مجلة فصلية تصدر عن جمعية ساعد

سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين
شرطة أبوظبي و«إدارة رياضة السيارات»

أبريل  - 2013العدد الخامس

« آيدكس  »2013يرسخ مكانة أبوظبي على
خارطة صناعة المعارض العالمية

«أبوظبي»  :فعاليات متنوعة في أسبوع المرور الخليجي
االقتصاد استدعاء  3آالف سيارة هوندا لتثبيت الوسائد وسحب سترات تدفئة
مجسم من الرمال يعزز شعار حملة أسبوع المرور الخليجي «غايتنا سالمتك»

بمناسبة مرور  250عاما على بنائه

محمد بن راشد ومحمد بن زايد والشيوخ
يتقدمون مسيرة قصر الحصن

طموحنا «صفرًا»
يف الحوادث
تحسن مؤشرات السالمة المرورية في إمارة أبوظبي خالل العام الفائت 2012
مقارنة مع  ، 2011يضعنا في مقدمة الدول التي حققت مؤشرات ايجابية في
خفض معدالت الحوادث والوفيات ويزيد في طموحاتنا نحو تحقيق مستوى «
صفر « في الحوادث والوفيات  ،وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية التي وفرت
جميع أوجه وأشكال الدعم في التصدي للحوادث حفاظا على سالمة المواطنين
والمقيمين والزائرين .
وشكل ذلك الدعم ومجهودات الجهات المختلفة بالتعاون مع المرور  ،وتوسيع
دائرة التوعية المرورية  ،إضافة إلى شبكات الطرق الحديثة عوامل مجتمعة ساهمت
في تحسين مؤشرات السالمة المرورية مقابل تنفيذ عدد من المبادرات لتحسينها
على الطرقات واحكام الرقابة على الطرقات الداخلية والخارجية وتعزيز الشراكة مع
جميع الجهات التي تعنى بالسالمة المرورية  ،ومنح حوافز للسائقين األكثر التزاما
بالقيادة اآلمنة  ،مثل « نجم الطريق « وخفض قيمة المخالفات المرورية للسائقين
بنسبة  % 50لتشجيعهم على االلتزام بقوانين السير والمرور وعدم تكرار المخالفات
بهدف الحد من وقوع الحوادث .
ونؤكد في هذا السياق أن قضايا السالمة المرورية تقلى اهتماما بالغ األهمية
لدى الحكومة وهو ما يجعلنا في مديرية المرور والدوريات نعمل على ترسيخ ذلك
في الحفاظ على ثروتنا البشرية  ،باعتبار اإلنسان ركيزة أساسية في بناء الوطن
والحفاظ على مكتسبات النهضة الوطنية الشاملة في جميع الجهات ،وطالت تلك
الجهود المتميزة مؤشرات السالمة المرورية وتحسينها بصورة فضلى بانخفاض
نسبة الحوادث ومعدالت الوفيات .
ولم يتوقف العمل على تقوم به الشرطة والمؤسسات التي تعنى بالسالمة
المرورية بل أدخلنا الجمهور إلى ذلك من خالل شراكة شرطة أبوظبي مع المجتمع،
عبر المبادرات المختلفة والفعاليات المشتركة في مجال التوعية التي وصلت إلى
جميع فئات المجتمع  ،ومخاطبتهم بعدة لغات لتعريفهم بمفهوم القيادة اآلمنة
وسالمة الطريق ،واالستخدام الصحيح لعبور الشارع من األماكن المخصصة
للمشاة ،وكيفية التعامل مع الطريق عند تشكل الضباب  ،وااللتزام بالسرعات
المحددة على الطرقات  ،وغيرها من موضوعات مختلفة تم تناولها في محاضرات
وبرامج توعية متنوعة .
ونحن على ثقة بكفاءة عناصرنا  ،وقدرات مؤسسات المجتمع والجمهور على
وجه العموم بالوصول إلى مجتمع بال حوادث  ،من خالل توظيف واستغالل كل
ماهو متاح لدينا من إمكانيات ووسائل تساعد في مكافحة حوادث المرور .

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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رشاكة تعاون بني مرور أبوظبي
والفطيم للسيارات

 14سائقاً يحظون بتكريم من
مرور أبوظبي يف «نجم الطريق»
أبريل 2013

«غايتنا سالمتك»

« غايتنا سالمتك «شعار جميل حملته فعاليات أسبوع المرور التاسع والعشرين لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،المحتفى به أخيرا على امتداد وطننا الغالي  ،وسط
تفاعل المجتمع والمؤسسات والقطاعات التي تعنى بالسالمة المرورية مع تلك الفعاليات
التي خرجت بصورة مميزة عكست مدى تطورنا في ذلك المجال».
االحتفال باسبوع المرور الخليجي توج باربع مبادرات «العائلة األفضل المرورية
,والمدرسة األفضل مروريا  ،والسائق الشاب األفضل مروريا ،والمجمع العمالي األفضل
مروريا  ،وهي مبادرات جميلة طالت جميع فئات المجتمع وجميعها من أجل نشر الثقافة
المرورية لتحقيق الرؤية الصفرية للوفيات بحلول عام  2030وهو ما نسعى الية بتسخير كل
اإلمكانات المتاحة والمدعومة من قيادتنا العليا التي تتطلع إلى تحقيق ذلك حفاظا على
سالمة اإلنسان الذي هو ثروتنا الوطنية .
وندرك حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجميع في التصدي للحوادث
المرورية ولكن في التخطيط السليم والعزيمة القوية نستطيع الوصول إلى الرؤية الصفرية
بتوفير الحلول والتعاون مع جميع القطاعات  ،والتزام الجميع بمسؤولياته والمساهمة في
دعم المبادرات واالفكار التي من شأنها تعزيز السالمة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع.
وتشكل المبادرات االربع التي اطلقت في اسبوع المرور خطوة متقدمة في العمل
الشرطي والشراكة مع المجتمع وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية في ابراز دور الجمهور
ومشاركته في الفعاليات التي تعود بمنفعة التوعية والتثقيف المروري في موضوعات
مختلفة ندرك أهمية تعرف النا س اليها مثل  :القيادة اآلمنة  ،وقيدة المركبة ضمن معدل
السرعات المقررة  ،وترك مسافة بين المركبات  ،وتوافر شروط السالمة العامة في المركبة
 ،وعدم التجاوز وقطع االشارة حمراء  ،إضافة إلى كيفية تعامل األفراد مع الطريق باستخدام
الممرات المخصصة للمشاة وغيرها من موضوعات كثيرة تندرج تحت التوعية المرورية.
والحظنا من خالل فعاليات أسبوع المرور التاسع والعشرين لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية  ،مدى تجاوب الجمهور ورغبتهم في تشرب الثقافة المرورية  ،والمساهمة
في نشرها لحماية أنفسهم واألجيال الحالية والقادمة من مخاطر حوادث المرور التي
نتصدى لها بكل ما هو متاح من إمكانيات كبيرة تضاهي ما هو في البلدان المتقدمة .
ذلك التجاوب هو نتاج لجهود جماعية عملت على نشر ثقافة السالمة المرورية والوصول
بها الى جميع شرائح المجتمع على مدى سنوات طويلة ،من خالل البرامج والمحاضرات
والفعاليات واالنشطة المتنوعة  ،مقابل حالة الوعي المجتمعي وقيامة بمسؤولياته تجاه
ظاهرة حوادث المرور .

رئيس التحرير

المقدم /جمال سالم العامري
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك.

أخبارنا

سيف بن زايد خالل توقيع االتفاقية

تهدف لزيادة الوعي المروري ودعم الفعاليات

سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة
تفاهم بين شرطة أبوظبي
و«إدارة رياضة السيارات»
ش���هد الفريق س���مو الش���يخ س���يف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،توقيع مذكرة

تفاهم بين القيادة العامة لش���رطة أبوظبي وش���ركة أبوظبي إلدارة رياضة الس���يارات ،وذل���ك في مقر القيادة

العامة لشرطة أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى زيادة نسبة

الس���يارات بصف���ة خاصة ،م���ن خالل

نائب القائد العام لش���رطة أبوظبي،

الوعي والثقافة المرورية ،وتنش���يط

توفي���ر المن���اخ المناس���ب واآلم���ن

وخل���دون المب���ارك ،عض���و المجل���س

لممارسة تلك الرياضة .

التنفي���ذي؛ رئي���س جه���از الش���ؤون

ودع���م

الفعالي���ات

والمس���ابقات

المتعلق���ة بس���باق الس���يارات بي���ن

حض���ر توقي���ع المذك���رة الل���واء

التنفيذية بالمجل���س التنفيذي إلمارة

الجمه���ور عام���ة ،ومحب���ي س���باقات

الرك���ن عبي���د الحي���ري س���الم الكتبي،

أبوظب���ي؛ رئيس مجلس إدارة ش���ركة
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

أخبارنا

أبوظب���ي إلدارة رياض���ة الس���يارات،

وذك���ر أن المذك���رة تتضم���ن

العوض���ي
والل���واء محم���د ب���ن
ُ

إنش���اء خط���ة عم���ل مش���تركة لتمكين

المنهالي ،مدير عام الموارد البشرية

مذكرة التفاهم

النعيم���ي ،األمي���ن الع���ام للمجل���س

تهدف إلى

عل���ي خلف���ان الظاه���ري ،مدي���ر ع���ام

الحفاظ على

والعقيد سعود الساعدي ،مدير إدارة

الشباب الذين

بش���رطة أبوظبي ،وراش���د لخريباني
االتحادي للتركيبة الس���كانية ،والعميد
ش���ؤون القي���ادة لش���رطة أبوظب���ي،
سكرتارية مكتب سمو الوزير .
وق���ع مذك���رة التفاه���م ،العمي���د
مهندس حس���ين أحمد الحارثي ،مدير
مديرية المرور والدوريات في القيادة
العامة لش���رطة أبوظبي ،وريتش���ارد
كريج���ان المدي���ر التنفي���ذي لحلب���ة
ومرسى ياس؛ ممثل شركة أبوظبي
إلدارة رياضة السيارات.
وصرح العميد الحارثي أن المذكرة
تتضم���ن تخصيص «حلبة لس���باقات
السيارات للشباب» داخل حلبة ياس،
يت���م م���ن خالله���ا تنظي���م س���باقات
لمحبي سباق السيارات من الشباب،
بما يؤدي إلى إشباع رغباتهم؛ وتفريغ
طاقاته���م وتوفي���ر المناخ المناس���ب
واآلمن لممارستهم تلك الرياضة.
وأش���ار إل���ى أن المذك���رة تمث���ل
مب���ادرة رائ���دة لش���رطة أبوظبي ،من
خ�ل�ال إيج���اد حل���ول مبتك���رة لمعالجة
«التسابق» ،الذي يعد إحدى الظواهر
المروري���ة الس���لبية ،لم���ا يترتب عليه
من حوادث مرورية جسيمة ينتج عنها
وفيات وإصابات بليغة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف
إل���ى الحف���اظ عل���ى الش���باب الذي���ن
يعتب���رون دعام���ة ثروتن���ا البش���رية؛
وعم���اد الوطن في المس���تقبل ,من

يعتبرون دعامة
ثروتنا البشرية
ً
خصوصا محبي س���باقات الس���يارات
الش���باب ,وجذبه���م إل���ى ممارس���ة

الس���ائقين الش���باب من االس���تمتاع
بقي���ادة مركباته���م بص���ورة آمن���ة،
وتطوي���ر هواياتهم بأس���لوب علمي
من خالل تحفيزهم على المش���اركة
ف���ي منافس���ات س���باقات ي���اس،
وتقدي���م برام���ج توعي���ة مروري���ة  
له���م ح���ول القي���ادة اآلمن���ة ,إضاف���ة
إل���ى التوعي���ة بمكون���ات الس���يارة،
وتثقيفه���م

الخاص���ة

باإلج���راءات

بالتصدي���ق عل���ى تعدي�ل�ات وضب���ط
ً
وفق���ا للمعايي���ر المعتمدة.
الس���يارة
ً
بنودا بش���أن
وق���ال :تتضمن المذكرة
تس���خير جمي���ع اإلمكاني���ات المتاحة
إلنج���اح الفعالي���ات والمس���ابقات
المزم���ع إقامته���ا؛ كتوفي���ر س���يارات

هواياته���م ف���ي حلب���ة س���باقات

الس���باق

ياس؛ والتي تتواف���ر فيها مقومات
ً
وتجسيدا الستراتيجية
السالمة كافة،

والدف���اع المدني ،واألطق���م الطبية

لش���رطة
المروري���ة
الس�ل�امة
ً
أمن���ا.
أبوظب���ي لجع���ل الط���رق أكث���ر
وأش���ار الحارث���ي إل���ى أن مذك���رة
التفاه���م مع ش���ركة أبوظب���ي إلدارة
رياض���ة الس���يارات تش���مل ثالث���ة
محاور رئيس���ية ،تتضاف���ر فيها جهود
الطرفي���ن لرفع مس���تويات الثقافة
والس�ل�امة المروري���ة؛ م���ن خ�ل�ال
التنس���يق إلع���داد حم�ل�ات توعي���ة
مروري���ة لتثقي���ف الش���باب ,والعم���ل
عل���ى زي���ادة الوع���ي الم���روري بي���ن

وس���يارات

اإلس���عاف

والتجهي���زات والمالب���س والخدم���ات
الخاصة بالمشاركين ،وتنظيم حمالت
إعالمية عن المس���ابقة وش���روطها
والجوائز المخصصة للفائزين ,بجانب
تفعي���ل الحمل���ة اإلعالمي���ة الخاص���ة
بالمس���ابقات ،من خالل برنامج مرور
أبوظبي للحد م���ن الحوادث المرورية
ً
«مع���ا» عل���ى اإلنترن���ت الـ»توتي���ر –
الـ»فيس���بوك»  -ال���ـ « يوتي���وب»،
والتنسيق حول جميع األمور المتعلقة
بالتوعية والتثقيف؛ إليصال رسالتها
بما يدعم األهداف المرجوة.
وأكد الحارثي أهمي���ة مبادرة حلبة
س���باقات ياس الجدي���دة ،التي تعتبر

المش���اركين في الس���باقات بمخاطر

مبادرة مهمة تُ ضاف إلى المبادرات

وتنظي���م مس���ابقات ح���ول س���باقات

المجتمعي���ة ،التي أطلقته���ا المديرية
ً
أخي���را ،إحداه���ا مبادرة أفضل س���ائق

تجاوز السرعات على الطرق السريعة,

خالل دعم شرطة أبوظبي الفعاليات

للس���يارات عل���ى الحلب���ة ،وتش���جيع

ش���اب؛ التي تس���تهدف رفع الثقافة

والمس���ابقات المتعلق���ة بس���باقات

وتحفيز السائقين على ممارسة تلك

المروري���ة له���ذه الفئ���ة

الحيوي���ة

الس���يارات بين الجمهور بصفة عامة،

الرياضة.

والمهمة في مجتمعنا.
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ال ترسع املوت أرسع.

مناسبة

بمناسبة مرور  250عاما على بنائه

محمد بن راشد ومحمد بن زايد
والشيوخ يتقدمون مسيرة قصر الحصن

الشيوخ في مقدمة المسيرة فعاليات مختلفة استقطبت الجمهور .
تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه

الله والفريق أول س���مو الش���يخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
وس���مو الش���يخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي المس���يرة الوطنية االحتفالية التى انطلقت

عصر اليوم من قصر المنهل فى العاصمة ابوظبي باتجاه قصر الحصن وسط المدينة حيث االحتفاالت بمهرجان
قصر الحصن بمناسبة مرور  250عاما على بنائه من قبل المغفور له الشيخ ذياب بن عيسي ال نهيان .
وش���ارك فى المسيرة التي تجسد

محم���د ب���ن زاي���د آل نهي���ان الرقص���ات

وس���مو الش���يخ حم���دان ب���ن محمد بن

رحل���ة ال نهي���ان م���ن مدين���ة لي���وا في

الشعبية التراثية وسط جمهور عريض .

راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وأولياء

المنطق���ة الغربي���ة ال���ى ابوظب���ي عدد

وتفق���د صاح���ب الس���مو الش���يخ

العهود وس���مو الش���يخ حمدان بن زايد

من الشيوخ والمواطنين وابناء القبائل

محمد بن راش���د آل مكتوم نائب رئيس

آل نهي���ان ممثل الحاكم ف���ي المنطقة

وص���وال ال���ى الفض���اء الخارج���ي لمركز

الدول���ة رئي���س مجل���س ال���وزراء حاك���م

الغربية والشيوخ معرض قصر الحصن

االحتف���االت بقص���ر الحص���ن حيث ادى

دبي والفريق أول س���مو الشيخ محمد

المق���ام ف���ى المناس���بة حي���ث اطل���ع

صاحب السمو الش���يخ محمد بن راشد

ب���ن زاي���د آل نهيان ولي عه���د أبوظبي

صاح���ب الس���مو نائ���ب رئي���س الدول���ة

آل مكتوم والفريق أول س���مو الش���يخ

نائب القائد األعلى للقوات المس���لحة

رئي���س مجلس ال���وزراء حاكم دبي على
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان.

مناسبة

المع���رض ال���ذي يض���م مجموع���ة م���ن

وتخلل االستعراض مؤثرات صوتية

وهنأ سموه أخاه الفريق أول سمو

الوثائ���ق التاريخي���ة والص���ور واللوح���ات

وبصرية وتقنيات حديثة والتي عكست

الش���يخ محمد ب���ن زايد آل نهي���ان على

القديم���ة لش���يوخ آل نهي���ان باالضافة

التراث االمارات���ي العريق ومكانة قصر

نج���اح ه���ذا المهرج���ان وروع���ة تنظيم���ه

ال���ى بع���ض المقتنيات بقص���ر الحصن
الت���ي تجس���د العه���د الماض���ي العريق
لشيوخ آل نهيان الكرام .
واطلع س���موه كذلك في المعرض
عل���ى نماذج مصورة تعكس نمط الحياة
القديمة ف���ي امارة أبوظبي في عصر
ما قبل النفط .
وحض���ر صاح���ب الس���مو الش���يخ
محمد بن راش���د آل مكتوم نائب رئيس
الدول���ة رئي���س مجل���س ال���وزراء حاك���م
دبي والش���يوخ العمل االس���تعراضي
« قص���ة حص���ن ومجد وط���ن « قدمت
فيه���ا لوح���ات اس���تعراضية تاريخي���ة
تراثي���ة تحكي قصة حي���اة االجداد ونمط

الحصن التاريخية ماضيا وحاضرا.
وأع���رب بصاح���ب الس���مو الش���يخ
محمد بن راش���د آل مكتوم أ عن إعتزازه
بما ش���اهده من لوحات تراثية تجسدت
فيه���ا عراق���ة الماض���ي لالج���داد خاصة
ش���يوخ آل نهي���ان الكرام الذي���ن قدموا
الى أبوظبي من منطقة ليوا ليصنعوا
التاريخ ف���ي هذه االم���ارة الحبيبة التي
بات���ت عاصم���ة حديث���ة لدول���ة عصري���ة
أسس���ها وبناها المغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
واعتبر س���موه اقامة هذا المهرجان
التراث���ي المتن���وع إنم���ا يأت���ي لتعريف

وتن���وع فقرات���ه التراثي���ة وال���ذي يض���م
أكالت ش���عبية ورقص���ات وأهازي���ج
فلكولورية ولوحات وأزياء شعبية.
وصممت باحة قصر الحصن بشكل
يسمح للزوار المرور عبر مسارات مهيئة
للمش���اة تتخل���ل موقع المهرج���ان الذي
يعك���س بتصميم���ه أنم���اط الحي���اة في
بيئات البحر وجزي���رة أبوظبي والصحراء
والواح���ة  ..وتض���م كل منطق���ة م���ن
البيئ���ات المختلف���ة مجموع���ة فعاليات
وعروض���ا تراثية للح���رف اليدوية وورش
عمل ومحاضرات تعريفية.
وتواج���د ف���ي أرض المهرج���ان
مجموع���ة م���ن صن���اع الح���رف اليدوي���ة

االجي���ال الحاض���رة والش���باب بت���راث

التقليدي���ة حي���ث يمكن ل���زوار المهرجان

من االبل والبحر حيث عس���كت اللوحات

أجداده���م وكفاحه���م الطوي���ل من أجل

مش���اهدتهم أثن���اء صناع���ة المنتج���ات

مهنة الغ���وص وصيد الس���مك وتربية

بن���اء وط���ن عزي���ز ش���امخ تقط���ف هذه

واألعم���ال اليدوي���ة فضال ع���ن إمكانية

االبل واستخدامها كوسيلة مواصالت

األجي���ال حاليا ثمار م���ا زرعه لهم االجداد

الجل���وس معه���م ومش���اركتهم ه���ذه

للتنقل.

واآلباء.

األعمال.

معيشتهم ومورد رزقهم في الصحراء

أبريل 2013
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

مناسبة

واجت���وى المهرج���ان عل���ى عدد من

ورش العمل الترفيهية التي توفر للزوار
إمكانية تعل���م النقش بالحن���اء وطريقة
نس���ج الس���دو وصناعة الحصير وكذلك
صناع���ة عدد م���ن المنتجات باس���تخدام
سعف النخيل  ..ويتوفر في المهرجان
أيض���ا ع���دد م���ن المطاعم الت���ي تقدم
المأكوالت التقليدي���ة الخاصة بالمطبخ
اإلمارات���ي باإلضاف���ة إل���ى  60متج���را
منتش���را في أرجاء أرض المهرجان لبيع
المنتجات التراثية والتقليدية.
ويتن���اول مع���رض قص���ر الحص���ن
أهمي���ة الحص���ن التاريخي���ة واالجتماعية
والسياسية في المنطقة ويتميز مبنى
المع���رض بتصمي���م معم���اري تراث���ي
وينقس���م الى اربعة اقس���ام ..القسم
االول يس���لط الض���و عل���ى البداي���ات

والص���ور واف�ل�ام الفيديو الت���ي تظهر

اس���تخدمت فيه مع ش���روحات بالصور

والقس���م الثان���ي «قص���ر الحص���ن من

تاري���خ الحص���ن ومس���يرته التاريخية منذ

الماضي الى اليوم» والقس���م الثالث

والمجس���مات  ..ويس���عى المع���رض

انش���ائه قبل  250سنه مرورا بالحقبات

«رواي���ات من قصر الحصن» والقس���م

ال���ى نقل صورة قصر الحصن وبصورة

الزمنية التي توالت على تطويره واهم

األخي���ر التفاع���ل م���ع الزوار حي���ث يقدم

االح���داث الت���ي م���رت علي���ه وتاري���خ آل

حديث���ة وتفاعلي���ة م���ع الجمه���ور حي���ث

ف���ي اقس���امه المختلفة لمح���ة تاريخية

نهيان منذ تلك الفترة حتى يومنا هذا.

ع���ن القص���ر م���ن خ�ل�ال مجموع���ة من

كما تضمن المعرض على االشكال

المقتنيات والقطع االثرية والمجسمات

الهندس���ية للحص���ن وم���واد البناء التي

يعتبر الحصن اق���دم المباني العمرانية
العريق���ة ف���ي ابوظب���ي بم���ا يحمل���ه
م���ن دالالت رمزي���ة وتاريخي���ة ويخت���زل
رحل���ة طويل���ة م���ن التط���ور التاريخ���ي
والسياس���ي المارة ابوظبي بدات منذ
بنائه في القرن الثامن عشر الميالدي.
يش���ار إل���ى أن ان مهرج���ان قص���ر
الحص���ن ال���ذي نظمت���ه هيئ���ة أبوظبي
للس���ياحة والثقافة ه���و حدث اجتماعي
وثقافي اس���تمر  10ايام إحتفاء بـمرور
أكث���ر من  250س���نة على انش���اء قصر
الحصن  ..وت���دور أحداث المهرجان في
س���احة قصر الحصن لتعري���ف الجمهور
بتاري���خ عري���ق وث���ري لعاصم���ة دول���ة
اإلمارات.
ويبرز المهرجان القصر كثمرة ثقافية
للدولة من خالل تنظيم أنشطة تفاعلية
ومشوقة لكافة افراد األسرة
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة.

أبريل 2013

أخبارنا

9

ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية.

أيدكس 2013

استقطب  1112شركة و 80ألف زار

« آيدكس  »2013يرسخ مكانة أبوظبي على
خارطة صناعة المعارض العالمية

تجاوزت قيمة الصفقات التي أبرمتها القوات المس���لحة في معرض «ايدكس  14 « 2013مليار

درهم عبر  55صفقة  ،وفق اللواء الركن عبيد الكتبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ“آيدكس “ 2013

وكش���ف في مؤتمر صحف���ي في ختام اعمال المعرض أن الش���ركات العارض���ة حجزت  % 50من

مساحة المعرض للدورة المقبلة  2015فيما أوضح أن  1112شركة عارضة من  59دولة حول العالم

 ،عرض منتجاتها خالل دورة العام الجاري  ، 213وعدد زواره  80ألف شخص.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمة.

أيدكس 2013

م���ن أن يصب���ح أح���د أب���رز المعارض

مميزة،
تأس���يس ش���راكات اس���تراتيجية
ّ

و”نافدك���س” 2013ش���كلت ال���دورة

في ه���ذا الحقل على مس���توى العالم
والنج���اح والتمي���ز الذي تحق���ق في هذا

ومه���د الطريق لنقل المعرفة والخبرات
ّ
لع���دد من أهم الش���ركات العالمية في

على جميع المس���تويات ،حيث ش���ارك

المج���ال هو توف���ر رؤي���ة واضحة ،هي

مجاالت التصنيع الدفاعي والتكنولوجيا

في ه���ذه الدورة  1112ش���ركة عارضة

رؤي���ة أبوظب���ي 2030والبني���ة التحتي���ة

المتطورة.

م���ن 59دولة م���ن ح���ول العال���م ،وهو

المتطورة في اإلمارة وحسن التخطيط
ووج���ود اللجان المتخصصة التي تعمل
مس���بقا للتخطيط والتجهي���ز .وأضاف:

دعم الشركات المحلية
س���اهم

وأض���اف:

المع���رض

األكب���ر في تاري���خ هذا المع���رض الرائد

األمر الذي ش���دد عل���ى أهميته الفريق
أول س���مو الش���يخ محم���د ب���ن زايد آل
نهي���ان ال���ذي ّأك���د أن ه���ذه المش���اركة

ّ
ش���كله
الواس���عة تعك���س أهمي���ة م���ا ُي

لقد بدأنا اليوم بالتحضير لدورة آيدكس

تمي���زت أبوظب���ي ف���ي تنظيم���ه
ال���ذي ّ

واس���تضافته عل���ى م���دار ال���دورات

“آيدكس” لمختلف الشركات الصناعية

وأضاف الل���واء الكتب���ي“ :اختتمت

الس���ابقة ،في دعم الش���ركات المحلية

باعتب���اره منصة مثالية لع���رض منتجات

فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض

المتخصصة لتطويرها وتعزيز تنافسيتها

الدف���اع والعت���اد العس���كري والمدني،

ومؤتم���ر الدف���اع الدول���ي “آيدك���س”

على الس���احة العالمية ،وترس���يخ مكانة

2013والدورة الثانية من معرض الدفاع

إم���ارة أبوظبي في صناع���ة المعارض

وبما يفي باحتياجات ويحقق ُمتطلبات
مختلف الدول لمواجهة التحديات والحد

البح���ري “نافدك���س” ،ودول���ة اإلمارات

ً
خاصة في
على المس���توى العالم���ي،

من المخاطر والتهديدات.

ً
فخ���ورة باحتض���ان وتنظي���م أحد
الي���وم

ظ���ل نجاحه���ا ف���ي إقام���ة اس���تثمارات

وأض���اف الل���واء الكتب���ي :ش���كل

أب���رز المع���ارض الدفاعي���ة المهمة على

اس���تراتيجية ف���ي مج���االت التصني���ع

آيدك���س 2013الح���دث األضخ���م عل���ى

مس���توى العال���م ،واألكب���ر م���ن نوع���ه

الدفاع���ي والتكنولوجي���ا المتط���ورة بما

في منطقة الش���رق األوس���ط وشمال

ينس���جم وسعيها نحو تنويع اقتصادها
ً
وفقا لرؤية أبوظبي  ،2030وإبراز اسم

مدى تاريخه ،فقد ش���هدت هذه الدورة
ً
ً
ً
كثيف���ا للفعلي���ات
جماهيري���ا
حض���ورا

والبح���ري والتخصص���ات والتقني���ات

الدولة عل���ى خارطة الصناعات الدفاعية

والعروض الحية المصاحبة له ،وحققت
ً
ً
قياسيا على مر الدورات السابقة
رقما

العسكرية المختلفة”.

الرائ���دة ،وإضافة قيمة كبي���رة لمختلف

حيث بلغ عدد الزوار أكثر من  80الف زائر،

القطاعات الصناعية في الدولة.

كما وصلت القيمة اإلجمالية للصفقات

.2015

أفريقي���ا المتخصص ف���ي الدفاع البري

وقال الكتبي“ :س���اهم “آيدكس”
طيلة السنوات العشرين الماضية ،في

أبريل 2013

وق���ال:

إن

دورة

“آيدك���س

المبرم���ة لصال���ح الق���وات المس���لحة
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ال تجعل االتصال سبب ًَا يف قطع الوصال.

أيدكس 2013

ف���ي األي���ام القليلة الماضي���ة إلى أكثر
م���ن 14ملي���ار دره���م عب���ر 55صفق���ة،
وق���دم “آيدك���س” و”نافدك���س” في
ه���ذه ال���دورة منطقة جدي���دة مخصصة
لألنظم���ة غي���ر المأهول���ة ،ومنطق���ة
لع���رض الطائ���رات المروحي���ة ش���هدتا
ً
ً
كبيرا من الجمهور.
إقباال
تحسينات واسعة

وق���ال :ش���ملت عملي���ات تطوي���ر
المع���رض إج���راء تحس���ينات واس���عة
ضم���ن معرض “نافدك���س” مكنته من
استضافة 6س���فن حربية زائرة من عدة
دول عالمي���ة ،وإقامة عروض مائية حية
ً
إضافة إلى  8س���فن
مبه���رة للجمهور،
حربي���ة م���ن دول مختلف���ة راس���ية على
رصيف ميناء زايد.
وأوضح ،أنه على صعيد المؤتمرات
والن���دوات الت���ي صاحب���ت مع���رض
“آيدك���س”  ،2013فق���د ش���كل مؤتمر
الدفاع الخليج���ي هذا العام ،الذي أقيم
قبل انطالقة مع���رض” آيدكس” ،أحد
أرف���ع المؤتم���رات العالمي���ة في قطاع
الدفاع من ناحية المتحدثين باستضافته
لكوكب���ة من الخب���راء والمحللين ،وصنّ اع
القرار بحضور أكثر من 6وزراء دفاع و12
رئيس أركان و15من قادة عسكريين من
مختل���ف أرجاء العالم ،وذلك لمناقش���ة
قضايا عس���كرية هامة على المس���توى
الدولي.
وقال :ش���هد المؤتمر عقد جلسات
عم���ل موس���عة ناقش���ت ع���دة قضاي���ا
متصل���ة باألم���ن البح���ري واألنظم���ة
غي���ر المأهول���ة وغيرها م���ن المواضيع

ً
عالميا ،وسنقوم
الحدث لترسيخ مكانته
بتعزي���ز ق���درات المع���رض عب���ر إج���راء

المعرض البحري

المزي���د من التحس���ينات عل���ى معرض

م���ن جهته ،ق���ال العقي���د ركن بحري

“نافدكس” تش���مل توس���عة الرصيف

ناص���ر اليافع���ي المتح���دث باس���م

البح���ري ف���ي “مارينا أدني���ك” وتعميق

“نافدك���س” إن���ه ب���دأ التحضي���ر للدورة

القناة لتمكين المعرض من اس���تضافة

المقبلة عام 2015والتي سيتم العمل

المزي���د م���ن الس���فن الحربي���ة الزائ���رة,

خاللها على توس���يع المع���رض البحري

ونأم���ل مواصلة تحقي���ق معدالت نمو

من خالل حفر قناة تمكن سفن أكبر من
ً
مشيرا
المش���اركة في الدورة المقبلة،

من دورات في المستقبل.

إلى أن أكبر س���فينة في الدورة الحالية

متمي���زة في الدورة القادم���ة وما تليها

الدورة المقبلة

حول ال���دورة المقبلة م���ن آيدكس،

كانت بطول  90مترا ونعمل على توفير
اإلمكانات الالزمة لمش���اركة سفن أكبر
حجما خالل الدورة المقبلة.

ق���ال الل���واء الكتب���ي :إن الش���ركات

إل���ى ذل���ك ،ق���ال عل���ي س���عيد بن

العارض���ة قامت بحجز أكثر من %50من

حرمل العضو المنتدب لشركة أبوظبي

مس���احة الدورة الثانية عشرة لمعرضي
ً
مش���يرا في
آيدكس ونافدكس ،2015

الوطني���ة للمع���ارض ،إن أبوظب���ي
لديه���ا خط���ة واضح���ة تلت���زم به���ا جميع

كلمته إلى الحض���ور اإلعالمي الضخم

المؤسسات في اإلمارة ،وهي تحفيز

في ه���ذه ال���دورة ،من خالل مش���اركة
ً
إعالمي���ا.
188وس���يلة إعالمي���ة و850

س���ياحة المعارض واألعمال .وأضاف:

وأوض���ح أن الحضور اإلعالم���ي كان له

اس���تطعنا في شركة أبوظبي الوطنية
ً
عددا من المعارض
للمع���ارض أن نضع

دور مهم في ترس���يخ مكانة “آيدكس”

التي تقام ف���ي أبوظبي على األجندة
ً
مؤكدا أن الش���ركة
العالمية للمعارض،

فإن مع���رض الدفاع الدولي “آيدكس”

وتسليط الضوء على اإلمكانات والخبرة

تعم���ل باس���تمرار لتقدي���م الخدم���ات

يلتزم بمواصلة العمل الدؤوب لالرتقاء

الكبي���رة الت���ي تمتلكه���ا دول���ة اإلمارات
ً
تحدي���دا
بش���كل ع���ام وإم���ارة أبوظب���ي

المتمي���زة ،كم���ا ه���و الح���ال ف���ي كافة
مؤسس���ات أبوظب���ي ،وبم���ا يخ���دم

والتحس���ينات

ف���ي تنظي���م واحتضان أكب���ر الفعاليات

تحقيق مزيد من النجاح والتميز وتطوير

العالمية الرائدة.

اإلمكانات في هذا القطاع.

والقضايا الهام���ة ،وإنه في ظل النمو
المس���تمر وثق���ة الش���ركات العارض���ة،

بجميع عناصر البني���ة التحتية للمعرض،
وتنفي���ذ

التوس���عات

االس���تراتيجية المطلوب���ة ف���ي موق���ع
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عل���ى مس���توى المنطق���ة والعال���م،

أبريل 2013

السالمة املرورية مسؤولية الجميع

كاريكاتري

إعالن

أبريل 2013
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الرسعة تؤدي إىل املوت.

سالمتك غايتنا

تحت شعار
«غايتنا
سالمتك»
نفذت أربع
مبادرات
مجتمعية
لتعزيز
السالمة
المرورية:

«أبوظبي»  :فعاليات متنوعة
في أسبوع المرور الخليجي

أطلق���ت ش���رطة ابوظب���ي أرب���ع

خالله المبادرات األربع .

والتواص���ل بي���ن ال���دول األعض���اء في

مبادرات مجتمعية لتحس���ين الس�ل�امة

الفعالي���ات تضمن���ت ع���رض أفالم

ويرس���خ
مجل���س التع���اون الخليج���ي،
ّ

المروري���ة  ،ه���ي « :العائل���ة األفض���ل

توعي���ة مروري���ة ،وفق���رات تب���رز الخطط

وحدة األهداف التي نس���عى إليها من

ً
مروري���ا ,ومجم���ع العم���ال األفض���ل

االس���تراتيجية م���ن ش���أنها االرتق���اء

أجل إيجاد حلول علمية وجذرية للقضية

ً
مروري���ا ,والس���ائق الش���اب األفض���ل

بالمشهد المروري في إمارة أبوظبي،

المرورية.

ً
ً
مروري���ا
مروري���ا ,والمدرس���ة األفض���ل

بم���ا يدع���م النتائ���ج اإليجابي���ة لبرنام���ج

ولف���ت إل���ى االهتم���ام والدع���م

خ�ل�ال فعاليات أس���بوع المرور التاس���ع

ً
«مع���ا» ،للح���د من الح���وادث المرورية،

الكبيري���ن م���ن القي���ادة العلي���ا لتعزي���ز

والعشرين لدول مجلس التعاون لدول

ال���ذي أس���هم بص���ورة فاعلة ف���ي رفع

الس�ل�امة المرورية ،مشيدا بهذا الدعم

الخلي���ج العربي���ة ،تح���ت ش���عار «غايتن���ا

نس���بة الوع���ي الم���روري؛ وال���ذي أدى

 ،وق���ال إن ش���عار ه���ذا الع���ام «غايتن���ا

سالمتك» .

إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية

س�ل�امتك» ،ه���و تعبيرع���ن حقيق���ة ما

بنس���بة .19%خ�ل�ال الع���ام الماض���ي

نطم���ح إلي���ه ،ونرغ���ب بالوص���ول الي���ه

 2012مقارنة بعام .2011

من خالل جميع التش���ريعات واألنظمة

وأقيم���ت الفعالي���ات تح���ت رعاي���ة
الفريق س���مو الشيخ سيف بن زايد آل
نهي���ان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير

وأكدالعمي���د غي���ث حس���ن الزعابي،

المروري���ة ،مش���يرا إل���ى أن الح���وادث

الداخلي���ة ،وكان الفريق س���يف عبدالله

مدي���ر ع���ام اإلدارة العام���ة للتنس���يق

ً
ً
رئيس���يا للخس���ائر
س���ببا
المرورية باتت

الش���عفار ،وكي���ل وزارة الداخلية؛افتت���ح

الم���روري ب���وزارة الداخلي���ة ،إن أس���بوع

ً
مؤكدا
البش���رية والمادية ف���ي العالم،

الفعالي���ات في حفل لهذه الغاية أطلق

يجسد التعاون
المرور الخليجي الموحد
ّ

أهمية أس���ابيع الم���رور لتوعية الجمهور
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات.

سالمتك غايتنا

بالكثير من المفاهيم والقيم والقوانين
ً
نبراس���ا خ�ل�ال
المروري���ة؛ لتك���ون له���م

ت���ؤدي إلى وق���وع الح���وادث المرورية،

واالستجابة السريعة ،والتقييم) .بجانب

وعلى المشاة دور في وقاية أنفسهم

تطوير مواردها البش���رية للتعاطي مع

استخداهم للطرق.

من حوادث الده���س ،بااللتزام بالعبور

القضايا المرورية باحترافية عالية.

يع���د بمثابة
وأض���اف أن األس���بوع
ّ

من األماكن المخصصة للعبور ،كما أن
ً
ً
كبي���را في هذا
دورا
الم���دارس تتحم���ل

األرواح ،ون���داء نتوج���ه به إل���ى الجميع

المجال ،ولوس���ائل االعالم دور محوري

م���ن أج���ل تكثي���ف الجه���ود للتص���دي

ومه���م ف���ي الح���د م���ن اآلثار الس���لبية

ألخط���ار الح���وادث المروري���ة ،وما ينجم

للح���وادث المروري���ة ،والت���ي أصبح���ت
ً
ً
ّ
كبيرا لمجتمعنا.
هاجسا
تشكل

أن���ه يمث���ل مناس���بة لوضع المش���كلة

إل���ى ذل���ك ق���ال العمي���د مهندس

المروري���ة بأبعاده���ا المختلف���ة أم���ام

حس���ين أحم���د الحارث���ي ،مدي���ر مديرية

المجتم���ع ومؤسس���اته ،ودعوة الجميع

الم���رور والدوري���ات بش���رطة أبوظبي،

إل���ى النهوض بمس���ؤولياتهم لتحقيق

عقب مش���اركته في إطالق المبادرات

الس�ل�امة المروري���ة ،وتف���ادي ما ينجم

الجديدة  « :أننا نتطلع من خالل أسبوع

عن ح���وادث المرور من خس���ائر وأضرار

المرور الخليجي لهذا العام ،والذي يأتي

تعد الركيزة
تلحق بثروتنا البش���رية التي ّ

تح���ت ش���عار «غايتن���ا س�ل�امتك» ،إلى

األساسية للتقدم واالزدهار.

التعامل مع جميع شرائح المجتمع؛ من

دعوة متجددة للس�ل�امة والحفاظ على

عنها من خس���ائر بش���رية ومادي���ة ،كما

وأوض���ح العميد الزعاب���ي أن وزارة

خالل خطط وبرامج تهدف إلى تحسين

الداخلي���ة تنف���ذ اس���تراتيجية ش���املة

وتطوير مس���تويات السالمة المرورية،

للس�ل�امة المروري���ة تتضم���ن العدي���د

وذل���ك عب���ر إط�ل�اق المب���ادرات ووضع

م���ن المب���ادرات؛ بالتعاون م���ع الجهات

الخط���ط الت���ي تتطاب���ق

المعنية بالدولة للحد من حوادث المرور

م���ع أفض���ل الممارس���ات

واآلث���ار المترتب���ة عليه���ا ،وتغطي هذه

العالمية في هذا المجال،

االس���تراتيجية جميع الجوانب المتعلقة

لدع���م

وتعزيزالتواص���ل

بالسالمة المرورية.

م���ع فئات المجتم���ع كافة،

وق���ال إنن���ا بحاج���ة ماس���ة للمزي���د

بتوظي���ف مختل���ف أدوات

من التع���اون الفعال بي���ن جميع أفراد

وقن���وات التواص���ل التي

المجتم���ع للحد من الح���وادث المرورية؛

تتناس���ب

واحتياج���ات

التي يجب أن يتحمل مس���ؤوليتها إلى

كل ش���ريحة مجتمعي���ة

جانب الجهات األمني���ة وإدارات المرور،

عل���ى ح���دة ،من أج���ل رفع

األف���راد ومؤسس���ات القط���اع الخاص

مس���تويات الوع���ي ح���ول

والجهات المعنية بالنقل.

الس�ل�امة المروري���ة ف���ي

وأكد أن تحقيق السالمة المرورية

مختلف القطاعات».

يعتبر مس���ؤولية فئ���ات المجتمع كافة،

وذك���ر أن المديري���ة

والت���ي يج���ب أن تس���عى للح���د م���ن
ً
مشيرا إلى أن أولياء
الحوادث المرورية،

تعمل على تطوير وتحديث
خط���ة ش���املة تتمثل في

األمور عليهم دور مراقبة األبناء وحثهم

«خط���ة أبوظبي المتكاملة

عل���ى االلت���زام بالقواني���ن المروري���ة،

( »5Es+Iللضبط المروري،

وعل���ى قائ���دي المركب���ات االلت���زام

والتعلي���م

والتوعي���ة،

بالقواني���ن وعدم ارت���كاب األخطاء التي

والتحس���ينات الهندس���ية،

أبريل 2013

وأض���اف أن المب���ادرات الجدي���دة
تش���مل مب���ادرة «العائل���ة األفض���ل
المرورية»؛ وتكمن أهمية هذه المبادرة
ف���ي مخاطبتها لن���واة المجتمع والخلية
األول���ى فيه���ا وهي األس���رة ،وتهدف
إل���ى تكريس ثقافة الس�ل�امة المرورية
بي���ن أف���راد األس���رة الواح���دة ،وتحفي���ز
األس���ر عل���ى نش���ر الثقاف���ة المروري���ة
ً
ً
مهم���ا في
حي���زا
واالرتق���اء به���ا لتأخ���ذ
تجمعاته���م اليومية واألس���بوعية ،كما
تعم���ل عل���ى خل���ق روح م���ن التفاع���ل
المجتمع���ي والمس���ؤولية المجتمعي���ة
للسالمة المرورية.
وزاد :كما تتضمن البرامج التعريفية
بالمب���ادرة تنظيم عدد م���ن المحاضرات
التوعوي���ة والتثقيفي���ة لتعزي���ز الوع���ي
حول معايير السالمة المرورية ،وأهمية

الحضور في الحفل
حضر االحتفال اللواء الركن عبيد الحيري سالم
الكتب���ي ،نائ���ب القائ���د الع���ام لش���رطة أبوظبي،
العوض���ي المنهالي ،مدير عام
والل���واء محمد بن ُ
العملي���ات الش���رطية بش���رطة أبوظب���ي ،واللواء
عبدالعزي���ز مكت���وم الش���ريفي مدي���ر ع���ام األم���ن
الوقائ���ي ب���وزارة الداخلية  ،وعدد م���ن الضباط ،و
محم���د س���الم الظاه���ري ،المدير التنفي���ذي لقطاع
العملي���ات المدرس���ية بمجلس أبوظب���ي للتعليم،
وممثل���ون ع���ن كلي���ات التقني���ة العلي���ا ،وجمعي���ة
اإلم���ارات للس�ل�امة المرورية ،ومجل���س أبوظبي
الرياضي وعدد من الش���ركاء الرئيسيين ،ورؤساء
وأعض���اء وفود دول مجلس التع���اون لدول الخليج
العربي���ة ،والت���ي ش���اركت ف���ي االفتت���اح ضمن
ً
تزامنا
تبادل الزيارات المشتركة بين دول التعاون؛
مع أسبوع المرور الخليجي .
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حافظ عىل ضغط الهواء املناسب يف إطارات مركبتك.

سالمتك غايتنا

تطبيقه���ا عل���ى أرض الواق���ع للحف���اظ
على أرواح البشر ،باإلضافة إلى إطالق
بع���ض األنش���طة والفعالي���ات عل���ى
ش���بكات التواصل االجتماعي ،وتوزيع
الكتيب���ات اإلرش���ادية ف���ي التجمع���ات
العامة.
و أشار إلى التركيز من خالل المبادرة
الثاني���ة «المجم���ع العمال���ي األفض���ل
مروري���ا ،على فئة العمال التي تش���كل
ً
جزءا ال يتجزأ من المجتمع.
وته���دف المب���ادرة إل���ى تكري���س
الوع���ي الم���رري ل���دى ه���ذه الش���ريحة
المجتمعية ومعالجة جميع اإلش���كاالت
المروري���ة الت���ي تواجهه���م ،وذلك من
خ�ل�ال تنفي���ذ العدي���د م���ن الفعالي���ات
واألنش���طة الهادف���ة ،أبرزه���ا لق���اء
العمال في مس���اكنهم للوقوف على
مدى وعيهم بالثقاف���ة المرورية ،وعقد
المحاض���رات التوعوي���ة التي تتناس���ب
مع هذا الفهم ،وتحاكي نقاط الضعف
لدى ه���ذه الفئة حول معايير الس�ل�امة
المروري���ة ،إل���ى جانب تنظي���م الزيارات
الميدانية للمجمعات العمالية لتقييمها،
ً
فضال عن جملة من النش���اطات األخرى
التي تصب في صالح خدمة المش���هد
المروري.
وتشمل المبادرة الثالثة« ،المدرسة
ً
مروري���ا» ،التى ته���دف إلى
األفض���ل
نش���ر الوع���ي الم���روري ل���دى الش���رائح
الطالبي���ة ،وتثقيفه���م ح���ول أهمي���ة
القي���ادة الس���ليمة ،وتش���تمل المبادرة
تطبيق حزمة من الفعاليات واألنش���طة
المهم���ة الت���ي تتناس���ب واحتياج���ات
مجتم���ع الط�ل�اب ،منه���ا دروس ف���ي
العب���ور اآلم���ن للطري���ق ،والتعرف إلى
اإلشارات الضوئية وما تعنيه كل منها،
إضاف���ة إلى تس���خير وس���ائل التواصل
االجتماعي ف���ي الوصول إلى مختلف
الشرائح الطالبية.
وترك���ز المب���ادرة الرابعة« ،الس���ائق
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ً
مروري���ا» ،على فئة
الش���اب األفض���ل

المروري���ة ،ومحاول���ة ع�ل�اج الثغ���رات

الش���باب بهدف نش���ر ثقافة السالمة

القائم���ة ف���ي ه���ذا الفه���م عب���ر تعزيز

المرورية بين مختلف الش���رائح العمرية

لغ���ة الح���وار ،كم���ا تحتوي عل���ى العديد

الش���ابة ،التي تشكل النسبة األكبر من

م���ن المحف���زات الت���ي تدف���ع الش���باب

مكون���ات المجتم���ع اإلماراتي ،لذا فقد
ً
لزام���ا عل���ى أي خط���ة اس���تراتيجية
كان

إل���ى االنخراط في منظومة الس�ل�امة

مروري���ة أن تتط���رق
إل���ى التركي���ز عل���ى
قضاي���ا

الس�ل�امة

المرورية ،والمعايير
الت���ي ينبغ���ي على
الش���باب
لتجن���ب
فريس���ة

اتباعه���ا
وقوعه���م
الته���ور

وع���دم االنضب���اط
ً
عنص���را
ليكون���وا
ً
إيجابيا ألوطانهم.
و

تضمن���ت

فعالي���ات المب���ادرة
حزم���ة

أنش���طة

رك���زت عل���ى تعزي���ز
التواص���ل

م���ع

الش���باب والوقوف
على م���دى فهمهم
لقواع���د الس�ل�امة

المرورية.

تكريم السائق المثالي وعناصر
متميزين في المرور

كرمت مديرية المرور والدرويات في شرطة ابوظبي
خ�ل�ال حفل اط�ل�اق الفعاليات الس���ائق المثالي محمد
ناص���ر الدين الكبيس���ي ،والس���ائقة المثالية ريم محمد
خالد مهندس ,والسائق المثالي من ذوي اإلعاقة أكرم
مصطف���ى عبد الكريم حمدان ،والس���ائقة المثالية من
الفئة نفسها ،أمل جمعة أحمد سالم الكليبي.
كم���ا تم تكريم عناص���ر في أقس���ام مديرية المرور
والدوريات بش���رطة أبوظبي ،ه���م م :الضابط المثالي
الم�ل�ازم أحم���د خليف���ة النعيم���ي ،من قس���م التحقيق
والح���وادث الجس���يمة ،والش���رطي المثالي المس���اعد
أول محم���د حمي���د نايع الكتبي ،والمس���اعد أول ناصر
أحم���د إبراهي���م العل���ي ،والش���رطي محم���د عبدالل���ه
المعمري ،واإلداري رئيسي سالم عوض عبيد الكعبي،
والشرطية المثالية ظبية خميس البلوشي.

أبريل 2013

تأكد من مطابقة اإلطارات للمواصفات القياسية اإلماراتية.

سالمتك غايتنا

مبادرة «السائق الشاب األفضل مروريا»

تنشر ثقافة السالمة وسط الفئات الشبابية
ترك���ز مب���ادرة «الس���ائق الش���اب

والعشرين لدول مجلس التعاون لدول

الفهم عبر تعزيز لغة الحوار ،كما تحتوي

ً
مروريا» ،على فئة الش���باب
األفض���ل

الخلي���ج العربي���ة ،تح���ت ش���عار «غايتن���ا

عل���ى العديد من المحفزات التي تدفع

بهدف نش���ر ثقافة الس�ل�امة المرورية

سالمتك» .

الش���باب إل���ى االنخراط ف���ي منظومة

بين مختلف الش���رائح العمرية الش���ابة،

وقال العميد حس���ين الحارثي مدير

التي تشكل النسبة األكبر من مكونات

مديري���ة المرور والدوريات في ش���رطة

المجتمع اإلماراتي.

أبوظبي إن المبادرة تتضمن أنش���طة،

وكان الفري���ق س���يف عبدالل���ه

ترتكز في مجملها على تعزيز التواصل

الش���عفار ،وكي���ل وزارة الداخلي���ة أطلق

م���ع الش���باب والوق���وف عل���ى م���دى

المب���ادرة ضمن مجموعة مبادرات أخرى

فهمه���م لقواع���د الس�ل�امة المرورية،

ضمن فعاليات أس���بوع المرور التاسع

ومحاولة عالج الثغرات القائمة في هذا

أبريل 2013

السالمة المرورية.
وأك���د أن���ه يج���ب ف���ي كل خط���ة
اس���تراتيجية مروري���ة أن تتط���رق إل���ى
التركيز على قضايا الس�ل�امة المرورية،
والمعايي���ر التي ينبغي على الش���باب
اتباعها لتجنب وقوعهم فريس���ة التهور
ً
ً
إيجابيا
عنصرا
وعدم االنضب���اط ليكونوا
ألوطانهم.
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية.

سالمتك غايتنا

مبادرة السائق األفضل تحفز
الشباب على االنخراط في
منظومة السالمة المرورية

تضمنت مب���ادرة الس���ائق األفضل

حس���ين الحارث���ي ،مدير مديري���ة المرور

شبكة اإلنترنت العالمية لإلطالع على

فعاليات ركزت على مد جسور التواصل

والدوري���ات ف���ي القي���ادة العام���ة

الفعالي���ات المروري���ة المس���تجدة داخل

م���ع الش���باب ،والوق���وف عل���ى م���دى

لش���رطة أبوظبي،ف���ي كلي���ة أبوظبي

معرفته���م لقواع���د الس�ل�امة المرورية

للط�ل�اب ،والت���ي أطلقته���ا مديري���ة

الدولة ،واإلرش���ادات المرورية وس���يتم
ً
س���نويا الس���حب
ف���ي أس���بوع المرور

عبر تعزيز لغ���ة الحوار الهادف  ،في ما

الم���رور والدوري���ات بش���رطة أبوظبي؛

على جوائز ثمينة لألعضاء المش���تركين

حفزتهم عل���ى االنخراط ف���ي منظومة

ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي

في البرنامج .

السالمة المرورية ،وتكريسها كممارسة

الموحد .

عملية في فكرهم وحياتهم.

وق���ام الدكت���ور كمال���ي والعمي���د

ويس���تطيع ال���زوار الدخ���ول إل���ى

الحارث���ي ،يرافقهم���ا العقي���د خمي���س

وكان الدكت���ور طي���ب كمال���ي،

برنامج م���رور أبوظبي اإللكتروني للحد
ً
مع���ا» عب���ر
م���ن الح���وادث المروري���ة «

إسحق محمد؛ نائب مدير مديرية المرور
والدوري���ات ف���ي ش���رطة أبوظب���ي،

المب���ادرة ؛ بحض���ور العمي���د المهندس

مواقع���ي «فيس���بوك وتويت���ر» على

والمق���دم جمال العامري رئيس قس���م

مدي���ر كلي���ات التقني���ة العلي���ا دش���ن
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أبريل 2013

سالمة املشاة مسؤولية الجميع.

سالمتك غايتنا

العالق���ات العام���ة بالمديري���ة ،بتفق���د

وثم���ن الدكت���ور طي���ب كمال���ي

الحوادث المرورية في العام الماضي.

مع���رض التوعية المروري���ة الذي نظمته

جه���ود

ومديري���ة

الكلي���ة بالتعاون مع ش���ركات :اإلمارات

المروروالدوري���ات في القي���ادة العامة

وح���ول مب���ادرة الس���ائق األفض���ل
ً
مروريا ،قال إن  :الش���باب عماد الوطن

لقي���ادة الس���يارات وعمي���ر بن يوس���ف

لش���رطة أبوظب���ي في توعي���ة مختلف

والمسعود وكارمن.

شرائح المجتمع؛ بأنظمة السير والمرور

وحاض���ره ومس���تقبله تن���اط بهم مهمة
ً
لزام���ا
البن���اء والتش���ييد ،ل���ذا فق���د كان

وزارة

الداخلي���ة

وقدم���ت ش���ركة اإلم���ارات لتعليم

ً
مؤكدا
والح���د من الح���وادث المروري���ة،

قيادة السيارات مجموعة من الفعاليات

ً
ً
اس���تراتيجيا مع
ش���ريكا
أن الكليات تعد

النظرية والعملية حول أهمية استخدام

شرطة أبوظبي في خدمة المجتمع .

حزام األمان ،وتقييم القيادة بواس���طة

وق���ال إن كلي���ات التقني���ة تق���وم

جه���از المح���كاة؛ باإلضاف���ة إل���ى توعية

بتوعي���ة الطلبة بأنظمة الس���ير والمرور

الطلب���ة بض���رورة االلت���زام بالقواني���ن

ً
مثاال للقي���ادة كما رحب بوفود
ليكون���وا

ً
وخصوص���ا عدم
واألنظم���ة المروري���ة،

مجل���س التع���اون المش���اركة بأس���بوع

الس���رعة وعدم استخدام الهاتف النقال

الم���رور؛ ودعاه���م للتعرف عل���ى برامج

أثناء القيادة.

الكلية ودورها في التوعية المرورية .

تركي���ز الجه���ود كاف���ة الت���ي تصب في
جان���ب حمايتهم ،وتعميق معايير األمن
والس�ل�امة الت���ي تحف���ظ حياته���م عب���ر
تكري���س ثقافة مروري���ة متوازنة تحاكي
جمي���ع اإلش���كاالت المروري���ة التي قد
تواجهه���م ،وتس���ليحهم ب���األدوات
ً
ً
عميقا
فهم���ا
الموضوعي���ة التي تكفل
ألبعاد السالمة المرورية.
وأضاف :تصب المس���اعي الحثيثة
الت���ي تبذلها المديرية ف���ي دائرة بلورة

كم���ا قام���ت وف���ود دول مجل���س

إل���ى ذلك قال العمي���د الحارثي إن

التع���اون الخليج���ي المش���اركة ف���ي

مديري���ة المرور والدوريات في ش���رطة

فعاليات أس���بوع الم���رور الخليجي في

أبوظب���ي تس���تخدم أح���دث التقني���ات

اإلم���ارات؛ بحض���ور تدش���ين المب���ادرة

ً
مؤك���دا حرص
ف���ي التوعي���ة المرورية،

توظي���ف وس���ائل وقن���وات إعالمي���ة

المشار إليها وزيارة المعرض واألطالع

المديرية على الوصول إلى أكبر شريحة

تحاكي تطلعات الشباب وتتماشى مع

على أنشطته المختلفة .

من الشباب ،والذين ارتكبوا  % 26من

أسلوب تفكيرهم .

مبادرة
«المدرسة
األفضل
ً
مروريا» تعزز
التوعية لدى
الطلبة
أبريل 2013

معادلة طرفه���ا األول الثقافة المرورية
والط���رف الثان���ي الس�ل�امة ل���كل أبناء
الوط���ن ،ول���ن يتأتى هذا األم���ر اال عبر

أطلقت مديرية المرور والدوريات في شرطة ابوظبي خالل

ً
مروريا لنشر
اسبوع المرور الخليجي مبادرة المدرسة األفضل
الثقافة المرورية بطرق وأساليب غير تقليدية ترتكز إلى توظيف
وس���ائل التواصل االجتماعي  ،وترس���يخ الثقافة المرورية في
ً
وصوال
أذهان الناشئة من أبناء اإلمارات منذ نعومة أظفارهم

إلى المراحل التعليمية المتقدمة.
وتضمن���ت الفعالي���ات الرئيس���ية ف���ي مبادرة المدرس���ة

ً
مروريا خلق توازن بين التعليم النظري والممارس���ات
األفضل
العملية للثقافة المرورية على األرض عبر حزمة من األنش���طة
ً
دروس���ا في العب���ور اآلمن للطريق والتعرف
التفاعلية تتضمن
إلى اإلش���ارات الضوئية وما تعنيه كل من هذه اإلش���ارات ،و
القي���ام بالزيارات الميدانية س���واء إلى الم���دارس أو منها إلى
مديرية المرور والدوريات بش���رطة أبوظبي الستثارة مدركاتهم
الذهني���ة في التعرف على المهام واألعمال التي تضطلع بها
المديرية وإن كانت بشكل مبسط .وأيضا” تم رصد جوائز قيمة
للفائزين بهذه الفئة.
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أخي السائق أعلم ان ارتفاع الحمولة فوق سطح املركبة هو  60سم فقط.

سالمتك غايتنا

مبادرة
األسرة
األفضل
مروريًا
تعزز وعي
المجتمع
بالسالمة
المرورية

أك���دت مديري���ة الم���رور والدوري���ات

وأف���اد العقي���د حم���د مب���ارك ب���ن

ً
ً
مهما
حيزا
المرورية واالرتقاء بها لتأخذ

في ش���رطة أبوظبي أن مبادرة األسرة

عثيعي���ث العام���ري أن توفير الس�ل�امة

الفض���ل مروريا تكرس ثقافة الس�ل�امة

واألم���ن الم���روري لألس���رة م���ن أه���م

ف���ي تجمعاتهم اليومية واألس���بوعية.

المروري���ة بي���ن أف���راد األس���رة الواحدة

ّ
ج���ل
الركائ���ز الت���ي توليه���ا المديري���ة

وتحفيزها على نشر هذه الثقافة .

اهتمامه���ا ,الفت���ا ان���ه يمك���ن االط�ل�اع

كم���ا تعمل على خل���ق روح من التفاعل
المجتمع���ي والمس���ؤولية المجتمعي���ة
للسالمة المرورية.

وكان العقيد حمد مبارك بن عثعيث

على شروط المسابقة من خالل موقع

العام���ري مدي���ر إدارة م���رور العاصم���ة

مرورابوظب���ى على الفيس���بوك وعلى

والعقي���د خليف���ة محم���د الخيل���ى مدير

التوتي���ر واليوتي���وب بم���ا يعزز إش���راك

إدارة هندس���ة الم���رور وس�ل�امة الطرق

الجمه���ور بص���ورة أكب���ر ف���ي قضاي���ا

فى مديرية المرور والدوريات بش���رطة

الس�ل�امة المروري���ة ،وتكريس حالة من

ف���ي المجتم���ع ,الفت���ا إل���ى أن البرامج

أبوظب���ى دش���نا المب���ادرة  ،بمش���اركة

ً
نتائجه���ا
الوع���ي المجتمع���ي تنعك���س

مري���م الرميث���ى مدي���ر ع���ام مؤسس���ة

ً
إيجابا على الس���لوك المروري وتعميق

التعريفي���ة الخاص���ة بالمب���ادرة تتضمن

التنمية األس���رية وسعيد على الغفلى

الفهم تجاه هذه القضايا

مدير دائرة الخدمات

وأش���ار إل���ى أن مب���ادرة «األس���رة

ومبادرة «األسرة األفضل مروريا»

األفضل المرورية تكم���ن أهميتها في

تعتب���ر واحدة من المبادرات المجتمعية

كونه���ا تخاطب ن���واة المجتم���ع والخلية

الجديدة التي أطلقتها ش���رطة أبوظبى

األول���ى فيه���ا وهي األس���رة .وتهدف

إلعطاء المجتمع زم���ام المبادرةو تحمل

المب���ادرة إلى تكريس ثقافة الس�ل�امة

مس���ؤولياته تج���اه قضاي���ا الس�ل�امة

المروري���ة بي���ن أف���راد األس���رة الواحدة

المرورية

وتحفي���ز األس���ر عل���ى نش���ر الثقاف���ة
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وأك���د عل���ى أهمي���ة الش���راكة بي���ن
مؤسس���ة التنمي���ة األس���رية وم���رور
أبوظب���ى لنش���ر الثقاف���ة المروري���ة

تنظي���م عدد من المحاض���رات التوعوية
والتثقيفي���ة لتعزيز الوعي حول معايير
الس�ل�امة المروري���ة وأهمي���ة تطبيقها
عل���ى أرض الواقع للحف���اظ على أرواح
البش���ر ،باإلضاف���ة إلى إط�ل�اق بعض
األنش���طة والفعالي���ات عل���ى ش���بكات
التواص���ل االجتماعي ،وتوزيع الكتيبات
اإلرشادية في التجمعات العامة.

أبريل 2013

احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة.

سالمتك غايتنا

تعزز المسؤولية المجتمعية للشركات الوطنية
شراكة تعاون بين مرور أبوظبي والفطيم للسيارات
ابرمت مديرية المرور والدوريات بش���رطة أبوظبي شراكة
تعاون مجتمعية طويلة مع ش���ركة الفطيم للسيارات بمنحها
الرعاي���ه البالتينية لفعاليات وأنش���طة برنامج م���رور ابوظبى
للحد من الحوادث المرورية (معا ) للعام .2013
وقع االتفاقية عن مرور أبوظبي العميد مهندس حس���ين
أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي
و الس���يد لين هانت ،رئيس قس���م الس���يارات ف���ي مجموعة
الفطيم .للسيارات .
وعبر العميد مهندس حسين احمد الحارثى مدير مديرية
الم���رور والدوري���ات بش���رطة أبوظبى عن أمل���ه أن تكون هذه
الخطوة دافع لش���ركات أخرى لتأخذ زمام المبادرة لتعزيز دورها
المجتمعي والعمل لما فيه صالح وخير الوطن والمواطن».
وق���ال إن ان مديرية المرور والدوريات تبذل كافة الجهود
للح���د م���ن الح���وادث المروري���ة وم���ا ينت���ج عنه���ا م���ن وفيات
وإصابات بليغة ,بجانب نش���ر الثقافة الس�ل�امة المرورية في
المجتم���ع بكاف���ة مكوناته وفئاته .الفتا ال���ى المديرية تمكنت
من تحس���ين مؤش���رات الس�ل�امة المروري���ة بخفض وفيات
الح���وادث المروري���ة بأبوظبي بمع���دل  19%العام الماضي،
كاف وحده ليعكس حجم الجهد المبذول
وأعتقد أن هذا الرقم ٍ
في هذا اإلطار».

ً
قاص���را م���ا لم يهب
وأك���د الحارث���ي « أن أي جه���د يبق���ى

الجمي���ع دون اس���تثناء للنه���وض بمهامه���م واالضطالع بدور

األنش���طة والفعالي���ات التي تك���رس خير المواط���ن وصالحه.
وتتصدر المس���ألة المرورية اهتم���ام المجتمع بوصفها مهمة
ً
ً
عاجال إلنقاذ ثروتنا البش���رية التي تش���كل
تحركا
ملح���ة تتطلب

الركيزة األساسية في هذا البلد.

ً
جه���دا في
وأك���د أن ش���ركة الفطي���م للس���يارات ل���ن تألوا

عمل كل ما من ش���أنه أن يصب في تعزيز مخرجات المش���هد
المروري في الدولة .
يش���ار إل���ى ان المب���ادرات المجتمعي���ة الت���ى اطلقته���ا

ً
مروري���ا حيث تخاطب هذه
المديري���ة تش���مل :العائلة األفضل

فاع���ل في الدور الذي تلعب���ه مديرية المرور والدوريات ،وهذا

المبادرة األس���رة بوصفها المظلة األولى في تحفيز مختلف

م���ا أدركته ش���ركة الفطيم للس���يارات ،أحد الش���ركات الوطنية

أف���راد العائل���ة على االنخ���راط في الجه���ود المبذولة لتكريس

الرائدة ،فسارعت إلى بذل كافة الجهود الداعمة لجهودنا في
ً
عاليا ه���ذه الجهود وهي موضع
المديري���ة ونحن بدورنا نثمن

ثقافة الس�ل�امة المرورية .أما المبادرة الثانية فهي المدرسة

تقدير من كافة األجهزة الرسمية

فاعلية لتعميم ثقافة الس�ل�امة المرورية في نفوس الناشئة

واوضح الحارثى ان الشراكة مع الفطيم للسيارات توجت
م���ن خالل توحيد كافة الجهود إلنجاح فعاليات أس���بوع المرور
الخليج���ى التاس���ع والعش���رين بابوظب���ى الذى يت���م تنظيمه
تحت ش���عار (غايتنا س�ل�امتك) بما يعزز الجهود المبذولة لدعم
المب���ادرات المجتمعية التي تم اطالقها وذلك إليجاد أفضل
صي���غ التعاون الممكن���ة التي تع���ود بالخير والفائ���دة لتحقيق
األهداف المنشودة.
م���ن جانبه ،قال الس���يد لي���ن هانت« :تأتي هذه الش���راكة
في إط���ار إدراكنا الت���ام والكامل للمس���ؤوليات التي تضطلع
به���ا الش���ركات الوطني���ة ودورها ف���ي تعمي���ق انخراطها في

أبريل 2013

ً
مروري���ا ،إذ تع���د المدرس���ة أفض���ل الط���رق وأكثرها
األفض���ل
ً
جزءا ال يتجزأ من سلوكياتهم اليومية.
وجعلها

ً
مروريا على خل���ق ثقافة
وترك���ز مب���ادرة الش���اب األفض���ل

راس���خة في نفوس ش���باب وتعميق معايير األمن والسالمة
الت���ي تحفظ حياتهم وذلك عب���ر تكريس ثقافة مرورية متوازنة
تحاك���ي كافة اإلش���كاالت المروري���ة التي ق���د تواجههم .في
حي���ن تبرز المبادرة الرابعة كضرورة حتمية الس���تكمال مفاهيم
الس�ل�امة المرورية ونشرها بين مختلف األوساط المجتمعية
ً
ً
سعيا لخلق
مروريا
أال وهي مبادرة المجمع العمالي األفضل
حالة متكاملة من الوعي المرور ومقومات السالمة المرورية.
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخي ًا أو مل يتم إرتداؤه بالطريقة الصحيحة.

أخبارنا

حلت شكاوى لمستهلكين مع شركات وديا

االقتصاد استدعاء  3آالف سيارة هوندا
لتثبيت الوسائد وسحب سترات تدفئة

نف���ذت وزارة االقتص���اد بالتع���اون
م���ع ش���ركة «هوندا» للس���يارات ،حملة
اس���تدعاء  3322س���يارة م���ن فئت���ي
«أوديسي» ،طرز  2011وحتى ،2013
و«بايل���وت» ط���رز  2009وحتى ،2013
ألغ���راض الفح���ص والصيان���ة لغط���اء

استدعاء «هوندا»

إل���ى أنه م���ن الممكن أن تك���ون بعض

وتالي���ا التفاصيل على لس���ان مدير

المس���امير غي���ر موج���ودة ف���ي بع���ض

إدارة حماي���ة المس���تهلك ف���ي الوزارة،

الس���يارات ،م���ا قد يتس���بب ف���ي عدم

الدكتور هاش���م س���عيد النعيمي ،الذي

ً
وفقا
انتفاخ الوسادة الهوائية للسائق،

ق���ال إن «الحمل���ة م���ع ش���ركة (هوندا)

للغرض المصممة له».

ومناف���ذ الوكال���ة المحلي���ة ،ش���ملت

وأض���اف أن���ه «ت���م االتف���اق م���ع

اس���تدعاء  3322س���يارة م���ن أس���واق

الشركة على إرش���اد المستهلكين حول

وسحبت الوزارة سترات تدفئة تابعة

الدول���ة م���ن فئت���ي «أوديس���ي» طرز

كيفي���ة إتم���ام عملي���ة الصيان���ة ،وتغيير

لش���ركة عالمية م���ن الس���وق المحلية ،

 2011وحت���ى  ،2013و«بايل���وت» طرز

القط���ع المتض���ررة ،وفق رق���م الهيكل

 2009وحتى .»2013

الموج���ود ف���ي الس���يارة ،ال���ذي يح���دد

وحام���ل الوس���ادة الهوائي���ة للس���ائق،
التي تم تركيبها بشكل غير مناسب.

وتحقق���ت ،م���ن ثالث ش���كاوى تلقتها
من مس���تهلكين ،خالل ديسمبر ،2012
ويناي���ر  ،2013بحق ش���ركات متخصصة
في التس���وق اإللكتروني ،فيما حلت
شكوى مس���تهلك تتعلق برفض وكالة
محلية لس���يارات يابانية ،تصليح سيارته
حديث���ة الصنع ،إال بعد دفع مبالغ مالية
مرتفعة .
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وأوض���ح أن «الحملة تصنف ضمن
حم�ل�ات الفح���ص والصيان���ة ،وتهدف

كونه���ا تخض���ع للموديالت المش���مولة
بحملة االستدعاء من عدمه».

إلى تركيب وتصليح المس���امير المثبتة

وبخصوص س���حب س���ترات تدفئة

لغط���اء وحام���ل الوس���ادة الهوائي���ة

فقد نفذت الوزارة حملة سحب لسترات

للس���ائق ،التي م���ن الممك���ن أن يكون

تدفئة من السوق المحلية ،تابعة لشركة

تم تركيبها بش���كل غير مناسب ،إضافة

عالمي���ة للمالب���س الرياضي���ة ،وذل���ك

أبريل 2013

حافظ عىل جاهزية مركبتك

أخبارنا

وأض���اف أن «ال���وزارة بع���د تحققها

وفق برنامج اس���تدعاء طوعي عالمي،

ً
نظرا
تنف���ذه الش���ركة لتل���ك الس���ترات،
الحتم���ال وجود عي���وب تصنيعية فيها،
تتس���بب في حدوث ماس كهربائي قد
يعرض مس���تخدميها لمخاط���ر اإلصابة
بحروق»،في ما أوضحت الش���ركة في

ً
أخيرا،
مخاطبتها الت���ي تلقتها ال���وزارة،
َ
تتل���ق أي تقارير حت���ى اآلن عن
أنه���ا لم
وق���وع إصاب���ات ح���ول العال���م مرتبطة
بعيوب السترات».
وتكم���ن «المش���كلة ف���ي رب���اط
معص���م داخلي موجود في الس���ترات
يحت���وي عل���ى توصي�ل�ات بطاري���ات

م���ن بيان���ات الش���كاوى ،الت���ي تتعل���ق

استردت «الوزارة مبلغ
 65ألف درهم لمستهلك

كهربائ���ي» ،واتفق���ت «الش���ركة م���ع
ال���وزارة على تنفي���ذ عملية االس���تدعاء
على سبعة طرز من السترات المصنعة
بتاري���خ العام الماضي ،يتم اإلعالن عن
تفاصيله���ا ف���ي وس���ائل اإلع�ل�ام ،مع
التواصل مع المستهلكين بشأنها».
وذك���ر النعيم���ي أن «الش���ركة
أوضح���ت لل���وزارة أن حملة االس���تدعاء
تت���م وفق معايير لج���ودة األداء تطبقها
عل���ى منتجاته���ا ف���ي أس���واق العال���م
والدول���ة ،وأنه���ا وف���ق تل���ك المعايي���ر

ف���ي ش���اليهات فندقي���ة ،ت���م اإلعالن
عنه���ا بمواصف���ات غير واضحة بش���كل

من شركة تصنيع أثاث

كاف للمستهلكين ،توصلت مع إدارات

في الدولة ،بعد ثبوت

تلك المواقع إلى تطبيق معايير حماية

صحة شكواه ،وتسلمه
أثاثًا يحتوي على عيوب،
بشكل يخالف المواصفات
المتعاقد عليها بين
الطرفين».

صغي���رة للتدفئ���ة تبين أنه���ا معيبة ،ما
يع���رض المس���تخدمين لنش���وب ماس

بأجه���زة إلكتروني���ة ،وع���روض لإلقام���ة

المس���تهلك الملزم���ة بتوري���د س���لع
مطابقة للمواصفات المعلن عنها في
المواقع».
وأكد أن «الشركات اختارت استبدال
المنتج���ات والخدم���ات للمس���تهلكين،
ً
ً
موضحا أن
بدي�ل�ا عن إرج���اع س���عرها»،
«مواق���ع التس���وق اإللكترون���ي ملزمة
بتطبي���ق معايي���ر حماي���ة المس���تهلك،

ً
الفتا
أو اس���تبدالها بمنتج���ات أخ���رى»،
إل���ى أن «ه���ذه الحمل���ة تصن���ف بأنه���ا
م���ن حمالت األمن ،الت���ي ترتبط بحفظ
سالمة المستهلكين».
حلول ودية
وأف���اد النعيم���ي ،ب���أن «ال���وزارة
ً
أخي���را ،م���ن ث�ل�اث ش���كاوى
تحقق���ت،
تلقتها من مس���تهلكين ،خالل ديسمبر
 ،2012ويناي���ر  ،2013بح���ق ش���ركات
متخصص���ة في التس���وق اإللكتروني،

سترش���د المس���تهلكين ع���ن كيفي���ة

وعرضه���ا منتج���ات وخدم���ات فندقية،

فصل التوصيالت ع���ن البطاريات في

مخالف���ة للمعلن عنها ،ورف���ض إدارات

السترات ،وكيفية التواصل مع الشركة

المواق���ع اس���تبدالها أو إرج���اع س���عرها

إلع���ادة الس���ترات واس���ترداد قيمته���ا

للمستهلكين».

وبش���كل مماث���ل لعمي���ات البي���ع ف���ي
المنافذ التقليدية في الدولة ،عبر التزام
سياس���ات الوضوح في عرض السلع،
دون عي���وب ،وتوفي���ر الضمان للس���لع
الت���ي تس���تدعي ذل���ك ،مث���ل األجهزة
اإللكترونية بأنواعها المختلفة».
وذكر النعيمي أن «الوزارة استردت
مبل���غ  65أل���ف دره���م لمس���تهلك من
ش���ركة تصنيع أث���اث في الدول���ة ،بعد
ً
أثاث���ا
ثب���وت صح���ة ش���كواه ،وتس���لمه
يحت���وي عل���ى عي���وب ،بش���كل يخال���ف
المواصف���ات المتعاق���د عليه���ا بي���ن
الطرفين».
واش���ار إل���ى أن «(االقتص���اد) حلت
شكوى مس���تهلك تتعلق برفض وكالة
محلية لس���يارات يابانية ،تصليح سيارته
حديث���ة الصنع ،إال بعد دفع مبالغ مالية
مرتفعة ،بزعم أنه اش���تراها من السوق
األميركي���ة بمواصفات تعم���ل بالطاقة
الكهربائي���ة وأجه���زة إلكتروني���ة مختلفة،
ً
مؤكدا
وال تخض���ع للضمان المحل���ي»،
أنه ت���م التواصل مع الوكال���ة واالتفاق
م���ع مس���ؤوليها عل���ى قب���ول تصلي���ح
الس���يارة ،مقابل دفع صاحب الس���يارة
لمبل���غ مال���ي أق���ل م���ن ال���ذي طلبت���ه
ً
سابقا.
الوكالة

أبريل 2013

23

الرسعة هي السبب الرئييس لكثري ٍ من الحوادث املرورية.

تحقيق

تشتت الذهن
وتضعف التحصيل
الدراسي األلعاب
االلكترونية خطر
على صحة األطفال
وتفكيرهم
يدفع ممارسة األلعاب االلكترونية
باألطفال إلى اإلدمان  ،وس���ط ضعف

األلعاب االلكترونية بصورة مستمر زاد

األلع���اب االلكتروني���ة يوميا دون تدخل

في طلباتهم لأللعاب الجديدة .

من األهل .

اهتمام بعض األس���ر بتأثي���ر ذلك على

وف���ي المقاب���ل فق���د أك���د أطب���اء

أم���ا الطف���ل خال���د المنص���وري

الن���شء  ،إذ أن الوالدي���ن ال يدرك���ون

اختصاصي���ون أن ممارس���ة األطف���ال

فيقض���ي س���اعات بممارس���ة األلعاب

مخاط���ر وس���لبيات ممارس���ة أطفالهم

ل���ـ « األلع���اب االلكتروني���ة تزي���د م���ن

االلكترونية خصوصا أيام العطل بحيث

لمث���ل تل���ك األلع���اب لس���اعات تف���وق

التركي���ز والتوت���ر لديه���م  ،موضحين أن

يجد أجم���ل أنواع التس���لية رغم محاولة

المع���ل الطبيعي  ،وما تتس���بب به من

تركي���ز الطف���ل بش���كل زائد ع���ن الحدود

األه���ل منع���ه من مث���ل ه���ذه األلعاب

آثار صحية وس���لوكيات س���يئة  ،في ما

المسموح بها يؤدي إلى زيادة الكهرباء

ولكن���ه يرف���ض أي تدخ���ل ولجوئ���ه إلى

تؤكد تقارير عالية أن ممارس���ة األطفال

ف���ي الج���زء األمامي من الم���خ  ،وفي

البكاء لكي يحصل على حاجته  ،في ما

لأللعاب االلكترونية تؤثر على شخصية

هذه اللحظ���ة قد يص���اب الطفل بنوبة

يقول الطفل سعد حمدان إنه يمارس

الطف���ل  ،وطم���س هويت���ه  ،ومحاولة

أشبة بالصرع .

األلعاب االلكترونية أثن���اء وجود والديه

تقليده للقطات ومشاهدة غير مرغوبة.

ويفضل أطف���ال أن يكون ما يهدى

وإن���ه يس���تمع إل���ى نصائحه���م بع���دم

وش���كلت مث���ل تل���ك األلع���اب حالة

إليهم العاب الكترونية في المناس���بات

االس���تمرار ف���ي اللع���ب كونه���ا خطيرة

م���ن اإلدمان لدى األطف���ال الذين يفور

،وذل���ك الحتوائه���ا على برامج مس���لية

ولها سلبيات كثيرة .

لهم األهل ما يرغبون من العاب جديدة

متنوع���ة واس���تخدامها بس���هولة  ،إذ

وق���ال الطف���ل هيث���م محم���ود أن���ه

تتداول في األس���واق  ،وانتشارها بين

يقول الطفل سلطان إبراهيم أن أسرته

يمتل���ك مايزيدع���ن

 50قرص���ا م���ن

األطف���ال الذي���ن يمارس���ونها لوحدهم

توف���ر ل���ه مجموع���ة كبيرة م���ن األلعاب

األلع���اب االلكتروني���ة ولكنه���ا تحت���وي

دون مس���اعدة اآلخري���ن ليكونوا عرضه

الت���ي يس���تخدمها بس���هولة لس���اعات

عل���ى موضوعات مفي���دة وان���ه عندما

لتأثيرها السلبي  ،في ما تعترف بعض

طويل���ة  ،جعلت���ه م���ن عش���اق األلعاب

يذه���ب إلى الس���وق لش���راء مثل هذه

األس���ر بأنها عاجزة ع���ن مواجهة مخاطر

االلكتروني���ة  ،ولك���ن الطفل إس���ماعيل

األقراص يكون بصحبة والدة الذي يحثه

تل���ك األلعاب لعدم قدرتهم على إقناع

عب���د الفت���اح فيق���ول إن���ه يفض���ل أن

دائم���ا عل���ى ش���راء المفيد وع���دم كثرة

أطفاله���م بالعدول عنها  ،ووفق أوليا ء

تكون الهدايا التي يتلقاها اس���طوانات

االس���تخدام حتى ال يبتعد عن دراس���ته

أمور فان اعتياد أطفالهم على ممارسة

جديدة  ،مضيفا أنه اعتاد على ممارسة

,والتأثي���ر عل���ى تحصيل���ه العلم���ي .
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اتباع إشارات رجال املرور دليل عىل الوعي املروري.

تحقيق

وتباين���ت وجه���ات نظ���ر األس���ر بش���أن

 ،مش���يرا عل���ى قي���ام بع���ض األطفال

م���ن صور العنف ،وتؤثر مباش���رة على

ممارس���ة األطف���ال ل���ـ « األلع���اب

بعملية الش���راء لوحده���م وهو تصرف

س���لوكيات األطفال التي تتغير بشكل

االلكتروني���ة « فمنه���م م���ن ي���رى بأنها

غي���ر س���ليم يزيد ف���ي إصراره���م على

ملحوظ وتعلمه���م العنف ومحاولتهم

تش���كل خطورة كبيرة  ،وآخرون يقللون

اختي���ار ما يرغب���ون دون معرف���ة األهل

تطبيق ما يشاهدونه في حياتهم .

من مثل هذه المخاطر  ،في ما تختلف

 ،مضيف���ا أن معالج���ة ظاهرة ممارس���ة

م���ن جانبه���م أجم���ع عامل���ون في

مس���تويات رقابة األس���ر ل���ـ «األطفال

األطفال لـ األلعاب االلكترونية تبدأ من

مح���ال بيع األلع���اب على وج���ود إقبال

وتوجي���ه اإلرش���اد إليه���م وتعليمه���م

عن���د األه���ل لتكتمل مع دور المدرس���ة

كبي���ر من قب���ل جمي���ع الفئ���ات العمرية

ومؤسسات المجتمع في مجال توعية

لألطفال على شراء األلعاب االلكترونية

النشء .

بصورة مس���تمرة  ،وتتنوع اختياراتهم ،

الطرق الصحيحة في استخدام األلعاب
التي تتناسب مع فئاتهم العمرية .
وي���رى محمد عبدا لله « رب أس���رة
« أن تأثي���ر تلك األلعاب على النش���ئ
مح���دود وال يصل عل���ى درجة الخطورة
الت���ي يتصورها بع���ض األفراد  ،وذلك
الن تصنيعه���ا واس���تيرادها يخض���ع
للتعليمات وقوانين من ش���انها حماية
الطف���ل  ،ويؤي���ده فيص���ل ط�ل�ال «
رب أس���رة « قائ�ل�ا إن إنت���اج مث���ل هذه
األلع���اب يخض���ع لمعايي���ر وتعليم���ات
نظمته���ا القوانين خصوص���ا مع وجود
تركي���ز عل���ى حماي���ة الطفول���ة ورعايتها
عل���ى أكم���ل وج���ه  ،ويضي���ف ولكن ال
يتوق���ف ذل���ك على التش���ريعات فقط
فهنال���ك مس���ؤولية
كبي���رة لألس���ر برعاي���ة
األطف���ال وتعليمه���م
الممارسات الصحيحة
ف���ي حياته���م ومنه���ا
اختيار نوعي���ة األلعاب
المناس���بة  ،وع���دم
الس���ماح له���م باللعب
لس���اعات طويل���ة ،
وإيج���اد بدائ���ل أخ���رى
لالس���تفادة من أوقات
فراغهم .
أما س���يف حسين «
رب « أس���رة فيؤك���د أنه

ويق���ول أحمد مبخوت « رب أس���رة

مضيفين أن بع���ض األطفال يقومون

« أن���ه يقوم مع اطفالة باختيار وش���راء

بعملي���ة الش���راء دون مراقب���ة األهل ،

األق���راص  ،مضيف���ا أنهم بي���ن الفترة

وآخ���رون يتولى ذويهم الس���راء ،بحيث

واألخ���رى يذهب���ون على الس���وق لهذه

يق���ول عب���د الرحم���ن مصطف���ى أح���د

الغاي���ة  ،مش���يرا إل���ى انه يش���رح لهم

العاملين انه توجد صور تؤثر سلبا على

أهمي���ة االختيار بطريقة س���ليمة لتجنب

األطفال في حال عدم وجود رقابة من

بع���ض المش���اهد الت���ي تؤث���ر عل���ى

قبل األهل  ،مضيفا أن إقبال األطفال

األطف���ال وف���ي س���لوكياتهم  ،مؤكدا

على الشراء في تزايد وذلك لتوفير كل

تفهم أطفاله لهذه المسألة وتجاوبهم

ما هو جديد بين الفترة واألخرى .

مع نصائح الوالدين .

ولك���ن ش���ريف عب���د الرحم���ن أح���د

ولف���ت إل���ى تواف���د الكثي���ر م���ن

العاملي���ن ف���ي مج���ال بي���ع األلع���اب

األطفال إلى الس���وق لشراء األقراص

االلكتروني���ة فينص���ح األه���ل بمراقب���ة

دون مرافق���ة األه���ل ما يجعله���م أكثر

أطفاله���م وع���دم تركه���م بمفرده���م

عرض���ه للمخاط���ر والس���لبيات الت���ي

لمش���اهدة ما تج���وي أق���راص األلعاب

تش���كلها  ،نتيج���ة لغياب ج���زء من رقابة

 ،وان يكون���وا برفقته���م عن���د الش���راء

األس���ر والتي تؤدي إلى اختيار الطفل

الختيارااللع���اب الت���ي تتناس���ب م���ع

ل���ـ «األلع���اب « التي ال تتناس���ب مع
عمره .
أم���ا مب���ارك س���ليمان « رب
أس���رة «فق���ال إن هن���اك الكثي���ر
م���ن أولي���اء األم���ور غافلون عن
أطفالهم عند ش���رائهم أقراصا
تحتوي على صور وحركات غير
أخالقية،مضيف���ا أن بع���ض
األقراص تحتوي على مثل
تلك الصور وغيرها

اليس���مح ألبنائه بشراء
األلع���اب بمفرده���م ،
حت���ى ال يخت���اروا م���ا
يحتوى على مضمون
يؤثر على سلوكياتهم
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تحقيق

أعماره���م , ،وأي���ده زميل���ه أحم���د عم���ر
مؤك���دا وج���ود بع���ض األطف���ال الذين
يترددون عل���ى المحال لوحدهم  ،ولكن
ال نس���تطيع التدخ���ل ف���ي خياراته���م
لنوعية األقراص .
م���ن جانبهم أكد أطب���اء أن اإلدمان
عل���ى ممارس���ة األلع���اب االلكتروني���ة
يزيد في التوتر لدى الطفل  ،وش���رحوا
المضاعفات التي تنجم عن ذلك بزيادة
الكهرب���اء في الجزء األمام���ي من المخ
وقد يتس���بب ف���ي حدوث نوبة أش���به
بالص���راع  ،مضيفين خأخرى أاإن إلدمان
ً
ج���ذورا كيميائي���ة
األلع���اب اإللكتروني���ة
مرتبط���ة بإث���ارة اللعب���ة ،بمعن���ى تحرير
م���ادة األدرينالي���ن ف���ي الجس���م م���ع
كيميائي���ات مبهج���ة “كاإلندورفي���ن”،
والذي قد يكون مس���ئوال عن إحساس
الالعب بالنشوة.
كما أنها تؤث���ر على العمود الفقري
م���ن الجل���وس الطوي���ل وأثره���ا عل���ى

الرعاي���ة واالهتمام والرقابة األس���رية ،

وتدارك���ه يحتاج إلى فت���رة زمنية طويلة

مضيفين أنه على أنه يجب األسر تعزيز

حتى يتمكن األهل م���ن قناع أطفالهم

الس���لوكيات الصحيح���ة ل���دى األطف���ال
 ،مقاب���ل إيج���اد بدائ���ل أخ���رى لقض���اء
أطفاله���م أوق���ات الفراغ مث���ل الحدائق
والمتنزه���ات والمكتب���ات  ،والفعاليات
والنش���اطات األخ���رى التي تس���تقطب

اإلبص���ار و أثره���ا عل���ى زيادة الس���منة

النشء  ،وذلك لتجنبهم مخاطر ممارسة

م���ن الجل���وس الطوي���ل دون حرك���ة،

األلع���اب االلكترونية والتي قد تس���تمر

وكذل���ك العزل���ة االجتماعي���ة والش���عور

لساعات طويلة في اليوم الواحد لدى

بالتعاس���ة عن���د ع���دم ممارس���ته له���ذه

بهض األطفال .

األلعاب،وشعورهم بعدم الراحة .

وقال���وا إن إدم���ان األطف���ال عل���ى

وي���رى مختص���ون أن الطف���ل غي���ر

ممارسة األلعاب االلكترونية يؤثر سلبا

قادر على معرف���ة مخاطر تلك األلعاب

على تحصيلهم الدراسي والتراجع بهذا

 ،فه���و بمرحل���ة عمرية يحت���اج بها على

الجان���ب  ،وه���و أمر في غاي���ة الخطورة

بالع���دول عن ممارس���ة األلعاب  ،ولكن
لتجنب الدخول في مثل هذه اإلشكالية
فأن���ه يج���ب على األس���ر أن تك���ون اكثر
يقظة وأن تعمل على التوجيه الس���ليم
لألطفال .
وأضاف���وا أن الجل���وس لس���اعات
طويلة لممارس���ة األلع���اب االلكترونية
يؤث���ر على تفكير الطف���ل واالبتعاد عن
ممارسة بهض الهوايات االيجابية مثل
الرياض���ة والمطالع���ة  ،وكل ذلك يؤدي
إل���ى ضعف ف���ي مهاراتهم الدراس���ية
وتحصيلهم العلمي .

حماية طفلك قبل فوات اآلوان
أكدت دراسات أن األطفال المدمنون على ممارسة
األلع���اب االلكتروني���ة يصاب���ون بتش���نجات عصبية تدل

مثل السكين أو المنشار أو أسلحة متنوعة.

على توغل سمة العنف والتوتر الشديد في أوصالهم

و جل���وس الطف���ل لس���اعات طويلة أثناء ممارس���ة

ودمائه���م ،حت���ى ربما يص���ل األمر إلى أم���راض الصرع

األلع���اب االلكترونية يجعله مش���دود الذهن  ،وتعرضه

الدماغي  ،ويصبح الطفل المدمن لهذه األلعاب يصبح
ً
عنيفا ،لوجد العاب تحتوي على العنف .

للس���منة  ،ولـ « اإلش���عاعات والذبذب���ات التي تصدرها
 ،إضافة إلى أح�ل�ام مفزعة أثناء الليل لبعض األطفال

كما تؤدي إلى وجود خلل سلوكي لدى الطفل حيث

خصوصا تلك األلعاب ،والقصص ،والمشاهد المرعبة

أن ممارس���تها يعتم���د عل���ى دقة القتل وظه���ور الدماء
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المتوافرة على األقراص المدمجة.
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتقيد بها.

إبداع

أبدعه مواطن أمام واجهة «المارينا مول» في أبوظبي

مجسم من الرمال يعزز شعار حملة
أسبوع المرور الخليجي «غايتنا سالمتك»
أبدع المواطن ش���ادي المطر وشي

ملفتة للنظ���ر للكثير من الجمهور ،الذي

إضافة إلى أن الس���يارة هي الوس���يلة

ف���ي نح���ت مجس���م يعب���ر عن ح���وادث

ً
متأم�ل�ا روع���ة تل���ك المنحوت���ات
يق���ف

األه���م التي يتنق���ل قائ���د المركبة من

المرور للمس���اهمة في رس���الة أسبوع

الرملي���ة الت���ي كان يصممها ويش���ارك

الم���رور الخليج���ي « غايتنا س�ل�امتك»،

بها في الكثير من المناسبات الوطنية،

فقد استقطبت المنحوتة الرملية التي

والت���ي ح���از م���ن خالله���ا الكثي���ر م���ن

نصبت في المارينا باس���تخدام الرمال

ش���هادات التقدير ،وش���ارك في الكثير

الذهبية مول مئات األشخاص اللتقاط

م���ن المس���ابقات الخارجي���ة والداخلي���ة

الصور .

بالدول���ة ،الفت���ا إل���ى أن���ه أثناء س���عيه

المطر وشي الذي درس العالقات

لصف���ع منحوت���ة رملي���ة كان يرك���ز على

العام���ة واالتص���ال الجماهي���ري ف���ي

ابت���كار الفك���رة أكث���ر م���ن التصمي���م أو

جامع���ة اإلم���ارات  ،ويعم���ل حالي���ا في

الشكل.

خاللها من مكان إلى اآلخر،
وشرح بقيامة بجلب سيارة تعرضت
لحادث مروري وتهشم جزؤها األمامي
نتيج���ة ع���دم الت���زام قائده���ا بالقواع���د
المروية وأنظمتها ،لتقابل تلك السيارة
منحوتة رملية على ش���كل س���يارة التزم
قائدها بقواعد السير والمرور وبالسرعة
المحددة على الطرقات ،إلى جانب تلك
السيارة منحوتة أخرى تم تشكيل شعار
أس���بوع المرور الخليجي الموحد عليها،

حكوم���ة أبوظب���ي  ،يق���ول إن هواي���ة

وق���ال المطروش���ي ان���ه وج���د أن

النح���ت على الرمال ب���دأت تتحرك داخله

تصميم منحوتة من الرمل على ش���كل

منذ  10س���نوات ،حي���ث كان يميل إلى

سيارة هي األقرب في هذه المناسبة

نحت أش���كال لها صلة بالتراث والثقافة

وذكرأن المجسم الرملي هو رسالة

المرورية نتيجة تعرض الكثير من قائدي

واضح���ة وصريح���ة لقائ���دي المركب���ات

المحلي���ة .ويترجمها م���ن خالل تصاميم

المركب���ات إلى ح���وادث مرورية مروعة،

لنصحه���م بأهمي���ة تطبي���ق القواع���د
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لتكتم���ل تل���ك الرس���الة التوعوي���ة التي
تحملها
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الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين.

إبداع

المرورية ،وتعزيز ثقافة احترام أنظمتها

لتحدي���د مالم���ح

وأهميته���ا ف���ي القي���ادة ،ولحماي���ة

المنحوت���ة الرملية

المجتم���ع من األضرار المختلفة الناجمة

وإظهارها بش���كل

عن ح���وادث المركب���ات بأنواعها ،ولمنع

رائع .وعن الوقت

الح���وادث وتقلي���ل الخس���ائر ،بتفعي���ل

ال���ذي تس���تغرقه

إج���راءات الس�ل�امة المروري���ة ،ورف���ع

المنحوت���ة ،ق���ال

على ش���اطئ البحر ،ويقول «يشدني

مستواها على الطرق.

المطروشي :ليس هناك وقت محدد،

منظر الرمال ويدفعن���ي للتوقف عنده

والمجسم الذي أبدعه المطروشي،

وه���ذا األمر يعود إلى نوع العمل الذي

طوي�ل�ا للنحت والرس���م علي���ه ،فهواية

يتكون من الرم���ل والماء اللذين يعدان

أقوم به ،لكنه يس���تغرق وقتا ّ
أقل مما

تعـ���د من الهوايات
النح���ت على الرمال
ّ

من المواد الرئيس���ية لعم���ل المنحوتة،

كان يستغرقه في السابق.

الفني���ة الدقيقة التي تحت���اج إلى الكثير

حيث تبدأ عملية النحت من األعلى إلى

ويم���ارس المطروش���ي هوايت���ه

من التركي���ز على المادة الفنية ،وتحديد

األسفل ،وتس���تخدم في تلك العملية

به���دف التس���لية وأن���ه يح���اول الترفيه

نوع الش���كل المراد نحت���ه ،فهي هواية

أدوات بسيطة مثل الشوك أو السكين

ع���ن نفس���ه م���ن خ�ل�ال نحت ش���كل ما

غير تقليدية لدى المجتمع اإلماراتي».
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أخبارنا

ارتكبوا  ٪46من الحوادث
المرورية العام الماضي

مرور أبوظبى
توعى الشباب عبر
شبكات التواصل
االجتماعى
قال العميد مهندس حس���ين احمد

التي ارتكبها الس���ائقين الش���باب في

س�ل�امة مروري���ة مس���تدامة أطلق���ت

الحارثى مدير مديرية المرور والدوريات

الفئ���ة العمري���ة م���ن 18إل���ى 30س���نة

أربع���ة مب���ادرات مجتمعي���ة جدي���دة ،

في ش���رطة أبوظب���ى إن برنام���ج مرور

ش���كلت نح���و  46%من ع���دد الحوادث

تش���مل مب���ادرة أفضل س���ائق ش���اب

أبوظب���ي ف���ي التوعي���ة الم���رور عب���ر

المروري���ة الت���ي وقع���ت خ�ل�ال الع���ام

التى تس���تهدف رف���ع الثقافة المرورية

مواقع التواص���ل االجتماعي “الفيس

الماض���ي بم���ا يؤكد عل���ى أهمية رفع

وذلك باعتبارها الشريحة األخطر مروريا

ب���وك والتوتي���ر واليوتي���وب مب���ادرة

إدراك هذه الفئ���ة الهامة من المجتمع

ً
مروري���ا؛.
و مب���ادرة العائل���ة األفض���ل

ً
ً
ً
وعربي���ا لالرتقاء
وإقليميا
عالمي���ا
رائ���دة

بالس�ل�امة المرورية من خالل مبادرات

بس���لوك الس���ائقين عموما وخصوصا

فاعل���ة تس���توعب العص���ر م���ن خ�ل�ال

وته���دف ال���ى تعزي���ز معايير الس�ل�امة

فئة الش���باب من أجل تحقيق س�ل�امة

التواص���ل معهم عبر مواق���ع التواصل

ف���ى الم���دارس ومس���توى الوع���ي

مرورية مس���تدامة للمحافظة على حياة

االجتماعي

المروري بين الطالب ومبادرة معس���كر

اإلنسان الذي يعتبر أهم ثرواتنا و غاية
التنمية

وأوض���ح أن الح���وادث التي ارتكبها
الش���باب تنوعت مابين ح���وادث دهس

ً
مروريا ،
ومب���ادرة المدرس���ة األفض���ل

ً
مروريا ،لرفع مستوى
العمال األفضل
الثقافة المرورية بين العمال

وأك���د أن توفي���ر الس�ل�امة واألمن

وص���دم وتده���ور ,نتج عنه���ا  132حالة

وأش���ار إلى جهود «دورية تثقيف»

المروري لألسرة من أهم أولويات مرور

وف���اة بين صف���وف الش���باب  ،مقابل

ف���ى مج���ال التوعي���ة المروري���ة  ,ل���دى

أبوظبي من خالل تطبيق إس���تراتيجية

 168إصاب���ة بليغة  ،وأرج���ع وقوع تلك

مختلف أفراد المجتمع ،وتفعيل التوعية

ش���املة في مج���االت التوعية والضبط

الحوادث

المروري���ة لدى األس���ر ،من خ�ل�ال زيارة

و الهندس���ة المروري���ة الت���ي أدت إلى

إل���ى الس���رعة الزائ���دة واإلهم���ال

المنازل وتوجيه السائق الخاص (السائق

انخفاض ملموس ف���ي وفيات وإعداد

وتجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء وعدم

المنزل���ي) والمربي���ات ف���ي المن���ازل،

الح���وادث المروري���ة خ�ل�ال العامي���ن

ت���رك مس���افة كافية واإلهم���ال وعدم

لكيفي���ة التعامل الصحيح م���ع األطفال

الماضيي���ن بمعدالت اكبر من النس���ب

االنتباه

داخ���ل المركبة وعلى الطري���ق ،وتوجيه

المستهدفة
وأف���اد أن ع���دد الح���وادث المرورية

30

وذك���ر ان���ه وف���ى اطارمنهجي���ة
التواص���ل م���ع المجتم���ع بم���ا يحق���ق

أولي���اء األمور م���ن خالل مس���اهمتهم
للحد من الحوادث المرورية .

يونيو 2012

ال تقد مركبتك برسعة عالية أثناء الظروف الجوية املتقلبة.

أخبارنا

ساعد تعرض تجربتها في نشر ثقافة
المرور في ملتقى دولي

عرضت جمعية س���اعد للحد من الحوادث المرورية بعرض
تجربتها فى رفع مستوى الثقافة المرورية في مجتمع دولة
االم���ارت العربي���ة المتح���دة في الملتقى الدولي للس�ل�امة
المرورية الذي استضافته تونس.
وق���دم الع���رض المق���دم جم���ال العام���ري رئي���س قس���م
العالقات العامة في مديرية المرور  ،وقال إن
العرض تضمن رؤية ورسالة الجمعية و ما تم تحقيقه من
جهود توعوية اس���تهدفت جميع شرائح المجتمع ومؤسساته
المختلف���ة من خالل الش���راكة م���ع مديرية الم���رور والدوريات
بشرطة أبوظبى وخطتها لتطوير العمل الطوعي المروري،
ً
ً
أساس���يا للتص���دي لمس���ببات الحوادث
مكونا
بحي���ث يصب���ح
المرورية من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية خالل العقد
القادم
كما تناول العرض دور الجمعية في نشر الثقافة المرورية
من خالل مجلة ساعد للحد من الحوادث المرورية ،وإصدارها
للعد الرابع من المجلة وفقا ألحدث األساليب في مجال إعداد

وأض���اف أن العرض حظي بانطباع طيب من المش���اركين
ف���ى الملتق���ى الدول���ي ال���ذي انعقد تح���ت عن���وان «اى دور
للمجتم���ع المدن���ي ف���ي تنفيذ عق���د من اجل الس�ل�امة على
الط���رق» وبحث العديد من الموضوعات الهامة لتفعيل دور
المجتمع المدني في السالمة المروية خالل العشر سنوات
القادمة ,
وتأتى مشاركة الجمعية بصفتها األولى من نوعها على
المس���توى االقليم���ى والعربي في ظل دف���ع الجمعية في
المشاركات الدولية واالستفادة من الخبرات العالمية لعكسها
ف���ي المجتم���ع المحل���ى االمارات���ى باإلضافة إل���ى التعريف

وتصميم وإخراج المجالت ،ويش���ارك في إعداد الموضوعات

بال���دور ال���ذي تقوم به جمعي���ات المجتمع المدن���ي فى زيادة

متخصص���ون ف���ي مجال الس�ل�امة المرورية ,ويت���م توزيعها

الثقافة المرورية سعيا إلى الوصول إلى أفضل الممارسات

في إمارات الدولة كافة

عبر تبادل تلك الخبرات

أبريل 2013
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احرص عىل اتباع قواعد السالمة املرورية.

أخبارنا

بالتعاون مع مرور أبوظبي

توعية السائقين في شركات
مقاوالت ونقليات لخفض الحوادث
بدأت ش���ركات مقاوالت ونقليات،

من الح���وادث المروري���ة بتقديم برامج

مقابل منعهم من القيادة في أوقات

بالتعاون مع مديري���ة المرور والدوريات

توعية لسائقيها باش���تراطات السالمة

انتش���ار الضباب الكثيف وذلك للخفض

بش���رطة أبوظبي،وجمعية س���اعد للحد

واألمن في أثناء القيادة على الطرق ،

معدالت الحوادث الجسيمة التي يمكن
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ال تجعلك فرحتك بعد املناسبات الرياضية أحزان لآلخرين بسبب القيادة املتهورة.
في مجموعة بينونة الغربية للمقاوالت

النفايات والصحة والس�ل�امة من دائرة

العامة بمنطقة المصفح في أبوظبي

بلدية أبوظبي.

 ،وحثهم على أخ���ذ الحيطة والحذر في
أثناء قي���ادة الش���احنات الثقيلة واحترام
قواني���ن الم���رور وااللت���زام بالس���رعات
القانونية.
وق���ال رئي���س مجموع���ة “بينون���ة
الغربي���ة” للمق���اوالت محم���د خلف���ان
الهامل���ي الش���احنات لديه���ا“ ،إن
المجموع���ة ترك���ز عل���ى تطوي���ر أداء
السائقين فيها وذلك بهدف المحافظة
على س�ل�امتهم وس�ل�امة الس���ائقين
اآلخرين على الطرق عالوة على تحقيق

ف���ي الش���ركة مم���ن تلق���وا التدري���ب
الذي قدمته مديري���ة المرور والدوريات
بش���رطة أبوظب���ي ،بل���غ  200س���ائق
عل���ى ش���احنات كبي���رة ،مش���يرا إلى أن
الشركة بها حوالي  1000مركبة خفيفة
ومتوسطة وثقيلة.

الشاحنات من خالل تحديد سرعتها على
الط���رق الخارجي���ة بـ  80كم في الس���اعة
 ،كما ش���ملت اإلجراءات الوقائية لمنع
حوادث الش���احنات إيقاف حركة سيرها
على الطرق الخارجية في حالة انخفاض
مستوى الرؤية األفقية بسبب الضباب

دخوله���ا إل���ى مدين���ة أبوظب���ي خ�ل�ال
أوقات ال���ذروة وخالل األح���وال الجوية
المتغيرة.
وكانت المديرية قد دعت الش���ركات
العامل���ة في مج���ال النقل بالش���احنات
والسائقين إلى االلتزام بقانون المرور
والس���رعات القانوني���ة والحم���والت
القانوني���ة وع���دم التج���اوز وفح���ص
اإلط���ارات وع���دم اس���تخدام اإلط���ارات

إل���ى ذل���ك ،ق���ال المدي���ر الع���ام

المقلدة والت���ي انتهت فترة صالحيتها

لمجموعة بينونة الغربية زهير شماندي

وترك مس���افات كافية خل���ف المركبات

“إن إدارة الش���ركة تهت���م بجدية حلقات

األخرى.

التوعي���ة والتدريب���ات لجميع الس���ائقين
الس���يما سائقي الشاحنات ونوفر لهم
معلوم���ات حول كيفية صيانة المركبات
والتعام���ل م���ع األعطاب عل���ى الطريق
عالوة على التعامل الصحيح مع المركبة
في حاالت الطوارئ”.

الميدانية التي تستمر على مدار العام،

وأش���ار إل���ى أن المجموع���ة حاصلة

حيث تقوم فرق التوعية التابعة لقس���م

عل���ى العديد م���ن الش���هادات العالمية

العالق���ات العامة واإلع�ل�ام بالمديرية

ف���ي الج���ودة ومنه���ا  9001ف���ي ع���ام

بزي���ارة العديد من ش���ركات المقاوالت

 2004للج���ودة وش���هادة أخ���رى 14001

والنقليات.

للمعايي���ر البيئ���ة و 18001للصح���ة

أبريل 2013

وتالفي المخاطر التي تس���ببها حوادث

مع���دالت الح���وادث وبالتال���ي انضباط

وأضاف الهاملي أن عدد السائقين

وقدمت التوعية لحوالي  200سائق

هدفت إل���ى توفير الس�ل�امة المرورية

الرؤية بجانب تحديد طرق س���يرها وحظر

الحوادث”.

وجمعي���ة س���اعد حمالته���ا التوعي���ة

بتطبي���ق العدي���د م���ن اإلج���راءات التي

وف���ورات اقتصادي���ة حي���ث ت���م خفض

القائمة عليها دون توقف بسبب وقوع

وتواص���ل مديرية المرور والدوريات

يذك���ر أن مديري���ة الم���رور قام���ت

وتقلب���ات الطقس وذل���ك حيت وضوح

س���ير العم���ل بالش���ركة والمش���روعات

أن تتسبب فيها الشاحنات.

أخبارنا

والس�ل�امة عالوة على شهادة معالجة

وش���ددت عل���ى ض���رورة التأكد من
تثبي���ت الحم���والت بالش���كل الصحي���ح
وذل���ك لتجبن س���قوطها وتناثرها على
الط���رق مم���ا ينت���ج عن���ه وقوع ح���وادث
خط���رة وعرقلة لحركة المرور عالوة على
أن الحمولة الزائدة ،والتي قد تتس���بب
ف���ي انفج���ار اإلط���ارات نتيج���ة الضغط
العال���ي عليه���ا ويل���زم القان���ون جمي���ع
الس���ائقين بالتقي���د بالحمول���ة المحددة
حيث إنها تحمل مواد كيميائية وبترولية
خطرة.
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القيادة فن وذوق وأخالق.

تقرير

انخفاض وفيات الحوادث المرورية
بابوظبى  ٪19العام الماضي

الحارثى :تطوير منظومة سالمة
مرورية تحقق الرؤية الصفرية
للوفيات بحلول عام 2030

أكدت مديرية املرور والدوريات في شرطة ابوظبي حتسن ملموس في مؤشرات السالمة املرورية بإمارة أبوظبى خالل العام
ااملاضى»  »2012مقارنة «بعام  »2011بانخفاض عدد احلوادث املرورية بنسبة  10%ما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات بنسبة 19%
وانخفاض وفيات حوادث الدهس بنسبة  ,14%وذلك على الرغم من زيادة عدد املركبات بنسبة 6%والسائقني املسجلني بنسبة , 8%
وقال���ت المديري���ة ف���ي مؤتم���ر

بإصاب���ات بنس���بة  33%والوفي���ات

المديري���ة في وضع الحلول المناس���بة

صحف���ي إن ما تم تحقيقه من تحس���ن

بنس���بة 34%

واإلصاب���ات البليغ���ة

لتالفيه���ا خ�ل�ال الفترة القادم���ة كانت

ف���ي مس���تويات الس�ل�امة المروري���ة

بنس���بة  , 25%ووفي���ات المواطني���ن

ارتف���اع الحوادث المروري���ة نتيجة لتجاوز

بإم���ارة ابوظبي مقارنة م���ع المعدالت
ً
ً
ً
كبي���را
مروري���ا
انج���ازا
العالمي���ة يع���د

ف���ي الح���وادث المرورية بنس���بة 17%

اإلش���ارة الضوئية الحمراء بنسبة 22%

,وانخف���اض معدل الوفي���ات لكل مائة

ولع���دم ت���رك مس���افة بنس���بة 11%

ف���ي مج���ال الس�ل�امة المروري���ة عل���ى

ألف نس���مة من الس���كان بنسبة 35%

والوفيات بين المواطنين بنسبة , 4%

المستويين المحلى واإلقليمي

ومعدل الوفيات لكل عشرة آالف مركبة

وارتفاع أعداد متسببى الحوادث الذين

وأكد العميد مهندس حس���ين احمد

مس���جلة بإم���ارة ابوظبي بنس���بة46%

يملك���ون خب���رة قيادة مابي���ن « 3إلى 5

الحارثى مدير مديرية المرور والدوريات

ومع���دل الوفي���ات ل���كل عش���رة آالف

س���نوات» بنس���بة  25%حيث أكد على

بش���رطة أبوظب���ى خ�ل�ال المؤتم���ر

حام���ل رخص���ة بنس���بة  50%مما يؤكد

إعداد الخطط والبرامج التي ستس���اهم

الصحفي أن قضايا الس�ل�امة المرورية

التأثي���ر االيجابي الناتج عن تنفيذ الخطة

في تالشى ذلك خالل عام 2013

تتصدر أولويات الحكومات في مختلف

الطموحة لتحس���ين السالمة المرورية

و ناق���ش الحارثى م���ن خالل عرض

دول العال���م ،قائ�ل�ا إنن���ا عملن���ا عل���ى

التي أعدتها المديرية مطلع عام 2010

ش���امل»بعنوان الس�ل�امة المروري���ة

نح���و يكرس رؤي���ة قيادتنا ف���ي الحفاظ

وتط���رق الحارث���ى إل���ى الظواه���ر

بإم���ارة أبوظبى الوضع الحالي والرؤية

على ثروتنا البش���رية ألن اإلنس���ان هو

ع���ام

دعام���ة الوطن وعماده ،وقد انعكس���ت
ً
إيجاب���ا على مس���تويات
ه���ذه الجه���ود

االيجابي���ة والس���لبية خ�ل�ال
ً
2012مقارنة بعام  2011مش���يرا إلى

المس���تقبلية مس���تويات الس�ل�امة
المروري���ة بإم���ارة أبوظب���ى مقارن���ة مع

ً
قدما باتجاه
الس�ل�امة المرورية والدفع

ان���ه من ابرز الظواهر االيجابية انخفاض

بعض المؤشرات العالمية واإلقليمية

الوفيات عل���ى الطرق الخارجية بنس���بة

والمحلي���ة «حيث اش���تمل العرض على

تطوير السالمة المرورية».

 33%وانخف���اض معدل ش���دة الحادث

ش���رح حجم مشكلة الس�ل�امة المرورية

واس���تعرض الحارثى خالل المؤتمر

بنسبة  ,13%وانخفاض الحوادث نتيجة

عل���ى مس���توى العال���م التي نت���ج عنها

االنج���ازات الت���ي تحققت خ�ل�ال الفترة

للس���رعة الزائدة بنس���بة ,23%وبسبب
اإلهمال وعدم االنتباه بنسبة 12%

نح���و ملي���ون ونص���ف الملي���ون قتي���ل
ً
تقريب���ا؛ وأكث���ر م���ن  50مليون
س���نويا

( )2012 2010-موضح���ا أن الث�ل�اث
ً
تحسنا في
س���نوات الماضية ش���هدت

وأوض���ح ان���ه م���ن اب���رز الظواه���ر

ً
س���نويا بجانب الفاقد
مص���اب ومعاق

مس���تويات الس�ل�امة المروري���ة م���ن

الس���لبية التي تم رصده���ا خالل نفس

أبرزها انخفاض عدد الحوادث المرورية

الفت���رة و تم���ت دراس���تها وش���رعت

االقتصادي العالمي ،والذي يصل إلى
ً
سنويا .باإلضافة إلى
 520مليار دوالر
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها.

تقرير

إحصائي���ات الحوادث المرورية في دول

س���تقوم بتنفيذه���ا مديري���ة الم���رور

المروري���ة إلى الرؤي���ة الصفرية بحلول

العال���م العرب���ي والت���ي بلغ���ت حوالي

والدوريات بش���رطة ابوظبي لتحسين

 , 2030الفتا إلى أن المديرية وبفضل

نصف مليون حادث س���نويا ونحو 400

الس�ل�امة المرورية خالل الع���ام الجاري

الخط���ط و البرام���ج والجه���ود المبذول���ة

أل���ف مصاب وأكثر م���ن  36ألف قتيل.

 2013تش���مل عل���ى اعتم���اد التوعي���ة

تمكنت من تحقي���ق معدالت انخفاض

كما تم عرض دراسة ومقارنة الحوادث

كداعم رئيس���ي لتحقيق سالمة مرورية

بنس���ب اكبر من النس���ب المس���تهدفة

المروري���ة عل���ى مس���توى الدول���ة ع���ام

مستدامة وذلك من خالل إطالق العديد

وذلك بخف���ض الوفيات بنس���بة 34%

2012

م���ن المب���ادرات المجتمعي���ة للتوعي���ة

خالل ثالثة أعوام

واس���تعرض الحارثى خالل المؤتمر

المروري���ة ,و تكثي���ف الضب���ط الم���روري

وأش���ار أن المديري���ة ب���دأت من���ذ

خطة مديرية المرور والدوريات لتحسين

الحض���وري ,واس���تكمال تركي���ب أجه���زة

بداي���ة الع���ام الج���اري ف���ي تنفي���ذ 20

الس�ل�امة المروري���ة الت���ي ترتك���ز على

الضب���ط االل���ى « ال���رادارات ,وأنظم���ة

برنامج���ا مروري���ا لتش���مل التوعية كافة

تطبي���ق خط���ة ش���املة م���ن اإلج���راءات

قط���ع اإلش���ارة الضوئية الحم���راء» مع

ش���رائح المجتم���ع لالرتق���اء بس���لوك

المرورية هي «خطة أبوظبي المتكاملة

المراجع���ة المس���تمرة وتقييم س���رعات

مس���تخدمي الطري���ق ،و زي���ادة الوعي

 »5ES+Iآو ما تس���ميها المديرية ( 5E+i

ضبط أجهزة الرادارات ,

والتثقي���ف الع���ام ،باس���تخدام أحزم���ة

)(الضب���ط المروري ،التعلي���م والتوعية،

كما تتضمن عقد مقارنات معيارية

األم���ان والخ���وذة وخف���ض الس���رعة،

التحس���ينات الهندس���ية ،االس���تجابة

للمح���اور الرئيس���ية الداعم���ة لتنفي���ذ

والعب���ور اآلم���ن للطري���ق وع���دم تجاوز

السريعة ،التقييم) والتي تدار من خالل

إستراتيجية المديرية لتحسين السالمة

اإلش���ارة الضوئية  ,ترك مسافة كافية

إطار عمل متكامل ومنس���ق ،حيث جرى

المرورية  ,باإلضافة إلى تشغيل مركز

واالنح���راف المفاج���ئ واالنتب���اه أثن���اء

تحديد رس���التها من واق���ع تحليل دقيق

األنظم���ة المروري���ة الذكي���ة واألنظمة

القي���ادة ؛ وغيره���ا م���ن المخاط���ر التي

لبيانات الح���وادث والمخالفات المرورية

الداعمة له على س���بيل المثال تشغيل

تتس���بب في وقوع الح���وادث المرورية

تص���ب جميعه���ا ف���ي دائ���رة االرتق���اء

نظام إدارة السالمة المرورية وتشغيل

,الفتا إلى أن عدد المحاضرات ونقاط

بس���لوك مس���تخدمي الطريق وتطبيق

نظ���ام إدارة التحوي�ل�ات المروري���ة ,مع

التوعي���ة والمعارض المرورية التي تم

قوانين ومعايير السالمة على الطرق،

اس���تمرار العم���ل مع الش���ركاء لتدقيق

تنفيذها العام الماضي بإمارة أبوظبى

إل���ى جان���ب زي���ادة الوع���ي والتثقي���ف

السالمة المرورية كل الطرق

بلغ���ت نح���و  766برنامج اس���تفاد منها

المرورى بشكل عام

وأوض���ح الحارث���ى أن مركز األنظمة

نحو  63562شخص بمعدل يومي بلغ

وأوض���ح أن الخط���ة المس���تقبلية

المرورية الذكية الذي باش���رت المديرية

للمديري���ة تقوم عل���ى عدد م���ن الركائز

في تنفيذه مطلع العام الحالي والذي

واس���تعرض مدي���ر مديري���ة الم���رور

الهامة تتمثل في المراجعة المس���تمرة

يتوقع تش���غيله خ�ل�ال هذا الع���ام يعد

الدوري���ات خالل المؤتمر ما تم تحقيقه

العالمي���ة

األفض���ل م���ن نوع���ه عالميا ,وس���وف

م���ن توعي���ة مروري���ة من خ�ل�ال برنامج

والتوظي���ف األمثل لنظ���ام المعلومات

يس���هم بصورة رئيس���ية في تحس���ين

مرورابوظب���ى للح���د م���ن الح���وادث

الجغرافية وتوظيف برامج ونظم الذكاء

أنظمة إدارة العمل المروري والسالمة

المروري���ة «مع���ا» ,على «الفيس���بوك

االصطناعي لدعم اتخ���اذ القرار وتنمية

المرورية بما سيؤدى بدوره إلى تطوير

والتوتي���ر واليوتي���وب بي���ن مختل���ف

الموارد البش���رية .و يعد مركز األنظمة

ممارسات العمل المروري مؤكدا على

ش���رائح المجتم���ع  ,حي���ث بل���غ اجمالى

المرورية الذكية ونظام إدارة مستويات

ان المرك���ز س���يتكامل مع مراك���ز التحكم

المش���اركات والتعليقات والمشاهدات

الس�ل�امة المرورية على الطرق األولين

الم���روري باإلم���ارة وان مج���ال العم���ل

على الفيس���بوك نح���و 6مليون و234

م���ن نوعهم���ا عل���ى مس���توى العالم,.
ً
مؤكدا عل���ى االلتزام في كافة البرامج

يختل���ف بش���كل كبير ع���ن مراك���ز التحكم

أل���ف و,347كم���ا بل���غ ع���دد المتابعين

المروري

للبرنام���ج عل���ى الفيس���بوك نحو 1412

ألفض���ل

الممارس���ات

نحو برنامجيين

ً
شرحا
وقدم الحارثى خالل المؤتمر
ً
متكام�ل�ا حول رؤية المديرية لتحس���ين

عب���ر التويت���ر إل���ى  800ألف مس���تخدم

وإدارة األنظم���ة الرئيس���ية والفرعي���ة

الس�ل�امة المروري���ة بخف���ض الوفيات

وبل���غ ع���دد المش���اهدين لمقطع فديو

للتعامل مع التحديات المستقبلية.

بمعدل اليقل عن  4%سنويا بداية من

على اليوتيوب نحو  6500مشاهد مما

م���ن جه���ة أخ���رى أف���اد الحارث���ى انه

سنة األساس( )2010س���عيا للوصول

يدل عل���ى نجاح البرنامج التوعوى لمرور

م���ن أهم المب���ادرات واألنش���طة التي

بإع���داد الوفي���ات الناتجة ع���ن الحوادث

أبوظبى .

التطويري���ة باالرتقاء بالموارد البش���رية
ً
مستقبال
المواطنة لتأخذ زمام المبادرة
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متاب���ع  , ,كم���ا بلغ عدد رس���ائل التوعية
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عزيزي قائد املركبة :يتم تسخري كافة الجهود للوصول ألعىل معدالت السالمة املرورية من أجلك.

مجتمعنا

 14سائقًا يحظون بتكريم من
مرور أبوظبي في «نجم الطريق»

سائقان يتسلمان هدية التكريم
حظي  14سائقا بتكريم من مديرية

الخليجي التاسع والعشرون تحت (شعار

المق���ررة على الط���رق المختلف���ة وربط

الم���رور والدوري���ات بش���رطة أبوظب���ي

غايتنا س�ل�امتك ) مؤكدا أن الغاية من

ح���زام أالم���ان وع���دم االنش���غال ع���ن

بالتع���اون مع اتح���اد اإلم���ارات لرياضة

االحتف���ال بأس���بوع الم���رور ه���و تذكي���ر

الس���يارات والدراجات الناري���ة وجمعية

المجتمع بضرورة دعم الجهود المبذولة

متابع���ة الطري���ق بالرد عل���ى الهاتف آو

س���اعد للحد من الحوادث المرورية من

لتحقيق سالمة مرورية مستدامة

خالل مس���ابقة نجم الطري���ق باعتبارهم

وأض���اف أن نج���م الطري���ق تحف���ز

م���ن األكث���ر التزام���ا بالقواني���ن والنظم

الس���ائقين عل���ى االلت���زام بقواني���ن

المروري���ة أثن���اء قيادته���م عل���ى الطرق

الس���ير والمرور  ,موضحا أن السائقين

المختلفة بمدينة أبوظبي،

المكرمين اختارتهم لجنة مرورية ضمت

استخدامه أثناء القيادة  ,وترك مسافة
كافي���ة وااللت���زام بخط الطري���ق والتأكد
من صالحية اإلطارات للسير
وش���دد العام���ري عل���ى ض���رورة
االنتب���اه وخف���ض الس���رعات بالق���رب
م���ن التقاطع���ات وعدم زيادة الس���رعة

وقال المقدم جمال سالم العامري

كل م���ن المس���اعد عبد الرحيم يوس���ف

رئي���س قس���م العالق���ات العام���ة في

الحمادى والعريف محمد الحريز العامري

مديري���ة الم���رور والدوري���ات بش���رطة

وشرطي أول عبد الصمد على الحمادى

ابوظب���ي إل���ى أن ه���ذه ال���دورة م���ن

ودع���ا قائ���دي المركب���ات ف���ي إطار

مس���ابقة نجم الطري���ق بابوظبى التي

برام���ج التوعي���ة المرورية إل���ى ضرورة

وذلك لتفادى االصطدام مع المركـبات

تتزام���ن م���ع اس���بوع س���بوع الم���رور

خفض الس���رعات وااللتزام بالس���رعات

القـادمة من االتجاه اآلخر.
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به���دف اللح���اق باإلش���ارة الضوئية بعد
تحوله���ا من الل���ون األخضر إل���ى اللون
األصفر وقبل تحولها إلى اللون األحمر
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع.

مجتمعنا

ً
أمانا
أكثر  7سيارات
للركاب والمشاة
حتى عند االصطدام
كش���فت وكال���ة  EURO NCAPالمتخصص���ة ف���ي اختبارات
ً
أمانا وأقل
االصط���دام للس���يارات عن الئح���ة بأكثر  8س���يارات

خسائر عند وقوع حوادث السير.
ه���ذه النتائج تأت���ي بعد سلس���لة اختبارات الش���هور الـ 12
الماضي���ة .وتم تقس���يم الس���يارات م���ن الميني إل���ى الكبيرة
ورباعي���ة الدف���ع .كما تم تقييم الس���يارات بعالم���ات عن ،100
وذلك من حيث احتوائها على بالغين وأطفال إلى جانب حماية
المش���اة وأنظمة حمايتها الداخلية ،وف���ق ما جاء في صحيفة
«تلغراف» البريطانية.
ً
أمانا:
وفي ما يلي ترتيب السيارات األكثر
-1أفض���ل س���يارة س���وبر مين���ي :رين���و كلي���و
حمايته���ا للكب���ار 88% :ولألطف���ال  89%وللمش���اة 66%
ونظامها الداخلي .99%
-2أفض���ل س���يارة عائلي���ة صغي���رة :فولف���و V40

حمايتها للكبار  98%وللصغار  75%وللمشاة  88%وداخليا
.100%
-3أفضل س���يارة  MVPصغي���رة رقم واحد :ف���ورد بي ماكس
حمايته���ا للكب���ار  92%وللصغ���ار  84%وللمش���اة 67%
ونظامها الداخلي .71%
 -4أفض���ل س���يارة  MVPرق���م  :2في���ات  500أل
حمايتها للكبار  94%وللصغار  78%وللمشاة  65%وداخليا
.71%
-5أفض���ل س���يارة رباعي���ة متوس���طة :ف���ورد كوغ���ا
حمايته���ا للكب���ار  94%وللصغار  86%وللمش���اة  70%أما
أنظمة حمايتها .100%
-6أفضل س���يارة رباعية الدفع للقيادة خارج الطريق :هيونداي
سانتا في
-7أفضل سيارة عائلية كبيرة بي أم دبليو سلسلسة .3

 14,7مليار درهم حجم اإلنفاق على تكنولوجيا
المعلومات في اإلمارات

ارتفع حجم اإلنفاق على تكنولوجيا

عقب توقيع الشركة اتفاقية مع شركة

وأش���ار إل���ى أن���ه ستس���اعد خبرة

المعلومات في الدولة ،بنسبة تصل

التدري���ب الدفاع���ي ونظ���م المح���اكاة

(إنج���ازات) ف���ي مجال���ي تكنولوجي���ا

إل���ى  15%خ�ل�ال الع���ام الماض���ي،

(كيوب���ك للتطبيق���ات الدفاعي���ة) التي

المعلوم���ات والدفاع في نش���ر حلول

لترتف���ع القيمة اإلجمالية لإلنفاق إلى

تتخذ من الوالي���ات المتحدة األميركية

التدري���ب المتقدم���ة والمط���ورة م���ن

ً
مق���را لها  ،خ�ل�ال مش���اركة (إنجازات)

قب���ل ش���ركة (كيوب���ك) ،ومنه���ا نظام

تشكل نحو  33%من إجمالي اإلنفاق

ف���ي فعالي���ات ل���ـ «آيدك���س» ، .إن

الرماية (إي إس تي  ،)200وهو نظام

ف���ي دول مجلس التع���اون الخليجي،

اإلنف���اق على تكنولوجي���ا المعلومات

التدري���ب االفتراضي الوحيد المعتمد

وف���ق إبراهي���م محم���د الري ،الرئيس

يصل إل���ى  12ملي���ار دوالر في دول

م���ن قبل الجي���ش األميرك���ي ،ويعتبر

التنفي���ذي لش���ركة إنج���ازات لنظ���م

الخلي���ج العربية ،منها نح���و  4مليارات

البيانات «إنجازات».

دوالر نح���و ( 14,7ملي���ار درهم ) تنفق

في العديد من المؤسسات المعنية

على هذا القطاع في دولة اإلمارات.

بشؤون الدفاع في دولة اإلمارات.

نح���و  14,7ملي���ار دره���م ع���ام 2012

وقال ف���ي تصريح���ات صحفية ،
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ً
جزءا من برنامج نظم التدريب الداخلية
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

أخبارنا

لدعم مجهودات وظائف مستدامة للمواطنين

ساعد لألنظمة المرورية تشارك في المعرض
الوطني للتوظيف 2013

ش���اركت ش���ركة س���اعد لألنظم���ة
المرورية في النس���خة الخامس���ة عشر

المواطنة لمواكبة توجهات الدولة في

ً
مؤخرا في طرحه���ا ألكثر من
تبل���ورت

توطين القطاع الخاص

 100وظيف���ة للمواطنين وذلك ضمن

م���ن المع���رض الوطن���ي للتوظي���ف

وأوضح الحارثى حرص الش���ركة من

سياس���ة واضح���ة المعال���م تنتهجه���ا

للمس���اهمة رف���د الجه���ود الرامية إلى

خالل مشاركتها في معرض التوظيف

الش���ركة عل���ى صعيد تمكي���ن التوطين

تحقيق عملية توظيف مستدامة.

عل���ى تس���ليط الض���وء عل���ى ف���رص

بم���ا يحقق األه���داف المنش���ودة في

و زارجناح ساعد في المعرض سمو

التوظي���ف الت���ي تحف���ل به���ا الس���وق

خلق جيل قادر على أخذ زمام المبادرة

الش���يخ عبد الله بن س���الم القاس���مى

اإلماراتية وكيفية اس���تثمارها بالطريقة

وق���ال الحارث���ى أن الش���ركة تب���ذل

وكان ف���ي

المثل���ى الت���ي تضم���ن الوص���ول إلى

ً
ً
اس���تثنائيا إلرس���اء عملية توطين
جهدا

استقباله العميد مهندس حسين أحمد

رؤية التوطين التي تتبناها حكومة دولة

راس���خة تس���هم ف���ي خلق جي���ل ناضج

الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات

اإلمارات

ً
مهني���ا عب���ر التنظي���م الدوري لل���دورات

نائ���ب حاك���م الش���ارقة

بش���رطة ابوظبي رئيس مجل���س إدارة

وأف���اد الحارث���ى أن الباحثي���ن ع���ن

التدريبي���ة الت���ي م���ن ش���أنها صق���ل

شركة س���اعد لألنظمة المرورية  ,الذي

العم���ل من الك���وادر المواطنة يمكنهم

مواه���ب الطاق���ات الش���ابة المواطن���ة

أكد لسموه حرص الشركة على تقديم

م���ن خ�ل�ال زي���ارة منص���ة س���اعد ف���ي

وتعزي���ز انخراطها في س���وق العمل».

مب���ادرات لدع���م الجه���ود المبذولة في

المع���رض التع���رف عل���ى اتجاه���ات

ً
إس���هاما منها في رف���د الجهود
وذل���ك

إرس���اء عملي���ة توطي���ن مس���تدامة من

وطبيع���ة عم���ل الش���ركة  ,مم���ا يعكس

الرامي���ة إل���ى تحقي���ق عملي���ة توظي���ف

خ�ل�ال تفعي���ل برام���ج توظي���ف الكوادر

حرصه���ا عل���ى مواصلة الجه���ود التي

مستدامة .
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احرتامك للوحات املرورية دليل قاطع عىل وعيك.

 ٪4من حوادث المرور في العين

أخبارنا

بسبب تجاوز اإلشارة الحمراء خالل العام الماضي
ش���كل تج���اوز اإلش���ارة الحمراء
في مدينة العين  4%من االسباب
الت���ي أدت لوق���وع الح���وادث في
المدينة  ،في ما زاد قس���م مرور
ودوري���ات العي���ن بمديري���ة المرور
والدوري���ات بش���رطة ابوظب���ي
الرقاب���ة المروري���ة على االش���ارت
الضوئي���ة للح���د م���ن مخالف���ات
تج���اوز االش���ارة  ،وذلك ف���ى إطار
اس���تراتيجية الس�ل�امة المروري���ة
للمديرية للحد من كافة المخالفات
الخطرة وما ينت���ج عنها من حوادث
جسيمة ووفيات وإصابات بليغة
واكد الرائد ص�ل�اح عبدالله الحميري
رئي���س قس���م م���رور ودوري���ات العي���ن
فى مديرية المرور والدوريات بش���رطة
أبوظب���ى بتوجيه���ات المديري���ة عل���ى
رفع مس���توى الس�ل�امة المرورية على
الطرق���ات م���ن خ�ل�ال تكثي���ف الضبط
الم���روري وزي���ادة اجه���زة الرقاب���ة على
التقاطع���ات للح���د من تجاوز اإلش���ارات
الضوئي���ة الفت���ا إلى أن ع���دد مخالفات
تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء التي تم
تحريره���ا العام الماض���ي بالعين بلغت
نحو  2114مخالفة
ودعا رئيس قس���م م���رور ودوريات
العي���ن قائ���دي المركب���ات ف���ي إط���ار
برام���ج التوعي���ة المروري���ة إل���ى ع���دم
زي���ادة الس���رعة بهدف اللحاق باإلش���ارة
الضوئية بعد تحولها من اللون األخضر
إل���ى اللون األصفر وقب���ل تحولها إلى
الل���ون األحمر وذلك لتفادى االصطدام
مع المركـبات القـادمة من االتجاه اآلخر.

أبريل 2013

وش���دد على أهمية االلتزام بمدلوالت

نص بش���أن مخالفة تجاوز
االتح���ادي قد ّ

ً
تمام���ا
اإلش���ارات الضوئي���ة بالتوق���ف

اإلش���ارة الضوئية الحم���راء على غرامة

واالنتظ���ار في حالة اللون األحمر وعدم

 800دره���م ،وثمان���ي نق���اط مروري���ة،

التحرك إلى تغيره إلى اللون األخضر

ً
يوماُ ،وتحرر
إضافة إلى حجز المركبة 15

يشار إلى أن قانون السير والمرور

ً
ً
وغيابيا.
حضوريا
مخالفتها
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ال تجعلك فرحتك بعد املناسبات الرياضية أحزان لآلخرين بسبب القيادة املتهورة.

أخبارنا

ساعد ومرور
أبوظبي يتعاونان
في توعية الطلبة
بمعرض «ربيع
بالحوادث» بأبوظبي
س���اهمت جمعي���ة س���اعد للحد من

واألس���تاذة مري���م مس���لم المزروع���ى

وم���ن جانبه���ا أك���دت مريم مس���لم

الح���وادث المرورية ف���ي تعزيز مفهوم

مدي���رة مرك���ز أبوظب���ى في مؤسس���ة

السالمة المرورية لدى الطلبة بالتعاون

التنمية األس���رية ومدي���رات ومعلمات

المزروع���ى مدير ة مرك���ز أبوظبى في

م���ع مديرية المرور والدوريات بش���رطة

م���دارس اجنادي���ن والبطي���ن العلمي���ة

أبوظب���ى ف���ي مع���رض « ربي���ع ب�ل�ا

ومدرسة المستقبل

حوادث» الذي نظمته مؤسسة التنمية

وش���دد المق���دم العام���ري عل���ى

األس���رية مرك���ز أبوظب���ى بمش���اركة

ضرورة دعوة أولياء األمور إلى مشاهدة

م���دارس «الظبيانية و البطين العلمية

اإلبداع���ات المتمي���زة المس���توحاة م���ن

و المستقبل و اجنادين « وذلك ضمن

موضوع���ات مروري���ة  ,منه���ا مرس���م

منهجي���ة التواص���ل المجتمع���ي بم���ا

مروري ونماذج لمجسمات حول حوادث

يع���زز الس�ل�امة المروري���ة ف���ي القطاع

مروري���ة  ,وخ���ط عربي ,واغان���ى توعية

التعليمي

مرورية وعرض للقاعدة الذهبية لركوب

مؤسسة التنمية األسرية أن االهتمام
ببرامج التوعية المرورية بالش���راكة مع
م���رور أبوظب���ى يأتى ترجم���ة لتوجهات
حكوم���ة أبوظب���ى ف���ي غ���رس االلتزام
بالتوعي���ة المرورية بي���ن الطالب وذلك
باعتبارهم سائقي المستقبل بما يعزز
م���ن معايير األمن والس�ل�امة المرورية
لتحقي���ق رؤي���ة  2030ف���ي أن تصب���ح
واح���دة م���ن خم���س حكوم���ات تحق���ق
السالمة المرورية

وعبر المقدم جمال س���الم العامري

الحاف�ل�ات المدرس���ية باإلضاف���ة إلى

رئي���س قس���م العالق���ات العام���ة في

تقديم نصائح غالية في مجال السالمة

وثمن���ت حم���ده المهي���رى مدي���رة

مديري���ة الم���رور والدوري���ات بش���رطة

المرورية ,وتقديم عرض» لعبة الطريق

أبوظبى إعجابه بالش���عار ال���ذي اختارته

إلى المدرسة «التي قامت بتصميمها

مدرس���ة الظبياني���ة التابعة لمؤسس���ة

الطالب���ات للمعرض»ربي���ع ب�ل�ا حوادث

الطالبة هبة نبيل ,وهى عبارة عن لعبة

مروري���ة» وس���عى المديري���ة لجعل كل

الكترونية

فص���ول الس���نة ب�ل�ا ح���وادث مروري���ة،

وأك���د العامري االهتمام الذي يوليه

مؤكدا جهود شرطة أبوظبى من خالل

مرورابوظب���ى لتفعيل آف���اق التواصل

إستراتيجية السالمة المرورية للحد من

م���ع القط���اع التعليم���ي م���ن خ�ل�ال

كل الحوادث التي يتعرض لها الطالب.

االس���تخدام األمثل للوسائل التعليمية

وتضمن المعرض فعاليات متنوعة

والتدريبي���ة لرف���ع مس���توى الوعي بين

تدل على وع���ى مبكر للطالبات بقضية

الط�ل�اب والمدرس���ين وأولي���اء األم���ور

الس�ل�امة المرورية  ,وحض���ر الفعاليات

وحث س���ائقي الحافالت والمش���رفات

الرائ���د خال���د محم���د عب���د الكري���م آل

والمش���رفين عل���ى االلت���زام بقواع���د

عل���ى والنقيب عائش���ة محم���د الزعابى

السالمة المرورية
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التنمي���ة االس���رية بالش���راكة الفاعل���ة
بي���ن المدرس���ة ومديري���ة الم���رور ف���ي
تنظيم المع���رض المروري,وأكدت على
االهتمام الذي تحظى به برامج الثقافة
المرورية مما ساهم في تنمية الثقافة
المروري���ة بي���ن الطالبات وتش���جيعهم
عل���ى إع���داد وتصميم برام���ج والعاب
الكترونية في مجال الس�ل�امة المرورية
مما مكنها عل���ى الحصول على العديد
م���ن الجوائ���ز في مس���ابقة مواصالت
األمارات .
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

أخبارنا

الشاحنات تمثل  20%من
مجموع المركبات

مخالفة  15ألف
حافلة و 20ألف
مركبة ثقيلة
في دبي خالل
العام الماضي
أف���اد الل���واء محمد س���يف الزفين،

مروري���ة ض���د المتهوري���ن ،وس���تقوم

ً
مش���يرا إلى أنه الحظ ه���ذه التصرفات

مدير اإلدارة العامة للمرور في ش���رطة

بحجز الس���يارات ،ومخالفة الس���ائقين،

ف���ي كل إنح���اء العال���م ،وش���رطة دبي

دب���ي ع���ن ع���دد الحاف�ل�ات الت���ي تمت

داعي���ا األفراد عند مش���اهدتهم س���ائق

قام���ت بمخالف���ة  44أل���ف س���ائق م���ن

مخالفته���ا  15الف حافلة والمركبات 20

متهور االتص���ال على الرق���م المجاني

جراء تلك التصرفات ،فالمش���كلة كبيرة

الف مركب���ة ثقيلة خالل العام الماضي

 8004353لإلبالغ.

وعلين���ا حله���ا .وردا على س���ؤال بعض

ً
مش���يرا إل���ى أن���ه يج���ب أن يك���ون
،

وكان الل���واء الزفي���ن تواص���ل م���ع

الن���اس الذي���ن يقومون برم���ي أعقاب

هنال���ك ش���وارع منفصل���ة للحاف�ل�ات،

أكث���ر من  72ألف ش���خص عل���ى الهواء

الس���جائر من نافذة الس���يارة ،قال هي

والش���احنات ع���ن المركب���ات الخفيف���ة ،

ً
مؤكدا عل���ى التعاون في ه���ذا الصدد

مباش���رة عل���ى صفحت���ي “تويت���ر”

مخالف���ة مروري���ة ،باإلضاف���ة إل���ى أنها

و”فيسبوك”  ،إضافة إلى مستمعي

س���وء تصرف ،وعلى من يش���اهد هذا

مع هيئة الطرق والمواصالت ،موضحا

“رادي���و  “ 2باللغ���ة االنجليزي���ة وراديو

التص���رف االتص���ال بالرق���م المجان���ي

أن الش���احنات تمث���ل نس���بة  20%من

حي���اة باللغ���ة العربي���ة ،وذل���ك به���دف

.8004353

مجموع المركبات ،ولكنها مسؤولة عن

تفعيل ثقافة القانون ،وتعزيز التواصل

وع���ن إحصائي���ات اإلدارة العام���ة

 40%من الحوادث المميتة.

م���ع الجاليات ،والوص���ول إلى اكبر عدد

للم���رور خ�ل�ال العام الماض���ي ،قال إن

من شرائح المجتمع

 ”:هناك انخفاض في نسبة الوفيات،

وق���ال إن القي���ادة العدوانية ،وعدم
ت���رك مس���افة كافي���ة بي���ن المركب���ات،

وأجاب على س���ؤال حول استخدام

م���ن جراء الح���وادث المرورية في العام

وتغيير خط الس���ير بص���ورة فجائية هي

الهات���ف المحم���ول أثن���اء الس���ياقة،

الماضي ،مقارنة بالعام 2011م ،حيث

أكث���ر م���ا يع���رض حي���اة الن���اس للخطر،

كإرس���ال الرسائل النصية والتحدث أثناء

انخفضت نس���بة مؤش���ر الوفيات إلى

القي���ادة ،أو ق���راءة الجري���دة أو األكل،

( )-22.5%في العام الماضي،

ً
مشددا على أن الشرطة ستطلق حملة

أبريل 2013
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

أخبارنا

«ساعد» تثقف  1200عامل مروريا لوقايتهم من الدهس

العمال يستمعون إلى شرح من أحد العاملين في ساعد
اس���تفاد نح���و  1200عام���ل م���ن

وق���ال أن التوعية هدفت إلى رفع

وف���ي ذات الس���ياق دع���ا العامري

التوعية المروري���ة التي نظمتها جمعية

مس���توى الثقافة المرورية بين العمال

س���اعد للح���د م���ن الح���وادث المروري���ة

ً
مع���ا عل���ى نح���و يس���هم ف���ي الح���د

قائ���دي المركبات على الط���رق الداخلية

بالتعاون مع مديري���ة المرور والدوريات

من األس���باب الت���ي تؤدى إل���ى وقوع

ف���ي ش���رطة أبوظب���ي به���دف خفض

الحوادث المرورية و تش���جيع السائقين

وفيات الدهس .

على االلتزام بقانون السير والمرور.

والخارجي���ة

إل���ى خف���ض س���رعاتهم

والح���رص واالنتب���اه بالقرب م���ن أماكن
عب���ور المش���اة وإعطائه���م الفرص���ة
الكافي���ة لعب���ور الطريق  ,الفت���ا إلى أن

وكان���ت الجمعية نظم���ت  24برنامج

وأض���اف أن���ه ت���م التركي���ز ف���ي

توعي���ة لعم���ال الزراعي���ة ف���ي مدين���ة

المحاض���رات عم���ال الزراع���ة الذي���ن

أبوظبي .

يوجدون بحس���ب طبيع���ة عملهم على

تص���ل غرامته���ا المالي���ة  500دره���م

وذكر المقدم جمال س���الم العامري

الجزر الوس���طية ف���ي منتصف الطرق،

رئي���س قس���م العالق���ات العام���ة في

ومم���ن تتطلب أعماله���م االنتقال من

باإلضافة إلى تس���جيل  6نقاط مرورية

المديري���ة المدير التنفيذي للجمعية أن

ً
م���رورا عبر الش���وارع
جه���ة إل���ى أخ���رى،

برامج التوعية المرورية للعمال تضمنت

إلى تش���جيعهم على االلت���زام بالعبور

محاض���رات ومع���ارض ونق���اط توعي���ة

م���ن األماكن المخصص���ة واالنتباه إلى

مروري���ة وزي���ارات ميداني���ة ومب���ادرات

المركب���ات التي تس���ير ف���ي االتجاهات

مجتمعية من ضمنها المبادرة الخاصة

المختلفة ،وتقدير س���رعاتها ،قبل عبور

ً
مروريا .
بمعسكر العمال األفضل

الطريق
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ع���دم إعط���اء األولوية للمش���اة مخالفة

بحق السائق.
وأوض���ح أن إيق���اف المركب���ة عل���ى
مم���ر عب���ور المش���اة يعتب���ر مخالف���ة
غرامته���ا المالي���ة  500دره���م ,ف���ي أن
مخالفة عبور المش���اة م���ن غير األماكن
المخصصة تبلغ قيمتها  200درهم.
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