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»عمومية ساعد« تخّفض رسوم
االشتراك وعضوية مجانية للطالب

تحت شعار »أعِط الطريق حقه«

انطالق حملة
 التوعية المرورية الموحدة

 األولى 2016





رئيس مجلس اإلدارة

العميد المهندس/ حسين أحمد الحارثي

المجتمع
شرطي مرور 

أطلقت جمعية س���اعد للحد م���ن الحوادث المرورية؛ 
ف���ي إطار الش���راكة االس���تراتيجية  مع مديري���ة المرور 
والدوريات بشرطة أبوظبي مبادرة »المجتمع شرطي 
م���رور«؛ وهي مش���اركة مجتمعية ل�جمعية س���اعد من 
خ���ال المجالس الش���عبية  لتعزيز الح���وار المجتمعي، 
واالستماع إلى آرائهم  في قضايا السامة المرورية، 
باعتباره���ا مس���ؤولية مجتمعي���ة تتكاتف جميع ش���رائح 

المجتمع لتحقيقها. 

وتعم���ل المب���ادرة على تعزيز الرقابة الش���عبية، من 
خال إب���اغ المرور بتهور وطيش الش���باب في بعض 
المناط���ق، خاص���ة خال األوق���ات المتأخرة م���ن الليل، 

وتعزيز دور القطاع الخاص في التوعية المرورية.

كم���ا ته���دف إل���ى التع���اون م���ع األجه���زة المختصة 
للح���د من الحوادث المرورية وتخفيض نس���بة الوفيات 
واإلصابات للحفاظ على الش���باب واألرواح التي تزهق 
س���نويًا بس���بب الحوادث. وتفعي���ل دور أفراد المجتمع 
في زي���ادة االلتزام بقوانين الس���ير والم���رور والتوعية 

بخطورة السرعات الجنونية. 

وتعتبر هذه المبادرة التي تأتي لدعم جهود ش���رطة 
أبوظبي في  االرتقاء بس���لوك مس���تخدمي الطريق، 
وتطبيق قوانين ومعايير السامة بجانب زيادة الوعي 
والتثقيف العام، مثل زيادة معدالت اس���تخدام أحزمة 
األم���ان والخ���وذة وخف���ض الس���رعة، والعب���ور اآلم���ن 
للطريق؛ وغيرها من المخاطر التي تتس���بب في وقوع 

الحوادث المرورية.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

»عمومية ساعد« تخّفض رسوم
 االشتراك وعضوية مجانية للطالب

جمعية ساعد تعزز التواصل المجتمعي
 في جلسة »الفريج« بأبوظبي والعين
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الدعوة إلى تعزيز الجهود 

المجتمعية للحد من الحوادث 
المرورية للشباب

»مرور أبوظبي«: تحرير 
مخالفات المركبات ومتابعتها  

بـ»الهاتف المحمول«

الداخلية تبدأ تطبيق 
النظام اإلماراتي للرقابة 

ابريل المقبل

»مرور أبوظبي« تناقش 
مؤشرات األداء االستراتيجي 

لمستويات السالمة المرورية



لمقترحاتكم حول التوعية المرورية
مراسلتنا على اإليميل :

حمدان بن ذيبان
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 رئيس التحرير
العقيد/ جمال سالم العامري

خطر لعب األطفال بالشارع
إن زي���ادة الوع���ي ل���دى اآلب���اء لتأمي���ن حي���اة أطفالهم ضد 
ح���وادث الده���س، وما يتعرض���ون له من إصاب���ات أو وفيات 
نتيج���ة لتركهم يلعبون باأللعاب الخطرة على الش���وارع  التي 
تشمل اللعب بالسكوتر ولوح العجات المتحرك ولوح التوازن 
والقيام بحركات خطرة  والسير بين المركبات واللعب باألحذية 

التي توجد بها عجات أصبح ضرورة قصوى.

 ويش���ار إل���ى أن المنظم���ة الدولي���ة للوقاي���ة م���ن حوادث 
الط���رق  ناقش���ت ما يتعرض له األطفال م���ن حوادث مرورية 
على الطرقات  في األس���بوع العالمي الثالث للسامة على 
الط���رق  الذى عقد مؤخرا  في تونس  وش���اركت فيه  جمعية 
ساعد للحد من الحوادث المرورية أن احصائيات منظمة الصحة 
العالمي���ة الت���ي بينت ان هن���اك نحو186300 طف���ل يموتون 
س���نويًا بسبب الحوادث المرورية في العالم أي أكثر من 500 

طفل يوميًا وبمعد وفاة طفل كل ثاث دقائق.

النصيح���ة الت���ي يج���ب أن يأخذ بها الوال���دان هي عدم ترك 
األطفال يلعبون بالس���كوتر او ل���وح التزلج  دون رقابة منهما، 
والتأكد باستمرار من جودة الفرامل كما يجب عدم السماح لهم 
باللعب به دون ارتداء الخوذة واألربطة الواقية في منطقتي 
الركب���ة والكوعي���ن. أم���ا النصيح���ة األهم فهي عدم الس���ماح 
لألطفال باللعب بالس���كوتر في الشوارع العامة وأماكن سير 
الس���يارات ألن ذلك يمكن أن يك���ون خطرا قاتا على الطفل. 
وحصر اللعب بتلك االلعاب في الحدائق والمنتزهات فقط .
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أطلق��ت وزارة الداخلي��ة، ممثل��ة يف اإلدارة العام��ة 

للتنس��يق املروري، حمل��ة التوعية املروري��ة املوحدة 

األوىل لعام 2016 عىل مس��توى الدولة، ضمن مبادرات 

قطاع املرور تحت ش��عار »أعِط الطريق حقه«، اعتباراً 

من األول من يناير الجاري، وتستمر ثالثة أشهر.

وته��دف الحمل��ة إىل توعية أف��راد املجتمع ، ومس��تخدمي 

الطريق، خاصة السائقني، برضورة االلتزام بقوانني وقواعد السري 

واملرور، حفاظاً عىل سالمتهم وسالمة اآلخرين.

وقال العميد غيث حسن الزعايب، مدير عام التنسيق املروري 

يف وزارة الداخلي��ة، إن الحد من حوادث املرور تش��كل أهمية 

قص��وى للجهات  الرشطي��ة  و املختصة يف الدول��ة؛ وللجمهور 

عىل حد السواء، بسبب ما ينتج عنها من وفيات واصابات وآثار 

اجتامعية سلبية، وخسائر مادية . 

وأضاف أن الحملة تأيت تجس��يداً إلس��راتيجية وزارة الداخلية 

املنبثق��ة ع��ن اس��راتيجية الحكوم��ة االتحادي��ة، وانطالقاً من 

توجيهات القي��ادة الرشطية؛ لبلوغ أعىل مس��تويات الس��المة 

املرورية للجمي��ع، ويف إطار الخطة االس��راتيجية لقطاع املرور 

ب��وزارة الداخلية، لضبط أمن الطرق لتعزيز الس��المة املرورية، 

والحد من الحوادث املرورية وحاالت الدهس. 

تحت شعار »أعِط 
الطريق حقه«

انطالق حملة 
التوعية 

المرورية 
الموحدة 

األولى 2016 
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وأوض��ح أن  اختيار ش��عار حملة )أعط الطري��ق حقه(  جاء  

للتأكي��د عىل  أهمي��ة  احرام ومراع��اة قوانني وقواعد الس��ري 

واألنظم��ة املروري��ة و االلتزام بقواعد الس��ري واملرور للحد من 

الحوادث املرورية لتعزيز الوعي املروري و اختيار إشارة ) قف ( 

شعاراً للحملة، نظراً ملا تحتويه العالمة من تحذير وتنبيه ومتعن 

قبل اتخاذ اي إجراء من قبل سائق املركبة وإعطاء الطريق حقه 

فالطريق للجميع .

وأش��ار إىل أن وزارة الداخلية تس��عى جاهدة لرفع مس��توى 

الوع��ي ل��دى أف��راد املجتم��ع، والت��زام مس��تخدمي الطريق 

بالس��لوكيات الحميدة املرتبطة بها؛ مبا يحقق االستخدام األمثل 

للطريق، ويحقق سهولة ويرس حركة املرور مع تحقيق أكرب قدر 

م��ن األمن واألمان املروري, واحرام الطريق، لذا فإنه يجب عىل 

قائدى املركبات أال يعرضوا املش��اة الذين يسريون عىل األرصفة 

وعىل جوانب الطريق للخطر.

وذكر أن اإلدارة العامة للتنسيق املروري بوزارة الداخلية تنفذ 

هذه الحملة، بالتعاون والتنس��يق مع إدارات املرور والدوريات 

بالدولة، والجهات األخرى املعنية بالسالمة املرورية يف القطاعني 

العام والخاص، والتي تدعم هذه املبادرات إليجاد أجواء وبيئات 

آمنة، وطرق خالي��ة من الحوادث، مؤكداً الحاجة لدعم الجهود 

اإلعالمي��ة املبذولة م��ن قبل الجهات املعنية كاف��ة، وإبراز دور 

وزارة الداخلي��ة واملؤسس��ات األخ��رى ذات العالق��ة واملعنية 

مبوضوع الحملة. 

 وأش��ار إىل أنه س��يتم طرح موضوع الحمل��ة »أعِط الطريق 

حقه« عىل مواقع اإلنرنت، وال�«فيس بوك، وتوير، وإنستغرام«، 

خصوص��اً املواق��ع الحوارية مث��ل املنتديات؛ كام س��يتم توزيع 

ملصق��ات وكتيبات ومطويات خاص��ة بالحملة عىل العديد من 

املراكز العامة، ومحطات تعبئة الوقود، واألماكن التي يوجد فيها 

الجمهور، وعقد حلقات نقاشية إعالمية يتم من خاللها استضافة 

عدد من املس��ؤولني للتواصل مع الجمهور بش��أن الحملة، وما 

تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.
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اعتمدت الجمعي��ة العمومية لجمعية س��اعد للحد من 
الح��وادث املروري��ة،  يف اجتامعه��ا الذي عقدت��ه مؤخراً 
بفندق القرم بأبوظبي،   تقرير املجلس عن االنجازات التي 
تم تحقيقها والحس��اب الختامي للس��نة املالي��ة  املنتهية، 

ومرشوع امليزانية وخطة التوعية للعام الجديد.

واك��د العمي��د مهندس حس��ني احم��د الح��اريث، مدير عام 
العمليات املركزية برشطة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الجمعية  
منهجي��ة عملها يف الرشاكة املجتمعي��ة للحد من حوادث املرور 
وفق رؤية  الفريق س��مو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للجمعية. 

 ولفت إىل مبادرات  الجمعية يف رفع مستوى الثقافة املرورية، 
من خالل  املحارضات واملطبوعات التوعوية ومجلة ساعد التي 

ن��رشت منها 10 أع��داد،  داعياً  أفراد املجتم��ع كافة إىل تعزيز 

دوره��م الطوعي من خالل الجمعية؛  لتوفري الس��المة املرورية  

الفتا اىل  ان العمل الطوعي اصبح من املعايري االساسية للتميز.

واس��تعرض العقيد جامل س��امل العام��ري، املدي��ر التنفيذي 

للجمعية، خالل االجتامع تقرير مجلس اإلدارة عن أعامل الدورة 

املنتهي��ة للمجلس و مرشوع امليزانية للعام الجديد، والحس��اب 

الختام��ي للس��نة املالي��ة وم��ا تم انج��ازه من برام��ج توعوية 

ومبادرات يف مجال الس��المة املرورية، خ��الل )-2013 2014 ( 

وما تم تحقيقه من  افكار و مش��اريع تسويقية؛ واملشاريع التى 

س��يتم تنفيذها خالل عام 2016 والتي تهدف إىل تطوير العمل 

التطوعي املروري، بحيث يصبح مكوناً أساس��ياً يف إطار الجهود 

املبذولة للتصدي ملسببات الحوادث املرورية من خسائر برشية 

أقرت خطتها ومبادراتها التوعوية للعام الجديد

»عمومية ساعد« تخّفض رسوم االشتراك 
وعضوية مجانية للطالب
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واقتصادية واجتامعية وآثارها السلبية عىل مناحي الحياة كافة.

وأشار العامري إىل مشاركات الجمعية وابراز دورها من خالل 
املنتدى العرىب للس��المة املرورية بتونس، واملشاركة يف الجمعية 
العمومية للمنظمة العربية للس��المة املرورية، اضافة لجهودها 
املحلي��ة يف تعزي��ز التواصل مع مختلف رشائ��ح املجتمع؛ لنرش 
الثقافة املرورية وللحد من الحوادث املرورية؛ وما ينتج عنها من 
وفيات وإصابات بليغة وما تس��ببه من خس��ائر اقتصادية وآثار 

اجتامعية سلبية عىل املجتمع.

واج��ازت الجمعي��ة تعديل 3 مواد يف النظام األس��ايس، وهي 
»38,52,53« والخاصة بتخفيض  رسوم العضوية مبا يفتح الباب 
واس��عا، وميكن جميع أفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني  من 
املش��اركة يف الجهود  الطوعية للحد من الحوادث املرورية،  كام 

اجازت الجمعي��ة التوصية الخاصة بفتح ب��اب العضوية بصفة 

عضو صديق للجمعية للشباب والطالب اقل من 18 عاما  بدون 

أي رسوم اشراك.

واشادت عمومية ساعد مبا تم تحقيقه من انجازات توعوية يف 

اطار الرشاكة االسراتيجية  مع مديرية املرور والدوريات برشطة 

أبوظبي، لنرش الثقافة املرورية  بني الس��ائقني يف القطاعني العام 

والخاص واملؤسسات التعليمية واملجالس الشعبية خالل العامني 

املاضيني، حيث بلغ عدد املحارضات التي تم تنظيمها نحو 505 

مح��ارضات، وبلغ ع��دد املعارض  39 معرض��اً، وبلغ عدد نقاط 

التوعية املرورية 83 نقطة واملحارضات يف املجالس الشعبية 20 

محارضة .

 بلغت  عدد الربامج التوعوية التي نفذتها جمعية س��اعد 

للح��د من الح��وادث املروري��ة بصفتها رشيك اس��راتيجي 

ملديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي لتعزيز الس��المة 

املروري��ة والح��د من األس��باب كافة التي ت��ؤدي إىل وقوع 

الح��وادث املرورية، وم��ا ينجم عنها من وفي��ات وإصابات 

بليغ��ة. نح��و 273 برنامج��ا  توعوي��ا العام امل��ايض 2015 

اش��تملت عىل محارضات ومع��ارض  وتوعية مجتمعية من 

خالل املجالس الشعبية 

أك��د  العمي��د مهندس حس��ني احمد الح��اريث مدير عام 

العملي��ات املركزي��ة برشط��ة أبوظبي رئي��س مجلس ادارة 

جمعية س��اعد للحد م��ن الحوادث املروري��ة أن  الجمعية  

هدف��ت من خالل خطتها  التوعوي��ة اىل دعم جهود رشطة 

أبوظبي من خالل تواصلها مع رشائح املجتمع من املواطنني 

واملقيم��ني يف  تعزي��ز الس��المة املرورية والح��د من كافة 

األس��باب التي تؤدى إىل وقوع الح��وادث املرورية وما ينتج 

عنها من وفيات وإصابات بليغة  

واش��ار الحاريث ان الجمعية وىف اط��ار تواصلها املجتمعي   

قامت بأطالق مب��ادرة »املجتمع رشطي م��رور« من خالل 

املجال��س الش��عبية  وته��دف لتعزي��ز الح��وار املجتمعي 

واالس��تامع اىل اراء  املش��اركني يف تل��ك املجال��س يف قضايا 

السالمة املرورية، وتس��جيل مقرحاتهم ورفعها اىل الجهات 

املسئولة« 

 وافاد الحاريث ان ساعد ستقوم باالستفادة مام تم  تحقيقه  

م��ن انجازات و برامج توعوية ومبادرات يف مجال الس��المة 

املروري��ة خالل )-2013 2014 ( وم��ا تحقيقه من  افكار و 

مشاريع التسويقية س��اهمت ىف مشاريع التي يتم تنفيذها 

خالل عام 2016 تهدف إىل تطوير العمل التطوعي املروري 

بحيث يصبح مكوناً أساسياً يف إطار الجهود املبذولة للتصدي 

ملس��ببات الحوادث املرورية من خس��ائر برشية واقتصادية 

واجتامعية وآثارها السلبية عىل مناحي الحياة كافة .

ساعد  تنفذ 273 برنامجا توعويًا لتعزيز
الثقافة المرورية العام الماضي
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الرسعة السبب الرئييس ألكرث الحوادث املرورية

جمعية ساعد ومرور أبوظبي توعى 3700 من 
سائقي الشاحنات والموظفين بالمنطقة الغربية 

بإجراءات السالمة المرورية

اس��تفاد نحو 3700  ش��خص م��ن س��ائقي الش��احنات 
واملركب��ات الثقيل��ة و العاملني  برشكة أبوظب��ي للعمليات 
البرتولي��ة الربي��ة وارسهم باملنطق��ة الغربية م��ن برنامج 
التوعي��ة املرورية الذى نظمته مديري��ة املرور والدوريات 
برشطة أبوظبي  للع��ام العارش عىل التوايل بالتنس��يق مع 
ادكو ضمن حملة » قيادة آمنة وحياة ساملة« التي تستهدف 
توعية س��ائقي ش��احنات نقل املواد البرتولي��ة واملركبات 

الثقيل��ة باملنطق��ة الغربية »باللغات العربي��ة واالنجليزية 

واالردو« بخطورة الحوادث الناتجة عنها

وأكد العقيد جامل سامل العامري رئيس قسم العالقات العامة 

يف مديرية امل��رور والدوريات برشطة أبوظبي ، املدير التنفيذي 

لجمعية س��اعد االهتامم ال��ذي توليه مديرية امل��رور وجمعية 

س��اعد من خالل منهجية التواصل املجتمعي لتثقيف س��ائقي  
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اتباع إشارات رجال املرور دليل وعي مروري

الشاحنات والنقل الثقيل برشكات القطاع الخاص والعام  وكافة 

ال��رشكات التي تعمل يف بإجراءات الس��المة والحد من حوادث 

الشاحنات التي يبلغ عددها نحو %5 من جميع أعداد املركبات 

بإمارة أبوظبي

وحث سائقي الشاحنات بالتقيد بالرسعات التي تم تحديدها 

عىل الطرق الخارجية ب�«80« كيلومراً يف الساعة، وإيقاف حركة 

سريها يف حال انخفاض مس��توى الرؤية األفقية بسبب الضباب 

وتقلبات الطق��س، وااللتزام بعدم دخوله��ا إىل مدينة أبوظبي، 

خ��الل أوقات الذروة، وخالل األح��وال الجوية املتغرية وااللتزام 

باإلرشادات املرورية ، وترك مسافة كافية بني املركبات، واالنتباه 

إىل مفاجآت الطريق.

وتط��رق العامري خالل املحارضة اىل الرسع��ة الجديدة عىل  

امتداد الطريق من أبوظبي اىل الغويفات تكون عىل ثالثة مراحل 

, املرحل��ة االوىل تبدأ من تحويلة جرس الظفرة اىل غابات بينونة 

) مس��افتها 176/كلم ذهاب واياب( وحدود الرسعة  املس��موح 

بها 100 كلم/ س��اعة  و رسع��ة ضبط الرادار امت��داد الطريق  

يف املرحل��ة االوىل بإضافة هامش الرسع��ة 121 , وتكون حدود 

الرسعة عىل امتداد الطريق  من غابات بينونة  اىل منطقة براكة  

يف ح��دود  120 كيلو  ورسعة ضبط الرادار 141  بإضافة هامش 

الرسعة وتكون املرحلة الثالثة عىل امتداد الطريق من براكة اىل 

الغويفات) مس��افتها 64/كلم ذهاب واياب( والرسعة املسموح 

بها  100كلم/س��اعة  ورسعة ضبط ال��رادار 121 بإضافة هامش 

الرسعة

واك��د عىل رضورة االلتزام بقانون الس��ري وامل��رور والرسعات 

املق��ررة مش��ريا اىل املخالفات الت��ي ت��م تحريرها عىل طريق 

أبوظبي السلعخالل الفرة من 1 يناير اىل30 سبتمرب املايض  ومن 

ابرزه��ا تحري��ر7021 مخالفة لتجاوز الحد االق��ى للرسعة مبا 

يزيد عن 60/كلم/ الس��اعة و454 مخالفة لع��دم التزام قائدي 

املركب��ات  الثقيلة بخط الس��ري اإللزامي وتحري��ر 171 مخالفة 

لعدم ربط حزام االمان و221 مخالفة لعدم ترك مس��افة كافية  

خل��ف املركب��ات و453 مخالفة لعدم صالحية اط��ارات املركبة 

اثناء الس��ري و122 مخالفة الستخدام الهاتف اثناء القيادة  و23 

مخالفة لقيادة مركبة ثقيلة ال تتوفر فيها رشوط االمن والسالمة

 و تضمن الربنامج توعية ميدانية  عن فحص اإلطارات واإلطار 

االحتياطي يف املركبة وضغط الهواء باستخدام جهاز قياس ضغط 

اله��واء، والتأكد من ع��دم وجود أي تلف باإلطارات الرئيس��ية 

واالحتياط��ي و  املعلوم��ات الرضورية التي يج��ب ان يلم بها 

الس��ائقني وتشمل  تاريخ صناعة االطارات ومدة صالحية االطار 

بعد تركيبه ورضورة فحصها و تبديلها بعد انتهاء فرة الصالحية  

والضوابط الخاصة برشوط التخزين 

والتأك��د يف حالة رشاء االط��ارات الجديدة م��ن عدم  تأثرها 

بالرطوبة ودرجات الحرارة  مام يؤدى  اىل عدم صالحيتها و يزيد 

من خطورة وقوع الحوادث املرورية نتيجة النفجارها ,و فعالية 

ح��زام االم��ان يف الوقاية من الح��وادث املرورية  وعرب املش��اة 

م��ن االماكن املخصصة وجلوس االطفال  دون س��ن العارشة ىف 

املقاع��د الخلفية والقاعدة الذهبية لركوب الطالب يف الحافالت 

املدرسية .
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عزيزي قائد املركبة: يتم تسخري كافة الجهود للوصول ألعىل معدالت السالمة املرورية من أجلك أنت

  »السماح للطفل بإخراج رأسه عبر نافذة 
المركبة يشّكل خطرًا على سالمة أطفالنا  

ومخالفة للقوانين المرورية«

»بعدسة اإلعالم األمني«

صورة من وحي الواقع
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع

أكد املش��اركون يف املجلس، الذي نظمته جمعية ساعد للحد 
م��ن الح��وادث املرورية ومديري��ة املرور والدوري��ات برشطة 
أبوظب��ي ضمن مب��ادرة املجالس »مدارس للتوعي��ة املرورية«، 
واستضافه سعادة/ سامل بن كبينة الراشدي يف النهضة بأبوظبي، 
أهمية تعزيز الجهود املجتمعية يف رفع مستوى الثقافة املرورية 
بني الش��باب، وفتح قن��وات للحوار معهم من خ��الل املجالس 

الشعبية وغريها، للحرص عىل االلتزام بقانون السري واملرور. 

وأوصوا األرس وأولياء األمور بتقديم النصائح للشباب؛ بتطبيق 
قانون الس��ري واملرور والرسعات املق��ررة، وعدم القيادة بطيش 
وتهور، وعدم الس��امح لألطفال الذين ال يحملون رخصة س��وق 
بقي��ادة املركبات مام يعرضه��م للحوادث املرورية الجس��يمة، 
مؤكدي��ن أن وقاي��ة الش��باب من الح��وادث املروري��ة واجب 

ومسؤولية يتشارك فيها الجميع دون استثناء.

وقد متت اإلش��ارة إىل أهمية مش��اركة املجالس الش��عبية يف 
التوعية املرورية لفئة الش��باب؛ الذين تتجاوز نسبتهم 53.6 % 
م��ن أجاميل حام��ي الرخص باإلمارة، كام تؤك��د االحصاءات أن 
تلك الفئة تعد األك��ر ارتكاباً للحوادث املرورية بنحو %63 من 
إجاميل الح��وادث املرورية خالل الفرة 1 يناير اىل 30 س��بتمرب 
2015، وان نس��بة الوفي��ات وصلت اىل %34 م��ن عدد وفيات 

الحوادث املرورية خالل الفرة املذكورة.

 وأف��اد بأن خط��ة التوعية املرورية لعام 2016 تش��تمل عىل 

العدي��د من الربامج التي تهدف إىل تفعيل دور األرسة واملجتمع 

للحد من الحوادث املرورية، وتعزيز قنوات التواصل والحوار مع 

الش��باب، وحثهم عىل االلتزام بقانون السري واملرور، ومبا يسهم 

يف تحقيق سالمة مرورية مستدامة للمحافظة عىل حياة اإلنسان 

الذي يعترب أهم ثرواتنا. 

وتم استعراض من خالل أفالم توضيحية، وأخرى واقعية أسباب 

الحوادث املرورية؛ والتي تش��مل عدم االلت��زام بخط الطريق، 

والرسعة دون مراعاة ظروف الشارع، واالنحراف املفاجئ، وعدم 

ترك مس��افة كافية ودخول طريق رئييس دون التأكد من خلوه، 

وانفجار اإلطار، وتجاوز اإلش��ارة الضوئية، مش��دداً عىل رضورة 

اس��تخدام حزام األمان الذي يعترب من أهم الوس��ائل التي تقلل 

من نسبة حوادث الوفيات واإلصابات يف الحوادث املرورية.

وحث الس��ائقني بااللت��زام بالرسع��ات املقررة، مح��ذراً من 

خطورة عدم االنتباه أثناء القيادة بس��بب االنش��غال بالرد عىل 

الهاتف؛ أو كتابة رسائل نصية مام قد يؤدي اىل وقوع الحوادث 

املرورية؛ والتس��بب يف تعطيل حركة الس��ري واالزدحام املروري، 

مؤكداً خطورة القيادة بدون رخصة ألن يف ذلك تجاوزاً للقانون؛ 

وتش��كيل مخاطر عىل حياة الن��اس، حاثاً األرس عىل التعاون مع 

الرشطة للحد من هذه املامرس��ات لوقاي��ة األبناء من الحوادث 

املرورية.

الدعوة إلى 
تعزيز الجهود 

المجتمعية للحد 
من الحوادث 

المرورية للشباب
مجلس سعادة/  سامل بن كبينة الراشدي
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ع��ززت جمعية س��اعد للحد من الح��وادث املرورية 
الثقاف��ة املروري��ة يف )جلس��ة الفريج(، الت��ي نظمتها 
مؤسس��ة التنمي��ة األرسية ب��كل  من حديق��ة  الرحبة 
بأبوظب��ي  وحديق��ة الطوية بالعني، وتضم��ن الربنامج 
رسائل توجيهية لكافة رشائح املجتمع،  بعرض  مسابقات  

وافالم توعوية عن طريق »الكمبيوتر اللوحي«.

حي��ث ش��اركت الجمعية يف فعالي��ات التوعي��ة املرورية يف 
»جلسة الفريج«، من خالل فريقني للتوعية بشكل متزامن بكل 
من أبوظبي والعني، يف اطار االهتامم بتوفري األمن املروري لألرسة 
باعتباره��ا نواة املجتمع، وال��ذي تنعكس عليه اآلثار الس��لبية 
املب��ارشة لنتائ��ج الحوادث املروري��ة من النواح��ي االجتامعية 

واالقتصادية 

حيث أن برامج التوعية يف فعاليات جلس��ة »الفريج« تناسب 

أف��راد االرسة، وتجم��ع بني الربام��ج التوعوي��ة املرورية وبرامج 

الرفي��ه التعليمية واأللعاب والتس��لية و املس��ابقات املرورية، 

وتخللها تقديم هدايا قيمة للفائزين،  

وحث��ت الجمعية رشائ��ح املجتمع كافة ع��ىل االلتزام بقانون 

الس��ري واملرور، ودور األرس يف تعزيز الجهود املبذولة  للحد من  

الس��لوكيات الس��لبية التي يقوم بها بعض الشباب مثل القيادة  

بدون رخص س��وق  والتهور وتجاوز الرسعات القانونية،  وعدم 

ربط جزام األمان  وس��باقات الشوارع وغريها من األسباب التي 

قد تؤدي إىل وقوع الحوادث املرورية الجسيمة.

جمعية ساعد تعزز التواصل المجتمعي في 
جلسة »الفريج« بأبوظبي والعين
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تتقدم
جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية

بالتهنئة والتبريكات إىل
سعادة / العميد خميس اسحاق

بمناسبة تولية منصبه الجديد كمدير 

لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي

متمنين له دوام التقدم واالزدهار والتوفيق

تتقدم
جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية

بالتهنئة والتبريكات إىل
سعادة / العميد خليفة الخييلي

بمناسبة تولية منصبه الجديد كنائب 

لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي

متمنين له دوام التقدم واالزدهار والتوفيق
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتقّيد بها

نظم��ت مديرية امل��رور والدوري��ات، يف اإلدارة العامة 

للعمليات املركزية برشطة أبوظبي، ورش��ة التحليل البيئي 

لألهداف واملبادرات االس��رتاتيجية واملش��اريع التطويرية؛ 

ضم��ن مدخالت وآلي��ة التخطيط االس��رتاتيجي للس��المة 

املرورية، وتحديثها مبا يتناسب مع تطلعات القيادة العامة، 

ومبتابعة اإلدارة العامة لالس��رتاتيجية لرفع كفاءة السالمة 

املرورية.

 وش��ارك العميد خمي��س إس��حاق محمد، مدي��ر املديرية، 

وكاف��ة الضب��اط باملديري��ة يف مناقش��ة القضايا االس��راتيجية 

املرورية، والتحليل البيئي لنس��ب اإلنجاز واألولويات واألهداف 

االسراتيجية، وأهم املقارنات املعيارية ملؤرشات األداء للخطة يف 

الفرة من )-2010 2014( وتقديم املقرحات التطويرية لالرتقاء 

باألداء. 

وناقش املش��اركون يف الورش��ة  التحدي��ات املتمثلة يف النمو 

االقتص��ادي؛ والزيادة يف أعداد الس��كان واملركبات والس��ائقني، 

والتوسع يف شبكة الطرق والرؤية املستقبلية لتحسني مستويات 

الس��المة املرورية بخفض معدالت الوفيات، مب��ا يدعم التنمية 

الوطنية حس��ب مؤرشات القياس، ويخدم املش��اريع التطويرية 

وأهم املدخ��الت لعملية التخطيط االس��راتيجي وتقييمها؛ من 

خ��الل أدوات التحلي��ل البيئي للم��ؤرشات الداخلية والخارجية 

باس��تخدام  تحلي��ل SWOT- PESTEL لتحدي��د نقاط القوة 

والضعف، وفرص التحسني  التي تخدم السالمة املرورية لرشطة 

أبوظبي.

»مرور أبوظبي« تناقش مؤشرات األداء 
االستراتيجي لمستويات السالمة المرورية

ينـايــر 2016



17

الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين

ينـايــر 2016

  دعت مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي قائدي 

املركبات إىل خفض الرسعات واالنتباه؛ خاصة عند تش��كل 

الضب��اب وانخف��اض مدى الرؤي��ة االفقي��ة يف مثل هذه 

الفرتات من العام، ومتابعة النرشة الجوية.

وطالبت مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي، س��ائقي 

املركب��ات ع��ىل الطرق، مبضاعفة مس��افة التتابع ب��ني املركبات 

بحيث تك��ون آمنة لتفادي ح��وادث الصدم، حاث��اً إياهم عىل 

ع��دم التجاوز واالنتقال من مرسب إىل آخر يف حالة عدم وضوح 

الرؤية.

ودعت قائدي املركبات اىل توقيف مركباتهم عىل الكتف االمين 

خارج الطريق أوقات انعدام وتدين الرؤية، واس��تخدام اإلشارات 

التحذيرية لضامن سالمتهم والقيادة بحذر وتأٍن، والتحي بالصرب 

وعدم التجاوز أو تغيري املس��ار وعدم اس��تخدام األضواء العالية 

يف املركبة ألنها تعكس الضباب وتعيق الرؤية، وعدم اس��تخدام 

اإلشارات التحذيرية أثناء السري.

 وتج��در اإلش��ارة إىل أن املديري��ة تقوم بتنفي��ذ العديد من 

اإلج��راءات الوقائي��ة أثن��اء الضباب يف حالة انخفاض مس��توى 

الرؤية األفقية مبنع حركة الس��ري واملرور للش��احنات واملركبات 

الثقيلة، وإيقافها خارج الطري��ق عىل الطرق الخارجية إىل حني 

انقش��اع الضباب، وتنفيذ خطة الط��وارئ للتعامل مع الحوادث 

املرورية، من خالل التنسيق مع الدفاع املدين واإلسعاف واإلنقاذ؛ 

باإلرشاف ميدانياً عىل سري الحركة املرورية ونقل املصابني وإخالء 

الطريق من املركبات املترضرة، وتسيري حركة املرور من مسارات 

أخرى يف حال الحوادث املرورية.

»مرور أبوظبي« تدعو إلى قيادة المركبات 
بحذر أثناء تشكل الضباب
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ال تســـرع املــــوت أســــرع

ينـايــر 2016

أدخلت مديرية امل��رور والدوريات يف القيادة العامة 

لرشط��ة ابوظبي، حزم��ة خدمات ذكي��ة  تقنية تحرير 

املخالف��ات ع��رب الهاتف املحم��ول، خاص��ة بعنارصها 

لتمكينهم من إداء مهامهم بصورة أكرث دقة وفاعلية .

وكش��ف  العميد مهندس حس��ني أحمد الح��اريث، مدير عام 
العملي��ات املركزية برشطة أبوظبي، ب��دء حزمة خدمات ذكية  
ع��رب الهاتف النق��ال لتحرير املخالف��ات الحضوري��ة والغيابية 
للمركب��ات »رقمي��اً أو ع��ن طري��ق الصورة«، واالس��تعالم  عن 
الس��ائقني واملركبات املطلوبة، وإدخال بيانات املركبة؛ ومن ثم 
إرس��ال املخالفات إىل قاعدة البيانات الرئيس��ية ، وذلك بصورة 
تقنية  آمن��ة تعمل عىل تناقل البيانات ب��ني الهواتف املحمولة 
لألفراد من املرور  املخولني باملخالفة  والخادم الخاص بالرشطة.

وأف��اد الحاريث بأن »تحرير املخالف��ات عرب الهاتف املحمول« 
يأيت تعزيزاً لجهود تطوير الخدمات املوجهة لتمكني العاملني عرب 
تطوير واس��تخدام الخدمات الذكية املعززة  باالنظمة والربامج  
املدعومة بقاعدة متكاملة م��ن البيانات الضخمة، وبرامج ذكاء 
االعامل والتحليل االستباقى،  والتي جاءت تطبيقاً لرؤية الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، بتوفري خدمات ابداعية كخطوة رئيس��ة للوصول 
اىل املدن الذكية التي تس��عى  لتحقيقها دولة االمارات العربية  

املتحدة.

وأضاف ان��ه بإدخال هذه  التقنية الجدي��دة للعمل املروري 
أصبح باس��تطاعة عنارص الضب��ط املروري تحري��ر أية مخالفة 
بالهوات��ف الذكية ، عرب تصوير املركبة املخالفة رقمياً، ،وتش��مل 
الوقوف يف املواقف املخصصة ملركبات ذوي االحتياجات الخاصة 
ومخالف��ات كتف الطري��ق، وغريها من املخالف��ات الحضورية 
والغيابية، مبا يعزز العمليات التش��غيلية للضبط املروري؛ وفقاً 
ألفضل املامرسات يف مجال الس��المة املرورية وتحقيق  االلتزام 

بقوانني السري واملرور والحد من الحوادث املرورية.

  وأش��ار الحاريث إىل أن النظام الجديد يس��هم يف رفع قدرات 
العاملني وتقليص بعض اإلجراءات التي تتطلب تكرار االستخدام 
الي��دوي واألوراق، مام يؤدي إىل توفري الوق��ت وتفادي التأخري 
يف عملية إدخال املخالفات، وتحس��ني ج��ودة وأداء العمل من 
الناحية الفني��ة واإلدارية من خالل تحري��ر املخالفات املرورية 

الحضورية؛ وإرسالها لربنامج املرور االتحادي بصورة آنية.  

وأض��اف أن هذا النظام  يش��مل العديد م��ن الوظائف التي 
متكن  مستخدميه   من البحث والتعرف عىل املركبات املطلوبة، 
م��ن خالل إدخال رق��م لوحة املركبة، إىل جان��ب توفري خاصية  
البح��ث عن الس��ائقني املطلوبني بواس��طة إعط��اء تحذير عىل 
شاشة العرض فور إدخال رقم رخصة السائق، وتحرير املخالفات 
املرورية الحضورية وتفاصيلها ومواقع حدوثها بدقة باس��تخدام 

 GPS نظام تحديد املواقع

وأكد مدير عام العمليات املركزية عىل منهجية رشطة أبوظبي 

عبر حزمة خدمات ذكية مساندة لعناصر المرور

»مرور أبوظبي«: تحرير مخالفات المركبات 
ومتابعتها  بـ»الهاتف المحمول«
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان

ينـايــر 2016

يف استدامة وتطبيق افضل املعايري لتطوير وتوظيف 

النظم الذكية، وتلبية التطلعات املستقبلية من خالل 

متكني واس��تخدام االنظمة الذكية ونظم املعلومات 

الجغرافي��ة )GIS( لتوف��ري خاصية االس��تعالم عن 

التوزي��ع الجغ��رايف للمخالف��ات والب��ؤر املرورية 

الساخنة ، وعرض النتائج عىل  خرائط رقمية  تسهل 

عمليات املراقبة والتقييم واملتابعة؛ ودراسة االماكن 

التي تكر به��ا املخالفات لتحدي��د الحلول الفاعلة 

لتحس��ني الس��المة املرورية ودعم اتخاذ القرار، مبا 

يع��زز خطة خفض عدد الح��وادث وما ينجم  عنها 

من وفيات واصابات.

وق��ال ان  حزم��ة الخدم��ات الجدي��دة  الذكية  

تحق��ق نقلة نوعية يف رسعة انج��از العمل ، وتعترب 

آلية مستحدثة  تساند عنارص املرور، وتتميز مبرونة 

كافي��ة للتطوي��ر والتكامل مع األنظم��ة والتقنيات 

املتطورة املنوي تطبيقها مس��تقبالً ، الفتاً اىل القيمة 

املضافة من تطوير انظمة تحرير املخالفات املرورية 

الحضورية، ومس��اعدة القامئني ع��ىل تلك املهمة يف 

أداء املهام املوكلة اليهم بصورة أكر دقة وفاعلية. 



عزيزي قائد املركبة تقيد باإلشارات املرورية
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انخفضت وفيات ح��وادث املرور الناتجة عن الرسعة 
الزائ��دة 27% يف إمارة أبوظب��ي يف العام املايض 2015 
مقارنة بعام 2014، يف ما تدنت  نسبة اإلصابات البليغة 
الناتجة عن حوادث تس��ببت بها الرسعة الزائدة بنسبة 

.%49

وضبطت رشطة أب��و ظبي  12 الف و980 مركبة خالل الفرة 
م��ن 1 يناي��ر إىل 30 نوفمرب امل��ايض، تجاوزت الرسع��ة املقررة 
مبا يزيد عن 60 كم /س��اعة بصورة تش��كل خط��راُ داهامً عىل 
حياة الس��ائقني واالخرين ، موضحة أنه تم حجز املركبات شهراُ 
واحتس��اب 12 نقط��ة والغرامة ألف دره��م، ويف حالة ارتكاب 
الس��ائق  تلك املخالفة مرة أخرى تتم إحالته  إىل النيابة التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقه.  

انخفاض وفيات حوادث المرور
بسبب السرعة الزائدة

27% بأمارة أبوظبي 



احرتامك للوحات املرورية دليل قاطع عىل وعيك
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وعزا  العميد خليفة محمد الخييي، نائب مدير مديرية املرور 
والدوريات باإلدارة العام��ة للعمليات املركزية برشطة أبوظبي،  
االنخفاض  نتيجة للجهود املبذولة من خالل اسراتيجية السالمة 
املروري��ة لرشطة أبوظبي؛ للحد من القيادة برسعات زائدة عىل 
الطرق، وتكثيف الرقابة والتوس��ع يف تركي��ب أجهزة الرادارات، 
م��ع وضع كام��ريات مراقبة يف عن��د اإلش��ارات الضوئية ،وعىل 

التقاطعات، مبا أسهم يف تحسني السالمة املرورية باإلمارة.

 وأك��د التأثري اإليج��ايب لوجود أجهزة الرقاب��ة مثل الرادارات 
فهي تش��كل رادعاً للمس��تهرين واملتهورين؛ وتس��هم يف ضبط 
املتجاوزين ،كام تعمل عىل  تحسني مستويات السالمة املرورية،  
مبا يحّد  من تجاوز الرسعات التي تعرّض حياة جميع مستخدمي 

الطريق للخطر، محذراً من مخاطر تجاوز الرسعات املقررة .

 ولفت   اىل أن أجهزة الرادار وأوضح الخييي أن رشطة أبوظبي 
عملت يف إطار الش��فافية عىل تنبيه السائقني  مبواقع الرادارات؛ 
من خالل لوحات إرشادية بارزة عىل جانبي الطرق، وحثهم عىل 
خفض الرسعات لسالمتهم وس��المة مستخدمي الطريق، مشرياً  

اىل أن الس��ائقني الذين يقوم��ون بتخفيض رسعاتهم بالقرب من 

الرادارات وزيادتها عند تجاوزها يتم رصدهم ومخالفتهم.

وذك��ر الخيي��ي أن ال��رادارات الثابت��ة تم وضعه��ا  يف نقاط  

محددة عىل الطرق  بعد تحديد تلك املواقع؛ من خالل دراسات 

مرورية للنقاط الس��اخنة التي تش��هد وقوع الحوادث املرورية 

واملخالف��ات، كام أن هناك رادارات متحركة مثل الرادار القناص 

واملحمول ،  التي  يتم تغيري أماكنها باستمرار لضبط املتجاوزين 

لقانون السري واملرور والرسعات املقررة.

وأضاف أن كامريات  الرقابة عىل التقاطعات  تعمل باستخدام  

األشعة تحت الحمراء بدون »فالش« لتصوير متجاوزي الرسعات 

يف جميع مسارات الطرق، وتتميز بأنها حرارية »ثالثية األبعاد«، 

وتقوم بوظائف عدة، منها قراءة جميع لوحات املركبات العابرة، 

والتع��رف عىل عدد املركبات العابرة وتصنيفها وقراءة متوس��ط  

رسعة الشارع، والتعرف عىل عدد واتجاهات املشاة أثناء اإلشارة 

الضوئية الحمراء والخرضاء.
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

يشمل المقطورات ومقطورات الرحالت ونصف المقطورات 

الداخلية تبدأ تطبيق النظام اإلماراتي 
للرقابة ابريل المقبل

تبدأ وزارة الداخلية يف تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2015 بشأن النظام اإلمارايت للرقابة عىل املقطورات 

ومقط��ورات الرحالت ونصف املقط��ورات، والذي ينص عىل عدم ترخيص أي منها ،ما مل تكن حاصلة عىل ش��هادة 

املطابقة وفقاً ألحكام هذا القرار، وذلك أعتباراً من األول من إبريل املقبل.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

وتدع��و ال��وزارة أصحاب وس��ائقي املقط��ورات ومقطورات 

الرحالت ونصف املقط��ورات املرخص والغري مرخص لها، والتي 

يتم اس��تخدامها داخ��ل الدولة ،اإللتزام بتطبي��ق القرار والقيام 

بتعديل أوضاعها قبل البدء يف تطبيقه، حيث س��يتم منع س��ري 

املقطورات غري املرخصة عىل الطرق بالدولة.

وأكد العميد غيث حسن الزعايب مدير عام التنسيق املروري، 

ب��وزارة الداخلي��ة أن املقطورات ومقط��ورات الرحالت ونصف 

املقط��ورات التي مل تلت��زم بتطبيق املتطلب��ات الفنية التي نص 

عليها الق��رار، تعترب مخالفة ألحكامه، وتعرض مالكها للعقوبات 

املنص��وص عليه��ا يف القانون ، ويت��م اتخاذ اإلج��راءات الالزمة 

بشأنها.

وقال إن أحكام هذا القرار ترسي عىل املقطورات ومقطورات 

الرح��الت ونص��ف املقطورات كاف��ة التي يت��م تصنيعها داخل 

الدولة ، أو التي يتم استريادها، وتستثنى من أحكامه املقطورات 

ونصف املقطورات املعدة إلعادة التصدير خارج الدولة.

وأوض��ح أن الق��رار يه��دف إىل تحقي��ق متطلبات الس��المة 

العامة، حيث يجب اس��تخدام واقيات خلف اإلطارات الخلفية 

للمقطورة ونصف املقط��ورة، ملنع اندفاع األحجار أو أي عوالق 

أخرى باتجاه الس��يارات القادمة من الخل��ف، ويجب تزويدها 

مبكابح توق��ف ملنع حركتها عند التوقف عىل الطرق، إضافة إىل 

تركي��ب مرايا إضافية يف حال كانت املرآة الجانبية للش��احنة أو 

القاطرة أو املركبة الخفيفة ال تس��مح برؤي��ة املقطورة ونصف 

املقطورة بش��كل واضح عند الجر، كام يجب تزويدها باملعدات 

الالزمة لف��ك وتركيب اإلطارات، وأداة لقياس مس��توى الضغط 

فيها، ومعدات للطوارئ للحفاظ عىل س��المة جميع مستخدمي 

الطريق. 

ينـايــر 2016
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

عدم االلتزام بمعايير الَقْطر اآلمن، ومتطلبات األمن والسالمة، 
واستيفاء ضوابط الحمولة المنقولة، ينتج عنه مخاطر على 

السائق ومستخدمي الطريق

صورة من وحي الواقع

رشوط استخدام املقطورة

- أن ال يزيد عرضها عن 2.5 مرت.

- أن ال يكون طولها أطول من املركبة التي تقطرها.

- أن تكون مزودة بالخطوط الفسفورية العاكسة ليالً.

- أن تكون بها إضاءة ليلية باإلضافة إىل اللواح األصفر الذي مييزها أثناء سريها لياًل.

»بعدسة اإلعالم األمني«
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القيادة فن وذوق وأخالق

جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية ومرور أبوظبي

تحث األسر على عدم السماح لألبناء باللعب 
بلوح العجالت المتحرك لوح التوازن 

اإللكتروني على الطرق
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

 اكدت جمعية ســاعد للحد من الحوادث املرورية  ومديرية 

املرور برشطــة أبوظبي عىل أن هناك برنامــج توعوي تقومان 

بتنفيــذه  لزيادة الوعي لدى اآلباء لتأمــن حياة أطفالهم ضد 

حوادث الدهس، وما يتعرضون له من إصابات أو وفيات نتيجة 

لرتكهــم يلعبون باأللعاب الخطرة عىل الشــوارع  التي تشــمل 

اللعب بالسكوتر ولوح العجالت املتحرك ولوح التوازن  والقيام 

بحركات خطرة   والســري بن املركبــات واللعب باألحذية التي 

توجد  بها عجالت

 ويش��ار إىل أن املنظمة الدولية للوقاي��ة من حوادث الطرق  

ناقشت ما يتعرض له األطفال من حوادث مرورية عىل الطرقات  

يف األسبوع العاملي الثالث للسالمة عىل الطرق  الذى عقد مؤخرا  

يف تون��س  وش��اركت فيه  جمعية س��اعد للحد م��ن الحوادث 

املروري��ة أن احصائي��ات منظم��ة الصحة العاملي��ة التي بينت 

ان هن��اك نحو186300 طفل ميوتون س��نويا بس��بب الحوادث 

املروري��ة يف العامل اي أكر من 500 طف��ل يوميا ومبعد ل وفاة 

طفل كل ثالث دقائق.

كام أن هناك  العديد من الدراس��ات التي حذرت من انتشار 

تل��ك االلعاب ع��ىل الطفل من دون اتخ��اذ االحتياطات الالزمة 

للس��المة واألم��ان، ففي الوالي��ات املتحدة وحده��ا يصل عدد 

األطفال املصابني بإصابات ناتجة من اللعب بالس��كوتر إىل 100 

ألف طفل س��نويا. وغالبية اإلصابات الت��ي تحدث للطفل هي 

الكسور يف الرأس والعظام وتنتج من السقوط.

النصيح��ة الت��ي يجب أن يأخ��ذ بها الوالدان ه��ي عدم ترك 

األطف��ال يلعبون بالس��كوتر او لوح التزل��ج  دون رقابة منهام، 

والتأك��د باس��تمرار من جودة الفرامل كام يجب عدم الس��امح 

لهم باللعب به دون ارتداء الخوذة واألربطة الواقية يف منطقتي 

الركبة والكوعني. أما النصيحة األهم فهي عدم السامح لألطفال 

باللعب بالس��كوتر يف الشوارع العامة وأماكن سري السيارات ألن 

ذلك ميكن أن يكون خطرا قاتال عىل الطفل. وحرص اللعب بتلك 

االلعاب يف الحدائق واملنتزهات فقط 

وتعتربالنصائح التالية رضورية ملن يس��تخدم  لوح العجالت 

املتحرك او السكوتر

·       تعلم املهارات األساسية لهذه الرياضة.

       ال تستخدم لوح التزلج  قريباً من الشوارع املزدحمة.

·       استخدم لوح تزلج أو سكوتر ذو نوعية جيدة.

·       ارتدي مالبس مريحة ومناسبة.

·        استخدم أدوات للوقاية مثل خوذة الرأس، واقي الرسغ، 

وواقي الركبة، وواقي الكوع.

·       ال تقم بحركات بهلوانية خطرة.

·       ال تستمع للموسيقى أثناء التزلج.

·       قم بالتزلج يف األماكن املناسبة فقط.
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

وأف��اد العمي��د مهندس حس��ني احم��د الح��اريث مدير عام 
العملي��ات املركزي��ة برشطة أبوظب��ي ان ه��ذا االنخفاض جاء 
نتيجة لالس��تمرار يف تطبيق الخطة املتكاملة للس��المة املرورية 
وتكثيف التوعية وتطبيق اس��راتيجية متكاملة للضبط املرورى 
ونرش أجهزة الضبط األيل وتطوير نظام مراقبة متجاوزي اإلشارة 
الضوئية الحمراء,. الفتا اىل ان املديرية بنهاية عام 2014 حققت 
35% م��ن الرؤية الصفرية بخفض ع��دد الوفيات من )409 إىل 

267(  وبنهاية عام 2015 تحقيق نحو 40% من الرؤية  الصفرية 

بخفض الوفيات من )409 إىل 245(.

وأوضح الحاريث أنه من ابرز أس��باب الحوادث املرورية خالل 

لف��رة املذكورة االهامل وع��دم االنتباه وتس��بب يف نحو %19 

من الحوادث واالنحراف املفاجئ بنس��بة 16% والرسعة الزائدة 

بنس��بة 12 % وعدم ترك مس��افة كافية بنس��بة 12 %  ودخول 

انخفاض وفيات الحوادث 
المرورية 8% والمشاة 

11% بأبوظبي
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انخفض عدد وفي��ات الحوادث املرورية بأمارة أبوظبي 
العام امل��ايض 5102مقارنة بنفس الف��رتة من عام 4102 
م��ن)267 إىل 245( وف��اة بنس��بة 8% ووفيات املش��اة 
)54 إىل 48( وفاة بنس��بة 11% وعدد الحوادث املرورية 
) 1864إىل 1803( بنس��بة 3% بالرغ��م م��ن زيادة  عدد 
املركبات املس��جلة خالل نفس الفرتة بنس��بة 17% وعدد 
حام��ي الرخص الجديدة بنس��بة 6% وارتف��اع االصابات 

البليغة بنحو %19.
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

طريق رئييس دون التأكد من خلوه  بنس��بة 8% وتجاوز االشارة 

الضوئية الحمراء بنس��بة %8 وانفجار اطار بنس��بة 1 % وغريها 

من األسباب االخرى.

وكش��ف الحارىث ان الشباب يف الفئة العمرية من )18 – 30( 

عام��ا من اكر فئات املجتمع تس��ببا للح��وادث املرورية حيث 

ارتكب��وا نحو 47% من الح��وادث املرورية يليهم الس��ائقني يف 

الفئة العمرية من )31 – 45( عاما وارتكبوا نحو 35% وبالنسبة 

لجنس��يات املتس��ببني يف الح��وادث املرورية عموم��ا بلغ عدد 

املتس��ببني من الجنسيات االس��يوية نحو 38% يليهم املتسببني 

من جنس��ية االمارات وبلغ عددهم نحو 36%  يليهم املتسببني 

من الدول العربية بنسبة %18 .

وناش��د الحارىث جميع الس��ائقني عىل كافة الطرقات بااللتزام 

بقانون الس��ري واملرور والرسعات املقررة للحفاظ عىل سالمتهم 

وس��المة مس��تخدمي الطري��ق االخرين الفت��ا إىل ان مخالفات 

الرسعة الزائدة تصدرت جميع املخالفات وبلغت نحو 85% من 

مجمل املخالفات بينام بلغت مخالفات  استخدام  الهاتف اثناء 

القيادة نحو 5% وتجاوز االش��ارة الضوئي��ة الحمراء 5% وعدم 

اعطاء االولوية للمشاة 3% وعدم ترك مسافة %2.

وأكد الح��ارىث مواصلة الجهود للحد من كافة االس��باب التي 

ت��ؤدى اىل وقوع الح��وادث وتكثيف التوعي��ة وتكثيف الرقابة 

املرورية وضبط املخالفني من الدوريات املرورية وزيادة أجهزة 
ال��رادارات وتطوير نظ��ام مراقب��ة متجاوزي اإلش��ارة الضوئية 

الحمراء.

وح��ث الحارىث أولياء األمور إىل نص��ح األبناء برضورة االلتزام 
بقانون الس��ري واملرور والرسعات املق��ررة وعدم القيادة بطيش 
وتهور مام يعرضهم إىل الحوادث املرورية وعدم السامح لألطفال 
الذي��ن اليحملون رخصة س��وق بقيادة املركب��ات مام يعرضهم 
للح��وادث املرورية الجس��يمة, منوها إىل أن الس��المة املرورية 
واجب ومس��ؤولية يتشارك فيها الجميع دون استثناء وبالتايل ال 
بد من تضافر جهود كافة املؤسسات الحكومية والخاصة وجميع 
أفراد املجتمع لحث الس��ائقني واملش��اة وخصوصا الش��باب إىل 
إن يتحلوا باملس��ئولية تجاه أنفس��هم وتجاه اآلخرين من خالل 
التزامه��م بقانون املرور والرسعات املقررة عىل الطرق الداخلية 

والخارجية.

وتطرق الحارىث إىل خطورة عدم االنتباه أثناء القيادة بس��بب 
االنش��غال بالرد ع��ىل الهاتف أو كتابة رس��ائل نصية مام يؤدى 
إىل وقوع الحوادث املرورية والتس��بب يف تعطيل حركة الس��ري 
واالزدحام املرورى وطالبهم بإعادة التفكري قبل اس��تخدامه ألن 
حياته��م وأرواحهم أغ��ىل بكثري من أن ته��در يف مقابل مكاملة 
هاتفية التس��اوي الكثري خاصة وأن الحادث املرورى يقع يف أقل 

من ثانية أثناء الحديث يف الهاتف.
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ونص��ح العقيد محمد ضاحي، رئيس قس��م مباحث املرور يف 
مديري��ة املرور والدوري��ات برشطة أبوظبي، االف��راد عند نقل 
واستخدام الدراجة الهوائية ، بتثبيتها عىل مركبته بطريقة آمنة، 
م��ع وضع  مصباحني أمامي وآخر خلفي ولوحة خلفية عاكس��ة 
،ورضورة االلتزام بالسري عىل املمرات املخصصة لها، وعدم حمل 
ركاب آخري��ن عىل الدراجة، او التعل��ق مبركبة أو دراجة أخرى 

وعدم السري جنباً اىل جنب عىل الطرق.

  ك��ام حّث قائدي املركبات عىل اس��تخدام حوامل الدراجات 
 )Bike Racks( املخصصة لحمل الدراجات الهوائية، أو ما يسمى
التي تتميز بس��هولة وضع وتركيب الدراجة يف مكانها، وال تلحق 
أرضاراً بهيكل املركبة ؛ مشرياً إىل أن  حمل الدراجة داخل املركبة 
يحجب الرؤية الخلفية عن قائد املركبة ، ويش��كل خطورة عليه 

وعىل االخرين .

وأوض��ح أن هن��اك أس��باباً عديدة ت��ؤدي لوق��وع حوادث 

الدراجات الهوائية خالل نقلها او استخدامها، مثل سقوطها عىل 

الطريق أثناء نقلها،  والحوادث اىل تنتج عنها بس��بب السري بها 

عكس االتجاه ، وقيادتها يف األماكن غري املخصصة،  مشدداً عىل 

رضورة اتب��اع أقى درجات الحيطة ، وع��دم  قيادة الدارجات 

إال يف األماكن املس��موح بها مثل املتنزهات أو الحدائق العامة، 

إضافة إىل اس��تخدام واقي الرأس والذراعني والركبتني ،و تثبيت 

االنارة  والس��رة الخلفية ووجود سرة فس��فورية اثناء القيادة  

يف االماك��ن غري املضاءة بش��كل كاٍف ، ومراعاة عدم اس��تخدام 

الهاتف املحمول أثناء قيادتها .

»مرور أبوظبي« تحذر من خطورة نقل 
الدراجات الهوائية بطرق غير آمنه 

ح��ذرت مديرية امل��رور والدوريات برشطة أبوظبي قائدي املركبات من خطورة ع��دم االلتزام بتثبيت الدراجات 
الهوائية أثناء نقلها ، وتفادي س��قوطها عىل الطريق ما قد يتس��بب يف حوادث مرورية، موضحة أن الس��ائقني غري 
امللتزم��ني بتثبيته��ا بصورة آمنة ، يتعرضون للمخالفة رقم »80«  من قانون الس��ري واملرور والتي تصل عقوبتها  إىل 

حجز املركبة أسبوعاً والغرامة 200 درهم. 
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اش��اد املش��اركون يف مجلس س��عادة/ س��هيل محم��د املرر 

مبدين��ة خليف��ة »أ« بأبوظبي مبا تقوم به جمعية س��اعد للحد 

م��ن الحوادث املرورية من جه��ود يف التواصل مع كافة رشائح 

املجتم��ع  ضمن مبادرة املجالس مدارس بهدف تعميق الثقافة 

املرورية و زيادة االلتزام بقانون الس��ري واملرور والحد من كافة 

األسباب التي تؤدى اىل وقوع الحوادث املرورية  مؤكدين عىل 

رضورة تعزيز تلك الجهود 

وت��م التأكيد ع��ىل مواصلة الجه��ود التوعية ضم��ن  مبادرة 

املجال��س مدارس   الفت��ا  اىل  محارضة التوعي��ة مبجلس املرور 

ه��ي  املحارضة رقم 23 مبا يؤكد عىل  الجهود املبذولة للحد من 

الهدر يف الروة البرشية ألن اإلنس��ان هو دعامة الوطن وعامده، 

والحفاظ علي��ه ووقايته من الحوادث املروري��ة وما ينتج عنها 

من وفيات واصابات بليغة واثار اجتامعية س��لبية هو اس��تثامر 

املس��تقبل للحفاظ ع��ىل النهضة والتطور ال��ذى حققته الدولة  

خالل الفرة املاضية 

 وتم خالل املحارضة  اس��تعراض تغي��ري الرسعات عىل طريق 

أبوظبي – الغويفات الذى بدا تطبيقه منذ  15 نوفمرب املايض ان 

خفض الرسعة هدفه األسايس هو الحفاظ عىل ارواح وممتلكات 

مس��تخدمي الطريق التي عملت الدولة ب��كل اجهزتها لتعزيز 

ه��ذا ال��دور املهم من خالل وض��ع بنية تحتي��ة  للطرق  وفقا 

ألعىل معايري الجودة الهندسية خالل االعامل الهندسية الجارية 

ملرشوع توسعة طريق أبوظبي الغويفات 

واهابت الجمعية بالس��ائقني اإللتزام بالرسعات  املقررة عىل  

الطري��ق ، للحفاظ ع��ىل حياتهم  مبا يس��هم يف ورفع معدالت 

الس��المة املروري��ة التي من ش��أنها حامية جميع مس��تخدمي 

الطرق عىل مستوى إمارة أبوظبي .

و استعرض غريق التوعية املرورية بالجمعية  خالل املحارضة 

القي��ادة اآلمنة  خ��الل التغريات الجوية التى  تش��مل انخفاض 

الرؤية األفقية بسبب الضباب, و اإلنتباه يف حالة هطول األمطار 

وتجنب الضغط الفجايئ عىل الفرامل لتفادى انزالقها ألن كفاءة 

الفرامل تقل عند وجود أرض مبتلة  

 وتطرق فريق التوعية  إىل السالمة املرورية  يف األجواء املغربة 

واملحملة باألتربة يتطلب اليقظة والحذر مبا  ميّكن الس��ائق من 

السيطرة عىل املركبة ورضورة  االنتباه يف حالة وجود  رمال عىل 

سطح الطريق او يف حالة وجود أي عوائق،  أو  مخلفات بناء من 

املواد الصلبة، أو وجود جذوع أش��جار أو سعف النخيل،  وحذر 

في مجلس سعادة/ سهيل المرر بأبوظبي

جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية توعى 
السائقين بالقيادة اآلمنة خالل األجواء المتغيرة
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الس��ائقني عموم��ا  يف حالة هبوب الرياح م��ن الوقوف بالقرب 

من املناطق االنشائية  والالفتات وتحت االشجار تجبا لسقوطها  

عىل مركباتهم

وقد تم التأكي��د عىل رضورة متابعة الن��رشة الجوية لالطالع 

عىل أحوال الطقس حتى يكونون يقظني  ومستعدين للقيادة يف 

األحوال الجوية املتغرية  مشددا  عىل رضورة التقيد برك مسافة 

أمان كافية  يف حالة انخفاض مس��توى الرؤية وعدم  التجاوز و 

القيادة بحذر بالرسعة التي تناسب الظروف املحيطة , 

 وحذرفريق التوعية من استخدام  االشارات الضوئية التحذيرية 

األربع��ة اال يف حالة التوقف الت��ام  او يف حالة وجود خطر عىل 

الطريق ودعاهم  إىل  اس��تخدام أض��واء املصابيح املنخفضة يف 

املركبة يف حالة الضباب 

كام تم التأكيد عىل السائقني برضورة التأكد من جودة وكفاءة 

عمل الفرامل و ماس��حات الزجاج  والتخفيف من الضغط عىل 

الفرامل يف حالة انزالق املركبة نتيجة لوجود ارض مبتلة والضغط 

تدريجي��ا  ع��ىل الفرامل حت��ى يتوقف االن��زالق وحذرهم من 

الوقوف تحت األش��جار أو القرب من أعمدة الهاتف والكهرباء 

واللوح��ات اإلعالنية وحول مواقع البناءعن��د هبوب العواصف 

الشديدة 

ودعا  فريق التوعية  قائدي املركبات الذين تتعرض مركباتهم 

إىل حوادث مرورية بسيطة أو أعطال ميكانيكية مفاجئة  خالل  

الضب��اب واملطر إىل إخراج مركباته��م من الطريق وإيقافها عند 

أقرب موقف آمن، حفاظاً عىل سالمتهم وضامناً النسيابية حركة 

السري، 
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 إيقاف المركبة في موقف مخصص للمعاقين، 
يعتبر تعديًا ومخالفًة للقانون،

وانتهاكًا لحقوق هذه الفئة

»بعدسة اإلعالم األمني«

صورة من وحي الواقع
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات


