the emirate so far. The violations 
included people not wearing masks in pri-
vate and public transport; failure to take 
into account the precautionary measures 
when transporting exempt workers be-
tween the emirates; and not taking into 
account the distance between people in 
vehicles. It also issued 11,936 warnings.
Brigadier Saif Muhair Al Mazrouei, di-
rector of the General Traffic Department, 
stated that these violations have been 
monitored since the implementation of 
the precautionary measures to limit the 

spread of the coronavirus. He affirmed that Dubai Police will continue mon-
itoring violators, while emphasizing that they will face the applicable fines.
Al Mazrouei urged the public to adhere to precautionary mea-
sures when leaving the house and to maintain physical distanc-
ing in vehicles and wear masks when travelling to ensure safety. 
In related news, Dr. Hamad Saif Al Shamsi, UAE Attorney-Gen-
eral, issued the updated Resolution No. (38) of 2020 on enforce-
ment of penalties for violations following the Cabinet Resolution No. 
(17) of 2020 to contain the spread of the coronavirus, COVID-19.
The resolution stipulates 15 fines starting from AED1000 for failing to wear 
medical masks indoors by only those individuals suffering from chronic diseases, 
and those showing cold and flu symptoms or failing to maintain social distancing.
As per the Attorney General’s resolution, violation reports are is-
sued if violators refuse to respond to warnings and directives is-
sued by the Ministry of Interior, General Headquarters of Police, or 
law enforcement officers of the competent federal and local bodies.
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ture of cooperation and love at all national and international levels. 
In this quest, SAAED coordinated with the UAE Red Crescent, the Traffic and 
Patrols Directorate of Abu Dhabi Police GHQ, and its strategic partners con-
cerned with safety and social responsibility, such as the Bank of Sharjah, Na-
tional Central Cooling Company (Tabreed) and (BSI company) among others.
H.E. Brigadier Jamal Salem Al Ameri, SAAED’s Executive Director, personally 
took part in the field visits to affected families, accompanied by 
a delegation from the above-mentioned agencies, commending 
such a joint cooperation to help out the less fortunate among us. He 
also expressed his thanks and gratitude to everyone involved in hu-
manitarian relief and outreach, especially during this critical time. 
Al Ameri noted that humanitarian work and good-doing are part 
of a cherished legacy we have inherited from late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan (may God bless his soul) who set a unique role model in 
these particular areas. Thanks to him, the UAE has been recognized for 
its outreach activities everywhere, changing lives for the best, spread-
ing hope and happiness and, most importantly, leaving positive im-
pacts on everyone. Likewise, our wise leadership has further adopted the 
founding father’s teachings and ideally applied them in all walks of life.
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a ripple effect and encourage others around the world to do the same.
The campaign also supports the #UbuntuLoveChallenge spearhead-
ed by Sheikha Bodour Al Qasimi, Vice President of the International Pub-
lishers Association (IPA), and philanthropist Mamadou Toure. Since its de-
but in May 2020, the global movement has garnered the participation of 
high-profile local and international personalities from different walks of life. 
Her Excellency Hessa bint Essa Buhumaid, Minister of Community Develop-
ment, said that the Ministry’s support of the #UbuntuLoveChallenge stems 
from the culture of humanitarian principles and values that it embraces.
Ubuntu, which translates to, ‘I am because we are’ is an ancient Af-
rican mantra that centers on the concept that we are universal-
ly connected; and because of this shared bond, we need to tap into 
our innate power, and act with humanity towards others who deserve it.
In a similar vein, SAAED Society for Prevention of Traffic Crashers 
participated in a charitable initiative titled: ‘Your Families Are Ours’ 
to help families affected by the ramifications of Covid-19. The initia-
tive aimed at spreading ideals of volunteerism, benevolence and sol-
idarity, exchanging hope for a better future, and reaffirming the cul-
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UAE Launches '100 Good Deeds' Campaign
 Saaed Association organizes Charitable Initiative in

"The World Humanitarian Day"

World Humanitarian Day is held on August 19 to pay tribute to aid work-
ers who risk their lives in humanitarian service, and to rally support for 
people affected by crises around the world. This year WHD comes as 
the world continues to fight the COVID-19 pandemic over recent months. 
Aid workers are overcoming unprecedented access hurdles to assist 
people in the most extreme humanitarian crises throughout the world. 
In celebration of the 2020 World Humanitarian Day, the UAE’s Minis-
try of Community Development announced the launch of the ‘100 Good 
Deeds’ campaign. The initiative, which runs for 100 days, is calling on ev-
eryone in the UAE to get involved in an act of kindness or compassion. 
These will be widely shared on social media platforms to help create 
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“Professionals and workers on the UAE’s first line of defense against the 
COVID-19 outbreak undertook tremendous efforts, echoing our wise 
leadership’s commitment to prioritizing human beings,” in ADP’s statement.
The initiative included the distribution of gifts and foodstuffs to the 
first line of defense cadres at several traffic points during field visits.
The Employee Happiness Center and Job Positivity in the Human 
Resources Sector of Abu Dhabi Police confirmed that the initiative 
“Thank you, our first line of defense,” comes as gratitude to their 
sacrifices, recognition of their distinguished roles, their national cohesion, 
their complete readiness and their direct interactive role in society at 
large. Indeed, this stems from the wise leadership’s strategy to always 
prioritize human beings, setting an example to all Dubai Government 
officials and employees to persevere and be closely involved in ensuring 
the wellbeing of the nation and its citizens, residents and visitors.
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 Saaed Association Implements ‘Thank You’ Initiative
for the Frontline of Defense

In conjunction with Traffic and Patrols Directorate - Abu Dhabi 
Police GHQ, SAAED Society for Prevention of Traffic Crashers 
launched the “Thank you, our frontline of defense” initiative.  
It aims to unify the voices of gratefulness and gratitude to our 
leadership and UAE’s first line of defense (the medical staff, armed 
forces and to all those who are fighting this global Covid-19 pandemic). 
In a heartfelt message medical teams who dedicate their days and nights 
to save lives and ensure public safety, ADP and SAAED Society expressed 
their strong appreciation and gratitude to medical staffers and their 
families for their round-the-clock tireless efforts. “Our society needs to 
stand united in solidarity with our medical cadres against the global 
pandemic,” Brigadier Jamal Al-Ameri, SAAED’s Executive Director said.
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the greetings and best wishes of H.H. Sheikh Saif bin Zayed 

Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of the Interior. 

Al Harthi said that the meeting comes amid the coronavirus pan-

demic that the whole world is taken aback by. “We look forward to 

enhancing the joint cooperation in the traffic field,’’ he said, express-

ing his hope for reaching appropriate recommendations to sup-

port the process of joint security work and achieve the aspirations 

of the leaders and peoples of the GCC countries via integration 

and cooperation between all traffic agencies in the GCC countries.

During the meeting, several issues related to enhanc-

ing joint cooperation between the GCC countries in the 

field of traffic safety in the GCC countries were discussed.

The issue of linking traffic violations between traffic depart-

ments in the GCC countries was also discussed, stressing the need 

to speed up the connection through a unified electronic portal 

through the reciprocal database between the GCC countries and 

work to complete the bilateral link between the member states.

Towards the end, the meeting discussed the issue of exchanging visits 

and benefiting from the GCC experiences through par-

ticipating in seminars and conferences, working on devel-

oping a guidebook to unify the training program for ob-

taining a driver’s license at the level of the GCC countries.
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UAE Heads 36th Meeting of GCC Traffic Departments

During their 36th meeting, General Directors of Gulf Cooperation 

Council (GCC) traffic departments discussed ways of enhancing joint 

cooperation to put into effect the strategies and plans to promote the 

level of traffic safety across GCC countries. The meeting was held 

online amid the current circumstances of the COVID-19 pandemic.

The meeting was chaired by Brig. Eng. Hussein Ahmed Al Harthi, 

deputy chairman of the Federal Traffic Council at MOI, and head 

of the UAE’s delegation. Al Harthi conveyed to the participants 
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launch its popular mobile application on the Huawei App Gallery with full 

Huawei Mobile Services integration. On this occasion, the Ministry received a 

certificate of merit from Huawei during a special ceremony marking the news.

This announcement marks a new step in the Ministry of the Interi-

or’s initiative for digital transformation and reliance on artificial in-

telligence technologies, which aims to enhance the Ministry’s leader-

ship presence in this field. This is in line with the Emirates Vision 2021 

strategy to move the country towards a knowledge-based economy 

through innovation and investment in research and development efforts.

This transition process is also driven by close cooperation with 

the private sector. The Huawei App Store team is working close-

ly with local and federal government agencies to further develop 

their application databases, and integrate HMS into essential pub-

lic sector mobile applications so as to grant Huawei App Store us-

ers access seamless to the app’s functionality and experiences.

The MOI UAE App, which is rated as one of the top 100 apps in the UAE, is now 

officially listed in the Huawei App Gallery. The HMS upgrade app provides 

greater convenience for Huawei App Gallery users by allowing it to work 

seamlessly with HMS tools such as maps and locations on all Huawei mobile 

products, including its highly-acclaimed flagship phone HUAWEI Mate 30 5G. 

“We are delighted to announce that our MOI UAE App is avail-

able on the Huawei App Gallery with integrated Huawei Mobile Ser-

vices and that we are the first UAE Federal Government entity to set 

this example,” said Brigadier Eng. Hussein Ahmed Al Harthi, Direc-

tor General of Technology Services and Communications at MOI.

Al-Harthi added: “We worked closely with members of Huawei’s team to make 

this possible in a short time. This is part of a wider initiative within the ministry 

to make the services we provide better and more efficient for the end users.” 
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 MOI UAE, First Federal App Fully Integrated into
Huawei Mobile Services

As part of its ongoing digital transformation program efforts for all its 

services, Ministry of Interior launched its ‘MOI UAE’ application on the Huawei 

App Store. MOI UAE app becomes the first federal government entity to 
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4 - Traffic Safety for School Students:
With the start of the new academic year, the Ministry 
of Interior in collaboration with Federal Traffic Council 
has rolled out the fourth Unified Awareness Campaign 
titled ‘Traffic Safety for School Students’. The campaign 
is scheduled to run for three months both online and 
on social media as part of the Traffic Sector’s initiatives to improve road 
safety across the UAE. The target audience of this campaign are mainly 
students in conjunction with strategic partners from Ministry of Education, 
Road & Transport Authority (RTA), carriers, educators and parents. 
Despite the precautionary measures put in place to protect them against all 
dangers, more guidance is needed for parents and those concerned with students’ 
safety to ensure they are well protected from traffic accidents and road risks.
The Abu Dhabi Police, urged drivers to commit to preventive procedures aimed 
at ensuring the safety of students, by respecting the stop sign on school buses.
The ADP stressed that drivers should completely stop when the stop sign on 
the side of buses is activated and leave a distance of at least five meters 
to ensure students cross safely, as well as the importance of the cooperation 
between all sectors and the entire community in promoting traffic awareness.
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of conducting regular maintenance on vehicles by ensuring that tires and 
brakes work properly. The campaign is proactively launched on social me-
dia and other media outlets to promote traffic safety and prevent accidents.
Maj. Gen. Mohamed Saif Al-Zafeen urged drivers to urgently check the tires 
of their vehicles to ensure they are safe, undamaged and comply with speci-
fications, to avoid accidents during summer resulting from high temperatures. 
He also pointed out that the key reasons for accidents during summer include the 
use of old tires, too much or too little air pressure, being overloaded and frequent 
use, stressing that traffic is being monitored and the law will be applied against 
violators, under the framework of the strategic priority to make roads safer.
Al-Zafeen noted that the most common causes of road accidents during 

the summer are tire bursts. The crashes mostly occur due to bad tires, 
overloaded lorries and frequent use long journeys taking a toll on tires. 
Drivers of light and heavy vehicles have also been reminded to abide by the traffic 
rules and regulations during this hot weather and to drive within the acceptable speed 
limits on both internal and external roads for their safety and the safety of others.
This, in turn, will keep all road users safe and secure, especially that the scorching 
summer heat may harmfully affect the performance of tires and vehicles. Many 
precautions related to the safety of the vehicle and tires should be taken. Besides, it 
warned against the phenomenon of children suffocating inside vehicles in the summer.



53 

from about 6 per 100,000 people to 3 per 100,000 as per Vision 2021. 
This comes as part of the traffic sector’s initiatives to improve the road 
safety and achieve the highest levels of traffic safety. It aims to boost 
drivers’ commitment to reducing speeds near pedestrian crossing lines, by 
focusing on industrial areas and internal roads in residential neighborhoods, 
and intensifying field awareness programs to reduce run-over accidents. 
Maj. Gen. Mohamed Saif Al-Zafeen, Assistant Commander-in-Chief of Operations 
at Dubai Police, and Chairman of the Federal Traffic Council, noted that the 
campaign aims to control vehicles that do not give priority to pedestrians. He 
called upon drivers to give priority to pedestrian areas and reduce speed near 
those areas, especially near densely populated industrial places and markets.
He pointed out that drivers who do not commit to giving priority to people in the 
places designated for pedestrian crossings will be fined AED 500 plus six traffic 
points. Such acts may result in run-over accidents that endanger lives of passersby.
Al Zafeen further urged pedestrians to commit to the signals installed at 
crossing areas. The traffic patrols are deployed to monitor jaywalkers, 
who endanger their lives by wrong conduct. Accidents generally occur 
when pedestrians cross the road carelessly and ignore the designated 
crosswalks or intersections. Some people risk their lives by jaywalking 
in Dubai, which is a punishable offence with a fine of AED 400.

2 - Your Life is Responsibility:
The Second Unified Awareness Campaign was under the slogan ‘Your 
Life is Responsibility’. It was scheduled to be launched last March as part 
of the Unified GCC Traffic Week celebration to encourage traffic safety 
culture and the adherence to traffic rules and safe driving. Regrettably, the 
campaign was canceled for 2020 on account of the Covid-19 pandemic.

3 – Towards a Safe Summer on The Roads:
This summer, the Third Uni-
fied Awareness Campaign was 
launched under the slogan ‘Safe 
Traffic Summer’ and focused 
on safe driving tips and guide-
lines. It seeks to spread traffic 
awareness about the importance 
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'For Safety Not Penalty'
MOI Launches Unified Traffic Awareness Campaigns For 2020

The Ministry of Interior, represented in the Federal Traffic 
Council, announced the launch of a number of unified traffic 
awareness campaigns nationwide within the annual plan of 2020.
These awareness campaigns are part of the MOI initiative to develop and 
implement traffic awareness programs in the traffic sector. They aim to 
improve traffic safety and achieve the highest levels of safety and security 
to drivers and pedestrians alike, limit road accidents & reduce mortalities. 

1 - Pedestrians Have Right to Cross the Road:
In this regard, the First Unified Traffic Awareness 
Campaign was launched nationwide under the slogan 
“Pedestrians have the right to cross the road” on January 
1st 2020. This three-month campaign aims to further 
protect the lives of road users and reduce traffic casualties 
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Major General Salem 
Ali Mubarak Al Sham-
si, Assistant Undersec-
retary of the Ministry 
of Interior for Resourc-
es and Support Ser-
vices, Major General 
Ali Abdullah bin Alwan 
Al Nuaimi, Command-
er-in-Chief of Ras Al 
Khaimah Police, Major 
General Sheikh Rashid 
Bin Ahmed Al Mualla, 
Commander-in-Chief 
of Umm Al Quwain Po-
lice, and Major General 
Abdulaziz Maktoum Al 
Sharifi, Director Gener-
al of Preventive Securi-
ty along with a number 
of officers and guests.
Over three sessions, international experts, attending the conference, highlighted 
the challenges brought about by the fast-paced and successive developments 
in various security fields in addition to unanticipated crises, such as the 
coronavirus pandemic, and their impact on security in the future. They reviewed 
possible different scenarios for what the post-Covid-19 world might look like 
and opportunities for growth. The conference recognized the importance of 
developing human resources, especially leaders to prepare for various changes, 
develop their skills in crisis management, and enhance comprehensive awareness 
of the newest technological adaptations and their impact on the security system.
In cooperation with partners in this conference, Ministry of Interior aims 
to strengthen forward-looking action based on developing proactive 
visions in policing work, building a future outlook for the upcoming 
challenges and developing solutions that anticipate those challenges. 
No wonder that the current Covid-19 crisis has overshadowed our 
entire community life alongside all areas of public work, catalyzing to 
enhance the sustainability of the process of advancement and excellence. 
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 Saif Bin Zayed Attends Conclusion of
'Preparing for the 50th Strategy' Virtual Conference

Lt. General H.H. Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister 
and Minister of Interior (MoI), has witnessed the last session of the 
‘Preparing for the Fiftieth Strategy’ virtual conference titled: ‘Crime and 
Future of Security Work’ organized by the General Directorate of Strategy 
and Performance Development represented by the Strategy and Future 
Department at the Ministry of Interior. The conference was organized in 
collaboration with the Ministries of Economy and Finance and the National 
Emergency Crisis and Disaster Management Authority (NCEMA). The 
last session of the conference was titled Leadership at the time of crises.

The concluding session was attended by Lt. General Saif Al Shaafar, Un-
dersecretary of the Ministry of Interior, H.E. Younis Hajj Khouri, Undersecre-
tary of the Ministry of Finance, H.E. Eng. Mohammad Ahmed Bin Abdulaziz 
Al Shehhi, Undersecretary of the Ministry of Economy for Economic Affairs, 
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The 49th National Day

His Highness

Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 
President of The United Arab Emirates

His Highness

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of The United Arab Emirates

and Ruler of Dubai

His Highness

Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince of Abu Dhabi

Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces

and Their Highnesses Members of the Supreme Council & Rulers of Emirates
and the People of United Arab Emirates
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response from doctors. It is also instrumental in medical response for 
emergency cases during partial or total curfews, in traffic congestion 
and blockade, or when calling up a doctor from one emirate to another. 

EMT Students Complete Specialized EMS Vehicle Operator Safety 
Course: 
Emergency Medical Technician students of the first cohort of the 
National Ambulance's Emirati EMT Program have successfully completed 
the internationally accredited National Association of Emergency Medical 
Technicians (NAEMT)’s EMS Vehicle Operator Safety (EVOS) course. 
The course included virtual theoretical lectures and practical training –
with precautionary and preventive measures taken due to the current 
situation – on safe and defensive driving and maneuvering of ambulances 
and traffic safety guidelines to enhance the safety of crews, patients 
and road users during emergency response; legal aspects of EMS 
vehicle operation; mental, emotional and physical preparedness; vehicle 
inspection and maintenance, technological aids and simulation training.
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safety of other motorists. It helps doctors to avoid any delays due to traffic 
congestion and highlights the Ministry of Interior’s keenness on enhancing the 
response of medical staff to perform vital duties while observing the highest 
safety standards during an emergency response on their way to their workplaces.
Brigadier Nasser Khadim Al Kaabi, Director General of Happiness at the 
Minister of Interior, stated that the service was named after Said Bin 
Wariqa Al Ameri, an escort of late Sheikh Zayed bin Khalifa Al Nahyan 
(Zayed the First). Together, they lived through countless situations and events.
“Bin Wariqa” excelled in folk medicine and became a famous traditional doctor 
treating his fellow countrymen and saving their lives, with God’s help. As such, 
this service is named Bin Wariqa as a tribute to our early heroes who contributed 
to protecting this community and its members.” Al Kaabi pointed out that there 
are a number of conditions that must be met by the doctor to obtain a license to 
use the ‘Bin Wariqa’ service. For instance, the doctor’s medical specialty must be 
included in the service system; and after passing the training course approved 
by the Ministry of Interior, a license can be obtained to use the service, noting 
that the doctor must have a valid medical license in the United Arab Emirates.
He explained the service is being applied in hospitals and health facilities 
approved to receive patients whose health condition calls for a quick 
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Saif Bin Zayed Launches
Bin Wariqa Service for Emergency Cases

Lieutenant-General H.H. Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister 
and Minister of Interior has launched the ‘Bin Wariqa Service’ which enhances 
the speed of front-line doctors’ response when they are called up for emergency 
cases. It is in line with the vision of the UAE’s wise leadership to become the best 
country in the world in various fields by providing government services that 
meet the customers’ needs, exceed their expectations and make them happy.
H.H. Sheikh Saif launched the service in a virtual ceremony, 
and on the sidelines of the graduation of the first batch of 
doctors who completed a qualification course on the new service. 
The service, proposed by a doctor and adopted by Ministry of Interior, is 
provided to a certain category of doctors who are called up by hospitals in 
emergency cases. Through the service, doctors are assisted in reaching hospitals 
(by their own cars) as quickly as possible while ensuring their safety and the 
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contact with anyone diagnosed. Hospitals have increased their bed capacities 
and critical care facilities to ensure full readiness to control the spread of 
the pandemic, while keeping other healthcare operations running smoothly.
The UAE has been at the forefront of global efforts to prevent the further 
spread of the coronavirus through implementing preventive measures 
to ensure public safety, gaining the admiration of the international 
community. The World Health Organization praised the UAE’s efficient 
and quick response to the pandemic, among other GCC states.
From the early outbreak over two months ago, the UAE has intensified 
action through suspending arrivals from high-risk countries and 
conducting tests in ports, airports and congested public areas. Health 
authorities immediately activated its early warning systems, assigned 
round-the-clock medical expertise and doubled healthcare facilities.
Health authorities have quickly adopted global calls to mobilize action plans 
and ensure coordination with various authorities within the country to monitor 
and detect cases and take the necessary quick action to avoid further spread.
The UAE has also rolled out intensive sterilization campaigns of roads and 
establishments, assigning inspection teams to restaurants, supermarkets and 
grocery stores to ensure compliance with public health and safety guidelines. 
The government implemented distance learning and work from home policies to 
contain the COVID-19 spread, besides ordering the closures of entertainment 
and social events, touristic sites, public beaches, commercial centers and shopping 
malls. Flights have been suspended, with concerted efforts dedicated to public 
awareness campaigns that urge people to practice social distancing and stay home.
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reaffirmed, “Thanks to every doctor, nurse and paramedic and hospital 
administrator leading the global battle against the coronavirus.” “We are 
proud of our administrative and medical cadres giving up their comfort 
for the sake of our nation and risking their own health to save ours.”
Stressing on the community’s responsibility against the pandemic, he said, 
“In appreciation for the relentless efforts of our medical teams, we have 
to fulfil our own social responsibility to protect ourselves and our nation.”
He noted, “Every citizen, resident and visitor owe their wellbeing and 
health to dedicated healthcare workers who are working hard without 
seeking any recognition in return. The least we can do as a community is to 
follow safety guidelines, practice social distancing and stay in our homes.”
Sheikh Mohammed bin Rashid concluded, “We are ready to provide 
the necessary resources and capabilities to save our greatest wealth: 
people.” He invited citizens, residents and visitors of the UAE to show 
their appreciation and support for the nation’s healthcare workers 
through letters, messages or acts of solidarity using #ThankYouHeroes.
The UAE has intensified its efforts to fight the spread of coronavirus that 
brought much of the world to a temporary standstill. Medical staff are working 
around the clock to monitor and detect early coronavirus cases and implement 
the necessary quarantine measures to patients and those who have been in 
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 Mohammed bin Rashid Launches #ThankYouHeroes

Campaign To Honor UAE Medical Teams

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler of Dubai, launched the online 
#ThankYouHeroes campaign as a tribute to healthcare workers 
on the frontlines of the battle against the coronavirus pandemic.
In a message of appreciation for medical teams who dedicate their days and 
nights to save lives and ensure public safety, Sheikh Mohammed bin Rashid 
posted a video showing the round-the-clock medical staffers away from their 
families rushing to fulfil their duties. “Our society needs to stand united in 
solidarity with our medical cadres against the global pandemic,” he said.
Addressing the nation’s medical teams and staff, Sheikh Mohammed 
bin Rashid said, “#ThankYouHeroes for your sacrifices, commitment and 
dedication to our nation.” “Our medical teams today are the nation’s 
custodians and the first line of defense against humanity’s biggest enemy,” 
He urged, “I invite everyone to show appreciation for our doctors, 
nurses, paramedics and medical teams.” Sheikh Mohammed bin Rashid 
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Online Awareness Platforms:
Owing to the Covid-19 situation, the UAE has applied a set of preven-
tive procedures, among which are the application of safety standards 
in tourism and commercial facilities, the launch of electronic platforms to 
raise awareness and measures of gradual return to normal life. It also in-
cludes the return of expatriate residents from abroad, and extending the 
grace period for visa and residency laws violations or visa expirations 
prior to March 1st, in addition to announcing regular updates on issuance 
of entry permits, residence visas, visits and tourism amid the pandemic.

Handbook of Safe Practices:
Owing to Covid-19 pandemic, Dubai government announced a unified di-
rectory of safety and etiquette signage in public places so as to curb 
the spread of the novel virus; and volunteers were invited join in. The 
UAE model is distinctive in its response to the crisis of countering corona-
virus as it has relied on many smart solutions to detect, track, and control 
the spread of infected cases. The app helps trace people who have been 
in close proximity to confirmed COVID-19 cases to prevent the spread of 
the virus. Individuals can receive test results on their smartphones as well.

UAE Humanitarian Efforts during COVID-19: 
Indeed, the UAE’s humanitarian aid and efforts amid COVID-19 pandem-
ic played a major role in alleviating the suffering of many affected coun-
tries. Locally, Emirati employers have been permitted to put their em-
ployees on paid leave if required at this time. Furthermore, H.H. Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, approved Feder-
al Law No. 3 of 2020 regarding the Regulation of the Strategic Stock of 
Food Commodities. The law was approved with aim to organize food sup-
plies in the event of emergencies, disasters, and achieve food sustainability. 
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This hybrid education system is applied within specific directives in order to 
ensure student safety and provide high-quality education in all circumstances. 
In this regard, educational facilities as well as their staff and students are all 
obliged to take precautions and follow protocols set by the concerned author-
ities to curb the spread of the virus, and to ensure a safe return to schools. 

National Policy on Vaccinations: 
The UAE Cabinet approved a country-wide policy on immunization which 
represents a multi-sectoral national framework for combating communica-
ble diseases and reducing their risks. It aims to ensure high-quality vaccines 
and preventive care for many illnesses as well as more effective and effi-
cient utilization of national resources. The government also approved the re-
opening of nurseries with a set of precautionary measures against Covid-19.
The UAE’s has had a comprehensive strategy of inclusivity and commitment 
to encourage parity. In this regard, the concerned agencies set a series of 
additional precautionary measures to deal with ‘people of determina-
tion’ in light of the spread of the COVID-19 pandemic, to help parents and 
caregivers of this group to overcome the challenges surrounding them, and 
to support them morally to continue their daily life in safety and security.
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UAE Proactive Steps to Battle Covid-19

and Cushion Its Impact 

The UAE has taken a set of preventive measures to confront the coronavirus dis-
ease (COVID-19 Pandemic) since the first infection case was detected in March 
2020. The government has spared no effort in containing the novel virus, limit-
ing its spread, and ensuring the continuation of government services, business, 
education, and other vital sectors. The UAE implemented specific initiatives that 
supported its effectiveness and distinction in dealing with the Corona pandemic. 
Here we highlight the most prominent procedures taken by the UAE to cushion 
the impact of the pandemic in different life aspects, and help prevent its spread. 
This measures include launching ‘the National Sterilization Program,’ and grant-
ing ‘Emergency Use Authorization’ of Covid-19 investigational vaccines “to our 
first line of defense heroes who are at the highest risk of contracting the virus”. 

Hybrid Education System:
The UAE has decided to implement the hybrid learning approach by combin-
ing traditional place-based schools methods with the distance learning system. 
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guard of our ambitions.  It is one of those life epics about building by hu-
mans and investing in their development to perform miracles on land. 
From Al Hosn Palace to Mars, it is a story of how the Emirati dreamer can 
cut short time and space and break all records to prove to today’s world 
that the UAE carries inspiration, spreads hope and sets foundations that 
bear aspirations for us to behold. Undoubtedly, the mission has been ac-
complished by the energy of the Emiratis who do bear great responsibilities, 
while receive full support, follow-up and appreciation of the wise leadership.
Eventually, Zayed’s dream, shared by all his fellow Arabs and humans alike, is 
now coming true. Here they are! Once again, the Emiratis conspicuously hoist the 
pan-Arabism’s flag high in a bid to restore past glory the Arabs so longed for.
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that there is a true voice calling from the depths of history, the present and 
the future that ‘we are coming and the march of time is with us’. In our stead-
fast endeavor, we will continue to consolidate the UAE’s position among the 
elite of global powers with rivalry and determination that know no bounds.
A few years ago, no one would have imagined that this nation would be 
able to march towards the realization of its dreams and adapt all ca-
pabilities that ensure marching forward to an era of restoring part of its 
former glory. At the time, our nation represented the lighthouse bea-
con that radiated knowledge, progress and science of every stripe.
Indeed, the Hope Probe was launched carrying with it the pride of a nation 
through which the UAE has exhibited its stiff resolve and ability to go beyond the 
highest expectations. The Probe is travelling 494 million km (307 million mile) 
journey (at an average speed of 121,000kph) to prove to the whole world that 
the Emirati citizen is capable of creating civilization and is racing against time 
for the benefit and good of all mankind. Such a pivotal stage in history is vividly 
captured by those moments when our hearts beamed with pride and joy while 
watching the successful launch of ‘Hope Probe,’ soaring towards Earth’s outer 
orbit. The probe set off battling all circumstances and shattering all challenges 
to write a new chapter of hope whose beginning is Mars and whose title is: ‘The 
UAE consolidates its position among the global elite club of space adventurers’. 
The living memory is full of historical milestones of pride and resolve that 
has come one achievement after another since the dawn of this union 
state till present. Our space mission to Mars has become at the van-
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which is to study the climate of Mars, which humans have always dreamed 
of revealing its mysteries, to provide a base for the scientific community with-
in an ambitious Emirati vision for space exploration and a translation of a 
strategy that extends over the next 50 years.  The probe’s broader objec-
tive was aimed at developing the UAE’s space sector so that more invest-
ment could be garnered for a knowledge-based economy that was less 
dependent on oil. Moreover, anticipating the future and harnessing science 
in the service of humanity are other objectives that come with the territory. 
The UAE has done a lot to prepare its youth to assume the greatest re-
sponsibilities and achieve the greatest achievements. It has prepared a 
new generation of young people for space science, and qualified them 
at the highest and latest scientific levels. Here they can, with their efforts, 
go through space and cross the stars to the outermost planets in search of 
what serves the future of mankind at large. What’s more, the UAE has as-
sumed its responsibility towards its own region with the “Geniuses of Arab 
Space,” that is, the first-of-its-kind intensive scientific training program in the 
Arab world. The program, for which about 37,000 Arab youths applied, 
was launched by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 
The “Hope Probe” is tantamount to being a sign of determination and vigor as 
much as an adherence to fulfill the dream and turn it into reality.  It amounts 
to the driving force behind achieving an ambition long pursued by this na-
tion’s leaders since its foundation by late Sheikh Zayed and his fellow brothers 
(May God bless their souls). They never envisioned the UAE as an ordinary 
nation whose days and nights pass by with the monotony of life. Rather, they 
aspired to no less than excellence and decent superiority in this great nation 
whose achievements would benefit first its citizens and residents as well as 
our Arab brethren and friends – who are all part and parcel of our national 
fabric. Indeed, the ‘Emirates of good’ always welcomes everyone from any-
where; as its hands of giving will ever be extended in all parts of the world. 

Arab 1st Probe Takes UAE on Historic Pride Mission:
The world is going through the most severe ordeal in its modern history (i.e. 
the Covid-19 pandemic), in the meantime, the UAE continues striving on its own 
way, devoting its approach to inspiration, creativity and achievement regard-
less of the circumstances. Certainly, this the essence lies in our national resolve, 
which translates ‘its defiance of the impossible’ through the goals it sets and 
the unique results and achievements it achieves. Today it takes the challenge 
to another planet to assure humanity, with its present and future generations, 
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UAE Embraces Space
 With ‘Hope Probe,’ Zayed Dream

and Arab Ambition to Mars

Six years of conscientious efforts have culminated in the launch of the “Hope 
Probe,” the first Emirati and Arab orbiter on a historic journey to Mars.  
This pioneering breakthrough was singlehandedly accomplished by indig-
enous Emirati hands, backed by the wise leadership that managed to se-
cure the UAE a place in the elite global space club of Martian explorers.
The Probe is expected to reach orbit around Mars in 2021, the year 
that marks the 50th anniversary of the founding of the UAE and its gold-
en jubilee celebration. The Hope Probe set out laden with hopes, ambi-
tions and efforts to sail through the sky and into Mars. The mission’s objec-
tives are to study the red planet’s components and atmosphere, provide 
the world with the needed information about it and offer a base for the 
scientific community within an ambitious Emirati vision for space explora-
tion and a translation of a strategy that extends over the next 50 years.  
After the successful launch, the Probe is on its way to Mars, culminating in six years 
of concerted efforts since the idea came to being. This six-year period internal-
ized ambition, determination and clarity of purpose to indigenously achieve this 
unprecedented Arab and Emirati space achievement. The overall experience 
has been unwaveringly backed by the wise Emirati leadership that managed to 
secure the UAE a place among the elite global space club of Martian explorers.
Through this probe mission, the UAE is undertaking a unique global task, 
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by the employment, training and qualification opportunities they create.
He noted that the Council of Ministers approved a decision to strength-
en youth participation in the boards of government bodies, institutions 
and companies, to launch initiatives to develop youth leadership capa-
bilities, empowering them to use the Fourth Industrial Revolution (4IR) tech-
nologies, and to integrate all their potentials into the outer space industry.
Indeed, what was achieved by Hazza Al Mansouri (UAE’s first astronaut ever) 
represents the first step in an Emirati ambitious space program, spanning for 100 
years ahead, and aims to cement the UAE’s status as a global platform for space 
research and projects geared towards supporting the overall development efforts.
His Highness also affirmed that the government – as it is concerned with exploring 
the future and transforming its challenges into opportunities and achievements 
that serve the state, society and individual – is also concerned with preserving 
our customs, traditions, values, and elements of our popular heritage. According-
ly, reviving heritage, celebrating it and passing it on to future generations are 
among the most important basic rules upon which the future UAE will be built. Our 
heritage is the pillar of our identity, the source of our inspiration, and the driv-
ing force for our progressive march. Great nations are the ones that celebrate 
their heritage and history, value their children, and take pride in their martyrs.
His Highness commended the active and effective Emirati diplomacy, repre-
sented by the Ministry of Foreign Affairs, for its highly organized effort in 
implementing the state’s foreign policy, bolstering its image, expressing its sov-
ereignty, reinforcing its po-
sition, and strengthening its 
relations. All these efforts 
have reflected much good 
on both the homeland and 
the citizen. On top of that, 
according to Passport In-
dex, the UAE has the world’s 
most powerful passport.
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UAE’s Founding Fathers Impressed the World
Says Khalifa Bin Zayed

His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the UAE’s President of the 
State, stressed that the 2nd of December is an occasion in which we renew loy-
alty to the homeland. During this event, we celebrate the mention and the jour-
ney of the founding father and leader, late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
along with those of his fellow founding fathers. On this day, we remember those 
who laid the solid rock-like foundations of our nation that impressed the world 
with its record-time achievements, comprehensive civilized renaissance as well 
as the pride, dignity and honor it provides to its citizens and residents alike.
His Highness explained that the UAE do not take indications of eco-
nomic growth as the sole criterion of measuring the success of the nu-
merous productive and service projects. Rather, success is measured by 
the tangible added value that these projects bring about for the qual-
ity of life, by the balanced and sustainable growth they lead to, and 
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the leading vision and the very first steps to build the union state, and that oil 
was not the only basis for the UAE’s human and urban renaissance; but rather, 
oil was just a means to achieve noble ends. Moreover, he added that oil in 
greater quantities was found in many other countries worldwide; however, they 
never reached anything similar to what the UAE has remarkably achieved. It 
is because the UAE’s leadership made good use of it in the best way possible. 
Over the past years, the UAE had achieved many national and cultural 
achievements until it managed to assume such a prominent position among 
the nations of the world. Now, many nations follow the UAE’s example, learn 
from its unique experience and development in all fields. After the foundation 
stage, the UAE gained momentum and witnessed a tremendous jump towards 
realizing its aspirations and hopes. Actually, the Emirati citizen has the chance 
to witness Zayed’s dream come to fruition so as to join forces with his/her 
fellow citizens to consolidate the foundations of the union state and bring it up 
on the world’s top, while preserving the Islamic identity and the original Arab 
customs and traditions. The dream continues renewing itself whenever the UAE 
reaps a new fruit in the course of what late Sheikh Zayed once envisioned.
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cemented structures; but rather, by 
investing in human development 
and everything that brings 
welfare and decent life to citizens.
In order to consolidate this 
fundamental perspective, all 
state agencies went in the 
same direction, concerted in 
efforts to build a human being 
capable of steering paths of real 
development, as well as coping 
with their latest advancements 
and overcoming their obstacles.

After Zayed’s dream came true, the UAE has become the dreamland 
for many who wish to live in it. Since its inception, and after 49 years of 
the union formation, all citizens now share the same dream of how to 
preserve this unity by standing side by side with the wise leadership of 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the State, 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President 
of the State, and the rulers (may God preserve and care for them).

Youth Care:
Sheikh Zayed (may God have mercy on him) paid great attention to youth and 
remained keen on calling upon them constantly to equip themselves with knowledge 
necessary to build and serve the nation well. Zayed particularly pushed them to 
learn about the past and familiarize themselves with the difficult circumstances 
and hardships their ancestors had to endure for the sake of realizing the 
dream. This would further inspire them to preserve all hard-won achievements 
the nation has achieved to date. He would also urge them to work hard, 
produce, and join various fields of work, considering work an honor and a duty.
Unique Forward-Thinking Leader Architects Advanced Nation:
H. H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President - Prime 
Minister of the UAE and Ruler of Dubai, stated in one of his lectures that late 
Sheikh Zayed had a unique ideology that stemmed from his strong patriotic 
aspiration to build an advanced state that possesses more than the oil found 
in its land.  H. H. Sheikh Mohammed bin Rashid pointed out that he witnessed 
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would place all material capabilities and administrative and technical 
expertise of the Abu Dhabi government at the disposal of the federal state. 

Swing into Action:
From the very first moment of the federal state formation, the action mill started 
in full swing and high gear. It opened with one of the largest development 
projects ever in the region. Immediately after assuming leadership, Sheikh 
Zayed announced his hardworking vision of harnessing all resources for the 
sake of the UAE’s progress and the amelioration of citizens’ living standards. 

Human Structure Comes First:
Late Sheikh Zayed was very keen to invest in human development as the 
constituent element of building the nation. Based on firm conviction that the 
human being is the centerpiece of any real progress, Zayed believed in the 
educated individual as the main pillar on which the Union state depends. For 
him, the human being is the basis of civilization and the focus of all urban 
development. No matter how many schools, hospitals, bridges, etc., a nation 
erects, all of this remains merely material objects with no soul or goal; because 
the soul of civilization is the individual who is capable, with his mind, effort, and 
faith, of achieving the desired progress. Hence, Zayed placed man at the center 
of his attention; for progress and renaissance are not measured by concrete, 
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the emirates of Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras al-Khaimah, Ajman, Umm 
al-Quwain, Fujairah in addition to Bahrain and Qatar. After this meeting, 
slogan of the union, spearheaded by Zayed and Rashid, came to the fore. 
The Trucial rulers of the other Emirates flocked to join this sincere initiative 
and held another meeting, from 25 to 27 February 1968 in Dubai. Their 
meeting resulted in agreeing to establish the United Arab Emirates Union.
Later, side meetings and consultations continued among the Trucial rulers, 
until the decisive meetings were convened from 11 to 15 October 1969, 
in which it was agreed to implement the Dubai Agreement and officially 
announce the establishment of the United Arab Emirates Union. Late Sheikh 
Zayed (may God bless his soul) was elected the Union’s first President as 
well as Sheikh Rashid (may God bless his soul) was elected as Vice-President. 
On July 18, 1971, the Federal Supreme Council of United Arab Emirates held 
an important meeting in Dubai in which they approved the federal state project, 
in response to the demand of the emirates’ inhabitants to establish a federal 
state called the UAE, becoming the nucleus of an all-inclusive union in the region. 

Humans of UAE:
Attention to human being has always been the single most important 
and greatest achievement of the UAE during the reign of Zayed and 
Rashid and now under leadership of His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of the State, (may God preserve him). The 
individual citizen has been duly taken care of, particularly the youth 
spectrum of the nation, who make up the largest proportion of the citizens.

Leadership’s Top Priority to Make Citizens Happy:
On 2nd of December 1971, history witnessed the birth of a modern nation 
state. Once declared, the UAE joined the Arab League as the 18th member 
state on 6th of December 1971 and as the 132nd member state in the 
United Nations on 9th of December 1971. This means the UAE immediately 
joined the international community only a week after its declaration of the 
establishment of the federal state. The emirate of Ras Al Khaimah later 
joined the federation on February 10, 1972. In the immediate aftermath 
of the federation declaration, Sheikh Zayed (may God bless his soul) 
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travel all over the country to follow up with the construction work progress, 
moving from urban areas to villages, in order to oversee by himself the 
accomplishment of all development and construction projects. He was 
leading an unprecedented challenge to catch up with civilization and 
modernization. Under his leadership, massive achievements and radical 
transformations have been made in various fields of urban, industrial, 
agricultural, educational, health, cultural and social progress as well as a 
solid and modern base for infrastructure structures has been accomplished.

Union Formation:
Late Sheikh Zayed’s attention was not only restricted to Abu Dhabi to the exclusion 
of other emirates; but rather, he had been looking forward to reuniting the other 
seven Emirates since day one as a ruler. Less than two years after assuming the 
rule of the Emirate of Abu Dhabi, he called for the unification of the Emirates.
This wise and sincere call received a wide reaction, culminated in the seminal 
meeting between Sheikh Zayed, ruler of Abu Dhabi, and Sheikh Rashid bin 
Saeed Al Maktoum, ruler of Dubai, in the Al-Samha area on February 18, 
1968. The meeting focused on the principle of founding a Federation between 
the two emirates, which supervises foreign affairs, defense, internal security, 
health and educational services. They agreed to invite other Trucial rulers 
to a meeting in Dubai to discuss the establishment of the UAE federation 
between the nine Emirates. The federation was first proposed to include 
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upon us to serve the UAE’s people, so as to fulfill the grave responsibilities given 
to them and be a source of help to themselves and to our brethren in humanity.” 
On August 6, 1966, late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (may God 

bless his soul) assumed power in Abu Dhabi. Years of conscientious efforts 
for developing the Emirate of Abu Dhabi in various fields ensued. First and 
foremost, the petroleum investments revenues were allocated to cover the 
expenses of launching and establishing development projects, services and 
infrastructure. Additionally, Sheikh Zayed started implementing ambitious 
programs for comprehensive development that targeted changing and 
improving various aspects of life. He (may God have mercy on him) used to 
say: “Money will avail us nothing if not put into the service of the people.” 
Only a few years after Sheikh Zayed assumed leadership, the Emirate of 
Abu Dhabi witnessed radical transformations in record time. Hundreds of 
projects were implemented in construction, modernization, development 
and services that included housing, establishing modern residential 
complexes, building hospitals, clinics, schools, universities, institutes, 
colleges and basic structures for infrastructure in order to build a modern 
state and provide the foundations for a decent life for its citizens.
Sheikh Zayed, vowed himself to the happiness of his people. He would 
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The UAE: From Dream to Dreamland

Undoubtedly, the great success        & comprehensive devel-
opment renaissance currently witnessed by the UAE 
in various economic, social and political fields are 
based on solid rock-like foun- dations. Late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahy- an (may God bless 
his soul) actually wanted it to be a great, strong 
nation. He had a dream that seemed difficult 
to achieve at the time; however, it was later 
crystalized and the UAE has become “the 
land of dreams and opportunities”. 
If we review history 49 years 
back, we will stand speechless 
at late Sheikh Zayed’s dream 
which could be seen as pure wish-
ful thinking or even a work of fiction.    In fact, it was a truly daunting huge 
and enormous task to dream of building a state with all necessary compo-
nents, reconcile minds and capabilities, and bring borders closer together. 

Prosperity:  
Evidently thanks to the wise leadership of late Sheikh Zayed (may God 
bless his soul) who patiently surmounted all difficulties and challenges, 
the UAE, steady but sure, managed to stand out from the crowd. The UAE 
is now among the top world countries that have the finest universities, 
hospitals and ministries, among other important institutions. In fact, the 
UAE’s overall vision has been growing well ever since its inception.    
Late Sheikh Zayed, spared no effort in providing the necessary infrastructure, with 
all its given features, including hospitals, schools, higher education universities, 
institutes, cultural and professional centers, and military, academic and technical 
institutions to attain the ultimate noble goal, and to create all appropriate 
conditions that enable the Emiratis to assume their national responsibilities. 
Sheikh Zayed defined the goals of his overall approach by saying: “Real 
wealth is not about money but men. Men are the true strength we cherish, and 
the trees we are shaded by. It is our firm belief in this truth that enabled us to 
direct all efforts to invest in humans and harness the wealth God has bestowed 



The aspirations have been fulfilled thanks to 
the formation of the United Arab Emirates 
Federation (UAE), which has greatly contributed 
to changing the style of life in this land, 
accomplishing dozens of projects in various 
fields and achieving progress and prosperity 
in every aspect of it. We never expected all 
these achievements, which are beyond our 
wildest dreams, to come true at such a speed 
that is beyond all known development rates.

Late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
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The  United  Arab  Emirates is on the verge of reaching its golden jubilee 
since the federation of its seven emirates into union state. The year 2020, 
therefore, has been named the “Year of Preparation for the Golden Jubilee” 
or for ‘the Mid-Centennial of The UAE’s Founding’ in 2071 as well. It marks 
the culmination of a five-decade-long journey, full of achievements we stand 
very proud of, that basically represents our glorious past since the federation.
Simultaneously, we are fully prepared to shape our future and design the next 50 
years with a long-term and comprehensive vision that extends to five more decades 
from 2021 onwards. This forward-looking vision is built on developing plans, 
projects and patterns of thinking so that the future might be better for posterity. 
We are on the threshold of a new phase that the UAE is ushered into with 
exemplary determination and tenacity. We are equipping ourselves with 
several well-studied initiatives, a giant development strategy and well-
designed planning. Our ultimate goal is to compete for several leading 
positions in various fields, starting from where our founding fathers left off, 
whose rich legacy of achievements and advances speaks for itself. We will 
make sure to keep our esprit de corps intact so that the next fifty-year march 
will start with boundless ambitions that embrace the sky and indiscriminately 
achieve welfare for our nationals, all residents and visitors alike. The UAE 
will continue forever planning, implementing and celebrating its achievements.  
This annual precious occasion on 2nd of December has its special taste that 
engenders myriad of national unifying values and feelings associated with the 
UAE’s foundation. We mark the occasion while we hold fast to the cohesion 
and coherence of our union state that is conspicuously making great, confident 
and determined strides towards a brighter future and better life. These steps 
are taken so as to rise above the promising prospects by means of systematic 
development and planning in all fields and at all levels within the UAE. 
Above all, Sheikh Zayed established the values and principles that have great 
impacts on the strength and resilience of the Emirati people so as to face off 
future challenges; a step that reflected his long-term vision and exceptional 
knowledge of what it takes to build a nation the world is in dire need of.Sheikh 
Zayed’s successful mission was shared by his fellow successors who achieved 
the impossible in the heart of the arid Arabian Desert. In reality, the UAE is, 
par excellence, a living example of the nation that never ceases to move 
forward. Its leadership firmly believes that stagnation and dependence 
on certain past glories never make history. Rather, history best manifests 
itself in following in the founding fathers’ footsteps to continue on their 
developmental journey and to achieve the impossible as they brilliantly did.

Foreword
UAE & the Year of Preparation for the Golden Jubilee
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Ministry and Interior and the Departments of Civil Defense to 
keep our students and all road users safe, aims at habilitating 
school bus drivers and supervisors and equipping them with the 
necessary knowledge on how to deal with different emergent 
situations and on how to evacuate students swiftly and safely.
On their turn, parents must prepare the supporting environment 
for their children and answer their questions in a positive manner 
showing them the support they need to feel hopeful away from 
the desperation during these times of the pandemic. Parents 
must also urge their children to follow the preventive and 
precautionary procedures as well as follow traffic laws to ensure 
their return home safely. They must help them commit to their 
daily routine, make learning a time of fun and provide them 
with the time to read, play and practice their favorite workout 
to keep their minds healthy and boost their immune system.
Starting from our social responsibility, we, at Saaed Association 
for Prevention of Traffic Crashes, aim to effectively reduce 
traffic accidents and keep our students safe. We can do 
this through raising their traffic awareness, improve their 
communication with the community and delivering awareness 
lectures and programs at schools and universities as well as 
encouraging them to get involved in voluntary works to become 
a key element of the efforts exerted in reducing the losses 
of traffic accidents whether human, economic or social ones.

May Safety Escort You All Wherever You Stay, with Our Best Wishes!
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 Brigadier
Jamal Salem AL Ameri

Executive Director of SAAED ASSOCIATION

Emirates Transport, in cooperation with its strategic partners, 
have spent huge efforts this year in maintaining the highest 
levels of efficiency to transport our children to schools according 
to the highest international levels of safety and security by 
implementing precautionary and preventive measures amidst 
the spread of the novel Coronavirus COVID-19. I praise their 
commitment to the policies of the Ministry of Education (MOE) 
in transporting our students to and back from their schools.
The continuous coordination between each of the MOE, the 

Traffic Safety and Dealing with Emergencies
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We, at Saaed Association for Prevention of Traffic Crashes, are 
ready to provide all sorts of support to the frontline. We are 
proud of them for their heroic and excellent performance in 
overcoming challenges and in their belief that despair has no place 
among us, which is an approach adopted by our wise leadership. 
Thanks to our frontline personnel, our country showed resilience 
and an excellent capability in dealing with one of the most 
severe situations humankind has ever witnessed in recent history.
Pursuant to our approach at Saeed Association, we took a 
number of initiatives in cooperation with our strategic partners 
and public establishments by offering cash and kind donations 
for the frontline since the beginning of the pandemic. Our 
offerings, which come as a thank you to them and to improve 
precautionary measures, included meals and food and drink 
packages in addition to sanitizers and protection masks and gloves.
The UAE is intensifying its efforts in combatting the pandemic 
by taking several decisions that cope with the programs and 
plans of the government in maintaining the health and safety 
of all citizens and residents by activating a remote work 
system for all employees up until things are getting back to 
normal. Only then, employees are back to their offices 100% 
in public and private establishments across the country. Thanks 
to the efforts and unlimited support of our wise leadership, our 
country will heal completely from this unprecedented pandemic.

May God Bless the UAE and Its People & Grant Them Eternal Success
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 Brigadier Engineer
 Hussein Ahmed AL Harthi

Chairman of SAAED ASSOCIATION

Social Role in Battling COVID-19

The medical and security sectors in the UAE are exerting 
huge efforts and making sacrifices to limit the spread of the 
novel Coronavirus COVID-19. Both sectors, represented in 
doctors, nurses, police officers and volunteers stood shoulder 
to shoulder against this pandemic, giving the society the 
perfect examples of sacrifice since the beginning of the 
crises. They are still playing the biggest role in this battle.
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