
سيف بن زايد: لحمة القيادة والشعب
ركيزتنا الكبرى في استقرار الوطن

www.saptc.ae نوفمرب 2013 - العددالسادسمجلة فصلية تصدر عن جمعية ساعد

الحارثــــي : برامـــج مجتمعية لزيادة 
الثقافــــة المروريــــة بيـن الشـــــــباب 

الغبــار واألتربــــة ظاهـــرة جوية تضر 
بالبيئة  وتؤثر على الرؤية

شــــرطة أبوظبــــي تدعــــو ذوي اإلعاقـة 
للتسـجيل وتحديــــــث بيانــــاتهم فــــي 

خدمة »5999«

دوريات جوية لمراقبة الطرق وضبط مخالفي 
قانون السير والمرور بابوظبى

ساعد تشارك في معرض ومسيرة
الدراجات النارية في ابوظبي





رئيس مجلس اإلدارة

العميد المهندس/ حسين أحمد الحارثي

شكلت مواقع التواصل االجتماعي جزًء من منظومة التواصل بين المؤسسات 
واألفراد ومختلف القطاعات، في ظل تطور التكنولوجية التي لم تهدأ منذ ظهورها 
بفعل عبقرية وذكاء اإلنسان، الذي تمكن من إيجاد نقلة نوعية في عالم االتصال 
أرجاء  في  اإلنترنت  شبكة  انتشرت  حيث  صغيرة،  قرية  شبه  العالم  من  جعلت 
المعمورة ،ليتعرف اإلنسان إلى الثقافات والعادات والتقاليد وطبيعة الحياة في 
المجتمعات، ومر تطور الشبكة العنكبوتية في عدة مراحل شهدت قفزات متميزة 
في استخدامها وتوظيفها بمجاالت متنوعة ذات فوائدة كثيرة سهلت على األفراد 
والباحثين توفير المعلومة، والحصول على خدمات القطاعين العام والخاص دون 

جهد وعناء .

توفير  لغايات  اإلنترنت  استخدام  المتحدة في  العربية  اإلمارات  دولة  وتفردت 
أفضل  وفق  وسهولة  بيسر  الشبكة  هذه  عبر  والمقيمين  للمواطنين  الخدمات 
استراتيجية  مع  يتطابق  نحو  ،على  آمنة  بطرق  المجال  هذا  في  الدولية  المعايير 
الجهات  لدى  التحتية  البنية  إ  لتعزيز  االتحادي،  المستوى  على  اإللكترونية  الحكومة 
الحكومية االتحادية، ورفع جاهزية التحول اإللكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة 
الة، يمكن الحصول عليها  للجمهور بشكل يضمن توفير خدمات حكومية متطورة وفعَّ

بسهولة عبر شبكة اإلنترنت.

شرطة  في  والدوريات  المرور  مديرية  قيام  إلى  الحديث  سياق  في  ونتطرق 
أبوظبي ببث رسائل توعية عبر مواقع التواصل االجتماعي، حذرت فيها من قيادة 
السرعة  تجاوز  ومن  ساعات،  أربع  على  تزيد  متواصلة  و  طويلة  لفترات  المركبة 
المحددة المسموح بها على الطرقات ودعت إلى عدم تجاوز اإلشارة الحمراء، وعدم 

كتابة وإرسال الرسائل الهاتفية أثناء القيادة، لتجنب وقوع الحوادث..

الحوادث  من  للحد  أبوظبي  »مرور  برنامج  عبر  المركبات  لقائدي  أوضحت  كما 
المرورية« على مواقع »فيس بوك« و»تويتر« و»يوتيوب«، أن المسافة القصوى 
االنتباه  إلى  ودعتهم  كيلومتر،  على  300  تزيد  أال  يجب  اآلمنة  المتواصلة  للقيادة 

والحذر وإتباع هذه التعليمات حفاظًا على سالمتهم.

واستغلت المديرية مواقع التواصل االجتماعي في التحذير من تجاوز اإلشارة 
الضوئية، ومخاطرها التي تتسبب في وقوع حوادث مؤلمة قد تنتج عنها وفيات 
أو إصابات بليغة، وأن تغير ضوء اإلشارة إلى اللون األصفر ال يعني زيادة سرعة 
من  تحذيرا  تغرداتها  حملت  فيما  للتوقف،  السرعة  وإنما خفض  لتجاوزها،  المركبة 
خطورة التحدث في الهاتف أثناء القيادة، أو كتابة الرسائل النصية، لما لذلك من تأثير 

سلبي في تشتيت ذهن سائق المركبة عن مخاطر الطريق.

التوعية  التواصل االجتماعي ونشر  إثراء المحتوى على مواقع  ونؤكد على أن 
بشكل عام من أهم األهداف التي يجب أن تركز عليها المؤسسات والجهات التي 
تبسيط  خالل  من  وذلك  واليوتيوب«  وتويتر،  بوك،  »فيس  عبر  بالتوعية  تعنى 
التي تعالج ظواهر اجتماعية كثيرة تتولى المؤسسة الشرطية  التوعية  موضوعات 
للجريمة، وسقوط األطفال، ومكافحة  المرورية، والتصدي  التوعية  جزاء منها مثل 

المخدرات وغيرها .

ونأمل من الجميع االستخدام األمثل لمواقع التواصل واالجتماعي، واالنتفاع 
منها بالطرق الصحيحة، والتعرف إلى كل ما هو جديد ومفيد. »وعلى الخير والمحبة 

نلتقي«.

»مواقع التواصل 
االجتماعي«
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يتسبب استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة بوقوع حوادث خطيرة، قد 
ينجم عنها وفيات وإصابات بليغة، وهو أمر اليستهان به لما يشكل من مخاطر 
للسائقين  المتكررة  الشرطة  تحذيرات  رغم  واآلخرين،  السائق  حياة  تطال  قاتلة 
بعدم استخدام الهاتف أثناء قيادة مركباتهم لتفادي وقوع الحوادث، مقابل إحكام 
الرقابة، وحمالت التوعية لتعريفهم بسلبيات وخطورة ذلك على حياتهم واآلخرين.

وحسب الدراسات أن احتماالت وقوع حادث سير تزيد أربع مرات للسائق الذي 
يتحدث بالهاتف، حيث يسهم ذلك في فقدان السيطرة على قيادة المركبة، إذ 
أن استخدامك للهاتف خلف المقود يشتت االنتباه عن الطريق، وبطء االستجابة 
أمامك،  التي  بين مركبتك واألخرى  كافية  ترك مسافة  الطريق، وعدم  لمفاجآت 

وصعوبة بقاء المركبة في حارة واحدة، وأحيانا تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء .

وزيادة إلى ذلك فقد أثبتت دراسات أجريت أن استعمال الهاتف أثناء قيادة 
المركبة يعادل القيادة تحت تأثير الخمور والمسكرات، مايشكل خطورة كبيرة على 
بقوانين  التزاما  أكثر  ليكونوا  السائقين  جميع  يدركها  أن  البد  العامة،  السالمة 
وأنظمة السير، خصوصا بعدم استعمال الهاتف الذي تترتب عليه مخاطر كبيرة، 
بسبب الحوادث التي تنتج عن هذا التصرف، وتؤدي إلى فقدان الحياة، واإلصابات 

الناجمة التي تلحق بالسائق واآلخرين .

أن أألمر يتطلب الحرص وأخذ ذلك في الحسبان أثناء قيادة المركبة من أجل 
رسالة  أو  مكالمة  تلقي  حال  كل سائق في  على  ويجب  على سالمتنا،  الحفاظ 
عبر الهاتف أثناء القيادة الوقوف في المكان المخصص، والتحدث بـ »الهاتف » 
أو الرد على الرسالة الواردة، خالل فترة قصيرة جدأ من الوقت، أو تأجيل عملية 
الرد لحين الوصول إلى المكان المقصود، لتجنب وقوع الحوادث وتعريض حياته 

واآلخرين للخطر .

وتزداد  السمع،  حاسة  المركبة  قيادة  أثناء  باليد  الهاتف  استعمال  ويشغل 
الرسالة، ما  كتابة  أثناء  الهاتف  إلى  اللمس والنظر  المخاطر عند استخدام حاسة 
يؤدي إلى تشتت عام في االنتباه، وإشغال حاستي النظر واللمس لدقائق على 

نحو يخالف قواعد القيادة اآلمنة » اإلمساك بالمقود بكلتا اليدين »

لظاهرة  للتصدي  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  التعاون  إلى  الجميع  وندعو 
خالل  من  العامة،  السالمة  على  حفاظًا  القيادة  أثناء  النقال  الهاتف  استخدام 
بقوانين  وااللتزام  الظاهرة،  هذه  مخاطر  إلى  والتعرف  التوعية  دائرة  توسيع 

وأنظمة السير .

استخدام الهاتف أثناء القيادة 

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

أك���د الفريق س���مو الش���يخ س���يف 
بن زايد آل نهي���ان، نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء وزير الداخلية أن اللحمة الفريدة 
القائمة بين الشعب اإلماراتي وقيادته 
الحكيم���ة تع���ّد الركي���زة الكب���رى لكل ما 
نلمس���ه في واقعنا الي���وم من تقدم 
ورف���اه وأمن واس���تقرار عّز ل���ه النظير، 
مس���ؤولية  أن  إل���ى  س���موه  مش���يرًا 
األمن وتحققه على نحو ش���امل ودائم 
ف���ي رب���وع الوط���ن ال تقتص���ر عل���ى 
والش���رطية  العس���كرية  المؤسس���ات 
حصرًا، بل إن كاف���ة القطاعات المدنية 
والخاصة معنية به���ذا األمر، الفتًا إلى 
أهمية التنس���يق الدائ���م والفعال بين 
مختلف تل���ك المكونات لتحقيق المنجز 

العام.
وكان ســـموه ألقى، محاضرة حول األمن الوطني في 
كليـــة الدفـــاع الوطني بأبوظبي، وســـط حضـــور نخبة من 
كبار ضباط القوات المســـلحة والشرطة، يتقدمهم الفريق 
الركـــن حمد محمـــد ثانـــي الرميثـــي، رئيـــس أركان القوات 

المســـلحة، والفريق ســـيف عبدالله الشـــعفار؛ وكيل وزارة 
الداخليـــة، واللواء ناصر لخريبانـــي النعيمي، األمين العام 
لمكتب ســـمو نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء وزيـــر الداخلية، 
واللواء الركن طيار رشـــاد محمد ســـالم السعدي، قائد كلية 
الدفاع الوطني؛ وعدد من الوكالء المســـاعدين والمديرين 

العامين بوزارة الداخلية إلى جانب طلبة الكلية.

الوطني الدفاع  بكلية  محاضرته  خالل 

سيف بن زايد: لحمة القيادة والشعب 
ركيزتنا الكبرى في استقرار الوطن

سموه يّدون كلمة تذكارية في سجل الزائرين

سموه في لقطة جماعية مع طلبة 

الدفعة األولى

ساعد-العدد السادس
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

وأعـــرب ســـمو نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء وزير الداخلية عـــن ثقته بأن هذه 
الكلية )كلية الدفاع الوطني( - وبما شّرف 
به مجلسها األعلى؛ برئاسة الفريق أول 
ســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبـــي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة- ســـتصبح حتمًا رافدًا 
جديـــدًا مـــن روافـــد االســـتقرار واألمـــن 
والرخـــاء، التي تشـــهدها البـــالد بفضل 
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان، رئيس 
الدولـــة »حفظـــه اللـــه« القائـــد األعلـــى 
للقـــوات المســـلحة، إلـــى جانـــب أخيـــه 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم، نائب رئيـــس الدولة، رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«.
وقال ســـموه: »يســـرني أن أرى اليوم إحـــدى الثمرات 
التـــي غرســـتها أيادي القائـــد في أرض الوطـــن، من خالل 
رؤيتي لهذا الصرح األكاديمي المتميز، وهو يشّع نشاطًا، 
لتقديـــم المهارة والمعرفة الحديثة، لنخبة من أبناء الوطن، 
ومن شـــتى القطاعـــات والجهات، فيعمل علـــى تأهيلهم 
وصقلهـــم، ليكونـــوا فـــي طليعة صفـــوف حمـــاة الوطن 
القادريـــن علـــى تحديـــد وتقييـــم تحديات األمـــن الوطني، 
الغيوريـــن على عزته ومجده، الســـاهرين على أمنه، ورخاء 
شعبه، المدافعين عن طهارة أرضه، وإشراقة رايته، زاهية 

في سمائه وبحره«.
وقـــدم ســـموه مدخـــاًل تاريخيـــًا اســـتقصى فيـــه أبـــرز 
التطورات والمراحـــل التي مر بها مفهوم األمن الوطني، 
متوقفـــًا بالدراســـة والتحليل علـــى أهـــم اآلراء التي قالها 
الخبراء والمختصون بهذا المفهوم؛ كما تطرق إلى األحداث 

العالمية الكبرى التي أثرت وتأثرت به سلبًا وإيجابًا.
وتنـــاول ســـموه جملـــة مـــن المحـــاور والموضوعـــات 
المتعلقـــة بمفهـــوم األمـــن الوطنـــي، كأهميتـــه وركائـــزه 
وأبعاده االستراتيجية، ومدى اإلدراك المجتمعي لطبيعته، 
وســـبل تعزيـــز قّيم الـــوالء واالنتماء للوطـــن، والمحافظة 
علـــى منجزاته ومكتســـباته ومصالحه العليا؛ عبر اســـتقراء 
سموه لعمومية المشهد المحلي؛ وأبرز التحديات واآلمال 
التي تشغل القائمين على هذا الشأن، بما يضمن لشعب 
اإلمارات مســـتقباًل زاهرًا ينعمون فيه بالمزيد من التقدم 

والرفاه.
وأجاب ســـموه في أعقاب المحاضرة على عدة أســـئلة 
واستفسارات طرحها الطلبة الذين أبدوا تجاوبًا ملحوظًا مع 

تلـــك المحـــاور، ودار نقاش شـــّفاف حول ما تـــم طرحه من 
أفكار وموضوعات.

إلـــى ذلـــك رحب اللـــواء الركن طيار رشـــاد محمد ســـالم 
الســـعدي، قائد الكلية، بزيارة ســـموه التي وصفها بكونها 
تجســـيدًا الهتمام القيادة بأبنائهـــا، والوقوف الدائم على 
مســـتوى تقدمهم العلمي وتحصيلهـــم المعرفي، مؤكدًا 
أن الرؤى المســـتنيرة لســـمو نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الداخلية؛ وخبرته الوســـيعة في مجال األمن تســـهم 
فـــي وضع اإلطار العام للمنهج التعليمي للدارســـين، كما 
تســـاعدهم تلك الخبرات المتراكمة في إنجاز بحوثهم على 

نحو أشمل وأعمق.
وفـــي ختـــام الزيـــارة جال ســـموه والمدعـــوون بمرافق 
الكلية، حيث اطلع على قاعات التدريس والتدريب، وتسلم 
سموه درع الكلية من قائدها؛ كما قام بتدوين كلمة تذكارية 

في سجل الزائرين والتقاط الصور التذكارية.
وكان صاحب الســـمو رئيس الدولة »حفظه الله« أصدر 
مرسوم القانون االتحادي رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء 
كلية الدفاع الوطني، تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة 
ويكون مقرها أبوظبي، بهدف اســـتكمال منظومة العمل 
التنموي عبر اإلســـهام جديـــًا في بناء اإلنســـان اإلماراتي 
المؤهل بأحـــدث تقنيات العلوم العســـكرية كي تواكب ما 
يتحقـــق على الصعـــد التنمويـــة األخرى فـــي الدولة، إلى 

جانب غيرها من األهداف.
يشـــار إلى أن الكلية، وهي األحـــدث في هذا المجال، 
اســـتقبلت دفعتها األولى منتصف أغســـطس الماضي، 
وتـــم إعـــداد برنامـــج تمهيـــدي للطلبة قبـــل الدراســـة التي 
ابتـــدأت مطلـــع ســـبتمبر الجـــاري، حيـــث بلغ قـــوام الدفعة 
األولـــى 30 طالبـــًا وطالبـــة التحقـــوا مـــن مختلـــف الجهات 

المحلية واالتحادية بشقيها العسكري والمدني.

سموه يتسلم درع الكلية

ساعد-العدد السادس
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ال ترسع املوت أرسع.

ب���دأت مديري���ة الم���رور والدوريات بش���رطة ابوظبى 
بالتعاون مع إدارة جناح الجو تشغيل دوريات جوية لمراقبة 
حركة السير والمرور وضبط المخالفين ومتابعة التجمعات 
غير القانونية واالستعراضات الخطرة للشباب المتهورين 
وضبطهم واتخاذ الالزم بش���أنهم، في إطار إس���تراتيجية 
السالمة المرورية لشرطة أبوظبى لجعل الطرق أكثر آمنا 
وسالمة والحد من كافة األسباب التى تؤدى إلى وقوع 
الح���وادث المرورية وم���ا ينتح عنها من وفي���ات وإصابات 

بليغة .
 وتقـــوم الدوريات الجوية بتنفيذ طلعات جوية لمراقبة 
حركة السير على الطرق بإمارة أبوظبى وتصوير المخالفين 
ومخالفتهـــم وتحديد أماكـــن االزدحامات المرورية على نحو 

يســـاعد الدوريـــات المرورية على ســـرعة التوجـــه إلى هذه 
األماكن، وضمان انســـيابية الحركـــة وتنظيمها على الطرق 

الداخلية والخارجية بإمارة أبوظبى. 
كمـــا تشـــمل مهامها متابعـــة المركبات التـــى ال تحمل 
أرقام آو تحمل أرقام مرورية مزورة والتواصل مع الدوريات 
المرورية لضبط تلك المركبات ,اضاقة إلى قيامها بطلعات 
نهاريـــة وليلية لمراقبة أماكن تجمعات الشـــباب المتهورين 
وتصويرهـــم بمـــا يمكـــن من ضبطهـــم في إطـــار الحرص 
على ســـالمتهم للحد من الخطورة التى يمكن أن تنتج عن 
االستعراضات الخطرة بالمركبات وما ينتج عنها من حوادث 
مروريـــة يمكن أن تـــؤدى إلى إصابات أو وفيـــات بينهم أو 

يتضرر منها مستخدمي الطريق اآلخرين
 الجدير بالذكـــرأن الطائرات المراقبة الجوية المرورية تم 
تزويدهـــا باألجهزة الحديثة للتصوير الحـــراري لتعمل بكفاءة 
ودقـــة ووضوح في األحـــوال الجوية المختلفة إضافة إلى 
التصويـــر الليلـــي بما يمكنهـــا من تصويـــر مخالفي قانون 
الســـير والمـــرور ورصـــد المتهوريـــن وضبطهم بواســـطة 

مباحث المرور.
وتقوم الطائرات بنقل صورة حية ومباشـــرة إلى غرفة 
العمليـــات المركزية بالقيادة العامة لشـــرطة ابوظبي أثناء 
المهمـــة ويكـــون التواصل بين غرفـــة العمليـــات والطائرة 
عبـــر جهاز )التترا( لســـهولة توجيه الطائـــرة إلى المكان الذي 
يتـــم تحديده في غرفـــة العمليات ويســـاعد  جهاز التصوير 

الحراري على عمل الدوريات الجوية الليلية.

دوريات جوية 

لمراقبة الطرق 

وضبط مخالفي 

قانون السير 

والمرور بابوظبى
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان.

شـــارك ســـمو الشـــيخ طحنون بن محمد آل نهيان، 
ممثـــل الحاكم فـــي المنطقة الشـــرقية، في فعاليات 
حملـــة شـــرطة أبوظبي،تحـــت شعار)ســـالمة الطالب 
مســـؤولية الجميع(، بتوزيع الهدايا المدرسية المرورية 
التـــي تحـــوي عبـــارات توعويـــة ونصائح للطـــالب حول 
القاعدة الذهبية الســـتخدام الحافلة المدرســـية، وذلك 

خالل زيارة سموه لمركز البوادي التجاري بالعين.
وقال العميد مهندس حســـين أحمد الحارثي، مدير 
مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي،إن مشاركة 
سموه في فعاليات »حملة سالمة الطالب مسؤولية 
الجميـــع«، تدعـــم الدور الذي تقوم به شـــرطة أبوظبي 
لالرتقاء بسلوك السائقين، وتسهم في تعزيز الوعي 
المروري لتوفير السالمة المرورية للطالب خالل العام 

الدراسي الجديد.
واضافـــإن مثـــل هذه الفعاليات تأتي انســـجامًا مع 
اســـتراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومنهجية 

التواصـــل الخارجـــي ضمن الخطة التـــي تنفذها »مرور 
أبوظبـــي«؛ لنشـــر الثقافـــة المرورية  بما يســـهم في 

تعزيز دور المجتمع لتوفير األمن المروري. 
وأوضـــح الحارثـــي أن برامج التوعيـــة المرورية التي 
نظمهـــا فرع العالقات العامة في قســـم مرور العين، 
التابع لمديرية المرور والدوريات، تأتي ضمن االهتمام 
الـــذي توليـــه المديريـــة بضـــرورة التفاعـــل مـــع مختلف 
شـــرائح المجتمـــع المحلي في إمـــارة أبوظبي ومدينة 
العين،خصوصـــًا فئـــة الطـــالب خالل العام الدراســـي 

الجديد.

 طحنون بن محمد يشارك 
شرطة أبوظبي حملة 
سالمة الطالب بالعين 

مجتمعية شرطة أبوظبي تنظم أنشطة توعية لطلبة المدارس
المجتمعي���ة  الش���رطة  نف���ذت 
بش���رطة أبوظب���ي أنش���طة توعي���ة 
ط���الب الم���دارس وأولي���اء األمور، 
والتعليمات  المس���تجدات  ش���ملت 
الت���ي وضعته���ا الجه���ات التعليمية 
للتعلي���م  أبوظب���ي  مجل���س  ف���ي 

والمدارس.
وتتعاون الشـــرطة المجتمعية مع 
تلك الجهات عن طريق القيام بزيارات 
ميدانيـــة؛ يتـــم خاللها عقـــد مجموعة 
مـــن المحاضـــرات التوعويـــة وتوزيـــع 
منشـــورات وكتيبات، تحتـــوي نصائح 
وإرشـــادات تعـــرف الطـــالب النظـــم 
والســـلوكيات المطلوب اتباعها داخل 
المدرســـة، وأثنـــاء ركـــوب الحافـــالت 
والنزول منها؛ بجانب االلتزام بالنظام 

مـــن  وتوصيلهـــم  قدومهـــم  خـــالل 
المدرسة إلى المنزل والعكس .

وقال المقدم مبارك بن محيروم، 
المجتمعيـــة،  الشـــرطة  إدارة  مديـــر 
إن هـــذه األنشـــطة التوعويـــة التـــي 
يتـــم تنظيمهـــا ســـنويًا، تهـــدف إلى 
توعيـــة الطـــالب وأولياء األمـــور بكل 
المستجدات التي تطرأ على العملية 
التعليمية والتنظيمية في المدارس.

وذكـــر أنهـــا تشـــمل مجموعة من 
يقدمهـــا قســـم  التـــي  المحاضـــرات 
الشرطة المجتمعية للتعريف بضرورة 
التقيـــد بالنظام والهـــدوء خالل ركوب 
الطـــالب للحافـــالت والنـــزول منهـــا، 
وعدم اللجوء للعنف مع بعضهم أثناء 
مشاركتهم في األنشطة المدرسية، 

والمحافظة على األدوات المدرســـية 
وعدم العبث بها، وااللتزام بالمذاكرة 
وعـــدم الغيـــاب واحتـــرام المدرســـين 

واألجهزة اإلدارية بالمدرسية.

المقدم مبارك بن محيروم
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

ودعا مستخدمي الدراجات النارية 
الســـالمة  بإجـــراءات  االلتـــزام  إلـــى 
اإلصابـــات  مـــن  أنفســـهم  لوقايـــة 
الناتجـــة مـــن حوادثهـــا والتـــي تزيـــد 
ا تسببه اإلصابات  بمعدل 35 مرة عمَّ
الناتجـــة مـــن حـــوادث الســـيارات كما 
دعاهـــم إلـــى لبـــس الخـــوذة الواقية 
لوقاية أنفسهم من إصابات الرأس. 
المالبـــس  ارتـــداء  علـــى  والحـــرص 
المخصصـــة لركوب الدراجـــات والتي 
تعمـــل علـــى حمايتهـــم، والتأكـــد من 
ســـالمة الدراجـــة وصالحيـــة األضواء 
واإلطـــارات  والخلفيـــة  األماميـــة 
وتوفير صندوق اإلســـعافات األولية 
وملصقات عاكســـة للضوء فيما يلى 

نص الحوار:

الخاص���ة  القواني���ن  * ماه���ى 
بقيادة الدراجات النارية ؟

الســـير  قانـــون  إلحـــكام  طبقـــا 
والمـــرور االتحـــادي رقـــم )21( لســـنة 
1995 وتعديالتـــه فـــان رخصـــة قيادة 
دراجـــة آليـــة تمنـــح لمن ال يقـــل عمره 
عـــن 17 عامـــا ,وعلى كل مســـتعمل 
لهـــذه الدراجة أن يتقيد بوضع الخوذة 

الواقية على رأســـه أثناء الســـير على 
الطريق.

 
* ماهى المخالفات والعقوبات 
التى نص عليه���ا القانون لقائدي 

الدراجات النارية؟
مصادرة الدراجـــات المرخصة في 
حـــال قيادتها بدون لوحات أرقام على 

الطرق.
األربـــع  )ذات  الدراجـــات  مصـــادرة 
عجالت( في حال قيادتها على الطرق 

العامة واألحياء السكنية. 
مصـــادرة الدراجـــة النارية في حال 
تكرار مخالفـــة القيـــادة بطيش وتهور 
ومخالفة الهروب من شرطي المرور.

القضائيـــة  للجهـــات  تحويلهـــم 
وتهـــور  بطيـــش  القيـــادة  لمخالفـــة 
ومخالفة الهروب من شرطي المرور.

 * كم بلغ عدد الحوادث المرورية 
الدراج���ات  فيه���ا  تس���ببت  الت���ى 
الناري���ة خ���ال العام الج���اري على 

مستوى إمارة ابوظبي ؟
 بلغ عدد الحـــوادث المرورية التى 
تســـببت فهـــا الدراجـــات النارية خالل 

الفترة من 1 يناير والى 31 أغسطس 
الماضي نحو 51 حادثا مروريا تنوعت 
صـــدم  حـــوادث  بيـــن  مـــا  الحـــوادث 

وتدهور. 

* كم عدد الوفيات التى نتجت 
عنها و ابرز أسباب الحوادث ؟

نتج عنها وفاة 3 أشخاص وإصابة 
4 آخريـــن بإصابـــات بليغـــة ومـــن ابرز 
تلـــك  لوقـــوع  أدت  التـــى  األســـباب 
الحـــوادث االنحـــراف المفاجئ وعدم 
اإللمام بالقيادة والسرعة دون مراعاة 
الطريـــق وتجـــاوز اإلشـــارة الضوئيـــة 
الحمـــراء وعـــدم تـــرك مســـافة كافية 
ودخـــول طريق رئيســـىدون التأكد من 

خلوه واإلهمال وعدم االنتباه. 

* ك���م بلغ عدد المخالفات التى 
تم تحريرها للدراج���ات النارية في 
ثمانية ش���هور م���ن ا يناي���ر والى 
نهاي���ة أغس���طس الماضي على 

مستوى إمارة ابوظبي ؟ 
 بلـــغ عـــدد المخالفـــات التـــى تـــم 
تحريرهـــا للدراجـــات النارية في ثمانية 
نهايـــة  والـــى  ينايـــر  ا  مـــن  شـــهور 

 وفاة 3 وإصابة 4 في 51 حادث 
للدراجات النارية في 8 شهور بابوظبى

الحارثي : برامج 
مجتمعية لزيادة الثقافة 
المرورية بين الشباب 

أكد العميد مهندس حسني احمد احلارثى مدير مديرية املرور والدوريات 
بشرطة ابوظبي اجلهود الذي توليه امليرية في إطار أولوية لتوفير السالمة 
املرورية ووقاية أبنائنا من مخاطر استخدام الدراجات النارية على الطرق 
الداخلية واخلارجية وفي املناطق الرملية, , مما يعرضهم للحوادث املرورية 
اجلسيمة التي ينتج عنها وفيات وإصابات و إعاقات متنع املتضرر من أداء 

دوره الطبيعي في اجملتمع.

ساعد-العدد السادس
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة.

أغســـطس الماضـــي على مســـتوى 
إمارة ابوظبي نحو 1872 مخالفة من 

أبرزها. 
- 96 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة 
- 300 مخالفة لتجاوز السرعات. 

- 51 مخالفة لقيادة مركبة بعكس 
اتجاه السير. 

- 18 مخالفة لقيادة مركبة تسبب 
ضجيج. 

 - 42 مخالفة إلحداث تغيرات في 
محرك المركبة. 

 - 350 مخالفة للتجاوز بطريقة 
خاطئة.

- 7 مخالفات للقيادة بتهور. 
- 6 مخالفات قيادة مركبة بصورة 

تشكل خطر على الجمهور.
 - 15 مخالفة لتجاوز اإلشارة 

الضوئية الحمراء.

* ه���ل هناك إج���راءات اتخذتها 
مرور أبوظبى للح���د من مخالفات 

الدراجات النارية ؟
وفى إطار اإلجراءات الهادفة إلى 
الحد مـــن كافة األســـباب التي تؤدى 
إلى وقـــوع الحوادث المرورية طبقت 
المديريـــة المـــادة رقـــم )116( التجاوز 
بصـــورة خاطئـــة التـــى نصـــت علـــى 
المخالفـــة 200 درهم والحجز أســـبوع 
علـــى الدراجـــات النارية وذلك نســـبة 
لما يشـــكله التجاوز مـــن خطورة بالغة 
على قائدي الدراجات النارية أنفسهم 
وعلـــى كافـــة مســـتخدمي الطريق,و 
تشـــمل مخالفـــات الدراجـــات الناريـــة 
التجـــاوز عموما والتجاوز بين المركبات 
التقاطعـــات,  علـــى  توقفهـــا  أثنـــاء 
وكذلـــك التجـــاوز بيـــن المركبـــات أثناء 

الحوادث المرورية.

* ماهو الدور المجتمعي الذي 
تقوم ب���ه المديرية لنش���ر الثقافة 
للحد م���ن المخاطر التي يس���ببها 

استخدام الدراجات النارية ؟
البرامـــج  مـــن  العديـــد  هنـــاك 

بتنفيذهـــا  تقـــوم  التـــى  المجتمعيـــة 
مرور ابوظبي لنشر الثقافة المرورية 
وخصوصـــا بيـــن الشـــباب مـــن خالل 
بقانـــون  االلتـــزام  علـــى  تشـــجيعهم 
الخـــوذة  لبـــس  و  والمـــرور  الســـير 
وخفض الســـرعة وغيرها من المخاطر 
التي تتســـبب فـــي وقـــوع الحوادث 
المروريـــة للدراجـــات الناريـــة بمختلف 
أنواعها وتكون تلك البرامج في شكل 
والجامعـــات  بالمـــدارس  محاضـــرات 
إضافة إلى التوعية من خالل وسائل 
اإلعالم كمـــا تقوم المديرية بإرســـال 
رســـائل توعية والتواصل مع الشباب 
أبوظبـــى  مـــرور  برنامـــج  خـــالل  مـــن 
للحـــد مـــن الحـــوادث المروريـــة علـــى 
الفيســـبوك والتويتـــر واليوتيوب كما 
شـــملت الجهود إعداد كتيـــب توعوى 
حول الدراجات النارية ق يشتمل على 
معلومـــات وافية عن أنـــواع الدراجات 
النارية وإجراءات السالمة الخاصة بها 

وكيفية التعامل معها . 

* ما هى أالماك���ن التى يمنع 
فيه���ا قي���ادة الدراج���ات الرملي���ة 

بابوظبى ؟
 األماكـــن الممنـــوع فيهـــا قيـــادة 
الدراجـــات الرملية بابوظبى وتشـــمل 
األحياء السكنية والصناعية والشوارع 
الرئيســـية والداخلية بمدينة أبوظبى 
المناطـــق  مـــن  القريبـــة  والمناطـــق 
الطبيعيـــة  والمحميـــات  العســـكرية 

واألماكن المعلن عنها بلوحات 

* ماه���ى أالماكن المس���موح 
فيها قيادة الدراجات الرملية ؟

 االماكـــن التى يتـــم تحديدها من 
فبل الدوائر المختصة. 

 مثـــل المناطـــق الرملية في بنى 
يـــاس والفـــالح والوثبة)غيـــر األحيـــاء 

السكنية(
 مثل .المناطق الرملية في الختم 

والوثبة )غير األحياء السكنية(.
 مثل المناطق الرملية في الخزنة 

والوثبة )غير األحياء السكنية(.
وغيـــر  الرمليـــة  المناطـــق  مثـــل   
عـــن  والبعيـــدة  بالســـكان  المأهولـــة 

المناطق السكنية .

الت���ى  النصائ���ح  ماه���ى   *
توجهونا لقائدي الدراجات النارية ؟
االلتزام بالشـــروط الالزمة لقيادة 
الدراجات النارية بارتداء الخوذة الواقية 
التى تســـاعد على تفـــادي اإلصابات 
وارتـــداء  وضـــرورة  بالـــرأس  الخطـــرة 
النظارة الواقية للعين وتســــاعد علـى 
حمـايـــة العيــــن أثنــــاء قيــــادة الـدراجـة 
ضـــــد األتربـــة و الحجـــارة المتطايرة و 
الحشـــرات و ارتداء القفـــازات لحماية 
اليديـــن و ارتداء األحذيـــة المخصصة 
للدراجـــات الصحراويـــة لحماية األرجل 
و  المخصصـــة  المالبـــس  وارتـــداء 
ضرورة فحص الدراجة فحصا شـــاماًل 
يشمل فحص زيت المحرك والفرامل 
األمامية والخلفية والمصابيح وناقل 
الحركـــة و اإلطارات لتفـــادي األعطال 

أثناء االستخدام.

ساعد-العدد السادس
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية.

ساعد-العدد السادس

وقع االتفاقية عن شركة الحصن للغاز الرئيس التنفيذي 
الســـيد ســـيف أحمـــد الغفلـــي وعـــن مؤسســـة اإلمارات 
لتنمية الشـــباب الرئيس التنفيذي للمؤسســـة السيدة كلير 
وودكرافـــت، بحضـــور فريق مـــن إدارة شـــركة الحصن للغاز 
ضـــّم النائب األول للرئيـــس التنفيذي – الشـــؤون اإلدارية 
الســـيد علي مرشد المرر، والنائب األول للرئيس التنفيذي 
– الشـــؤون المؤسســـية الســـيد جاســـم النعيمي، ونائب 
الرئيس التنفيذي- الموارد البشـــرية السيد سامي عيسى 
لزعابـــي، ومديـــر االتصال المؤسســـي والعالقـــا تالعامة 

السيد فيصل آلعلي.
أكدالســـيد سيف أحمد الغفلي أن الشركة والمؤسسة 
ســـتتعاونان علـــى تطويـــر العالقة بينهما مـــن خالل تبادل 
المعرفـــة والخبـــرات المتعلقة بتنمية الشـــباب اإلماراتي، 
وســـتعمالن علـــى خلـــق تغيير إيجابـــي فـــي المجتمع.كما 
ستســـعيان إلـــى توفيـــر فرص العمـــل التطوعـــي وبرامج 

التدريـــب لتطويـــر القـــدرات القيادية للشـــباب. ومن جهته 
تحـــدث الســـيد علـــي مرشـــد المـــرر عـــن االهتمـــام الـــذي 
توليه شـــركة الحصـــن للغاز للبرامج التدريبيـــة التي توفرها 
المؤسســـة وال ســـيما التي تتناول أساســـيات االستجابة 

للطوارىء لدعم متطلبات الصحة والسالمة والبيئة.
بدورهـــا أعربـــت الســـيدة كليـــر وودكرافت عـــن تقديرها 
لشـــركة الحصـــن للغـــاز ودورهـــا فـــي دعـــم وتعزيـــز برامج 
المؤسســـة فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة. وقالت 
بهـــذا الصـــدد: »إن توقيع هـــذه االتفاقية يأتـــي في إطار 
ســـعي المؤسســـة لبنـــاء قاعـــدة قوية من الشـــراكات مع 
المؤسســـات والهيئات العاملة في الدولة، وتمكينها من 
المشـــاركة في دعم برامج المؤسســـة الرامية إلى إحداث 
تغيير إيجابي في حياة الشباب اإلماراتي، وذلك من خالل 

تطوير برامج اجتماعية طويلة األمد ومستدامة.«

اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين شركة 
الحصن للغاز ومؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب

وقعت شركة الحصن للغاز مع مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب في سبتمبر 2013 اتفاقية شراكة لمدة 
س���نتين،تقوم الش���ركة بموجبها بتقديم دعم مالي لمبادرات وبرامج المؤسس���ة التي تس���عى إلى إلهام 
وتوجيه الشباب في دولةاإلمارات العربية المتحدة، كما تمكنهم من تطوير مهاراتهم القيادية والمساهمة 
الفعالة في تنمية المجتمع. تأتي هذه االتفاقية تجس���يدًا إليمان ش���ركة الحصن للغازبدورها ومسؤوليتها 
االجتماعية كش���ركة وطنية تس���عى لخدمة المجتمع من خال دعم األنشطة والبرامج والفعاليات المختلفة 

التي تنظمها مؤسسةاإلمارات.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمة.

ساعد-العدد السادس

وبالمقابل تقوم المؤسســـة بموجـــب المذكرة باعتماد 
البرامـــج المقدمة من شـــركة الحصن للغـــاز وإخطار الجهات 
المســـتفيدة، مع المشـــاركة في برامج الشركة وفعالياتها 
االجتماعيـــة وتوفيرالدعم الالزم لها، ومســـاندة مســـاعي 

ومشاريع الشركة المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية.
وقـــع المذكـــرة عن شـــركة الحصـــن للغاز الســـيد محمد 
سيف السويدي نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات العامة، 
وعن مؤسسة خليفة بن زايد مديرها العام، سعادة السيد 
محمـــد حاجي الخوري، بحضوركل من الســـيد ســـيف أحمد 
الغفلـــي الرئيس التنفيذي، والســـيد ريـــك كاالهان النائب 
األول للرئيس التنفيذي- التطوير، والسيد سامي عيسى 
الزعابي نائب الرئيس التنفيذي- الموارد البشـــرية، والسيد 
حميد آل علـــي نائب الرئيـــس التنفيذي–نظم المعلومات، 
والســـيد فيصـــل آل علـــي مديـــر االتصـــال المؤسســـي 

والعالقات العامة.
وقال سيف أحمد الغفلي إن الشركة رغم حداثة عهدها 
فإنها تدعم األنشـــطة المجتمعية التـــي تقوم بها الجهات 
الخيرية المتميزة لنشر ثقافة العطاء بالدولة خدمًة لشريحة 
واســـعة مـــن المجتمـــع، معربًا عـــن أمله بأن تســـهم رعاية 
شركة الحصن للغاز في االرتقاء بالعمل الخيري واإلنساني 

وتحقيق المزيد من اإلنجازات المنشودة.
وبـــدوره أوضـــح محمـــد ســـيف الســـويدي أن الحصـــن 
للغاز تعبر برعايتها لمشـــاريع مؤسســـة خليفـــة بن زايد آل 

نهيان لألعمال اإلنســـانية عن إيمانها بدورها ومسؤوليتها 
االجتماعية كشـــركة وطنية تســـعى لخدمـــة المجتمع، حيث 
تأتـــي الرعايـــة ترجمـــًة وتجســـيدًا لـــدور الشـــركة فـــي دعم 
األنشـــطة اإلنســـانية والخيريـــة بالدولـــة وتعزيـــزًا لجهـــود 

المؤسسة في نشر ثقافة العطاء والخير بالدولة.
كما صرح سعادة محمد حاجي الخوري أن شركة الحصن 
للغاز تعهدت من خالل هذه المذكرة بدعم برامج مؤسســـة 
خليفة اإلنســـانية خاصـــة ما يتعلق منها باألســـر المواطنة 
التي توليها المؤسســـة اهتمامًا كبيـــرًا في برامجها، ودعا 
سعادته مؤسســـات الدولة إلى دعم المشروع اإلنساني 
الحيوي الذي تنفذه المؤسسة تجاه األسر المواطنة، حيث 
تقوم على رعايتها وتشـــجيعها على العمـــل المنتج خاصة 
فـــي إعداد وجبات اإلفطار في رمضان الذي يشـــارك فيه 

جميع أفراد األسرة.
تنص المذكرة على التعاون بين الجانبين من خالل إقامة 
األنشطة المشـــتركة التي تعود بالفائدة على المجتمعات 
المحليـــة ونشـــر الوعـــي بالمواضيـــع الخيريـــة واإلنســـانية 
المجتمعيـــة وغير ذلك، مع تطوير الشـــراكة وتبادل الخبرات 
وفقـــًا ألفضل الممارســـات فـــي مجـــاالت اإلدارة والبحث 
والدراســـات، فضاًل عن التنســـيق المســـتمر بين الطرفين 
بهدف متابعة تنفيذ البرامج واألنشـــطة المتفق عليها، مع 
إجـــراء تقييم دوري لعمليـــة التعاون وإعـــداد تقارير متبادلة 

بشأنها لالرتقاء بمستواها.

الحصن للغاز توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة 
خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

للغ���از  الحص���ن  ش���ركة  وقع���ت 
ومؤسس���ة خليفة بن زايد آل نهيان 
أواخ���ر  ف���ي  اإلنس���انية  لألعم���ال 
أغس���طس 2013 في مقر الش���ركة 
بأب���و ظب���ي مذك���رة تفاهم يس���ري 
العم���ل بها اعتبارًا من تاريخ التوقيع 
ولمدة 3 س���نوات، تتعهد الش���ركة 
بموجبها تخصيص مس���اهمة نقدية 
س���نوية لدعم مش���اريع المؤسسة 
على الصعيدي���ن المحلي والدولي 
ورعاية الندوات التي تعقدها بشأن 
تطوير األنشطة الخيرية واإلنسانية.



نوفمرب 2013 12

ال تجعل االتصال سببًاَ يف قطع الوصال.

وأوضح المقدم جمال ســـالم العامري المدير التنفيذي 
للجمعيـــة ان الجمعيـــة شـــاركت فـــي المهرجـــان بالشـــراكة 
مـــع المديريـــة بتنظيـــم معـــرض للتوعية المروريـــة تضمن 
عـــرض الدراجات النارية لشـــرطة أبوظبـــى والدراجة الرملية 
)بوالريـــس( إضافة إلى مطبوعات توعية بما يســـهم في 

رفع مستوى الثقافة المرورية 
 وتابـــع العامـــرى كمـــا شـــاركت« ســـاعد« في مســـيرة 
الدراجـــات الناريـــة التـــى شـــارك فيها مـــا يقـــارب من 400 

دراج مـــن دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
دول  ومـــن  الشـــقيقة  ُعمـــان  وســـلطنة 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية و 
تصدرتها مركبات مـــرور أبوظبى الرياضية 
ومنهـــا نيســـان »جي. تـــي. آر«، وســـيارة 

شفر وليه«كومارو« 
وأفـــاد العامـــري انـــه تـــم التوعيـــة من 
خالل فعاليـــات مهرجـــان ابوظبي الدولي 
للدراجات النارية بضرورة االلتزام بالشروط 
الالزمة لقيادة الدراجات النارية التى تتمثل 
في حمايـــة الرأس بارتداء الخـــوذة الواقية 
التى تساعد على تفادي اإلصابات الخطرة 
بالـــرأس وضـــرورة لبـــس النظـــارة الواقية 
للعين وتســــاعد علـى حمـايـــة العيـن أثنـاء 

قيـادة الـدراجـة ضــد األتربة و الحجارة المتطايرة و الحشرات 
وشـــدد علـــى ضرورة ارتـــداء القفـــازات لحمايـــة اليدين 
ولبس األحذيـــة الطويلة المخصصة للدراجـــات الصحراوية 
لحمايـــة األرجـــل وارتـــداء المالبـــس المخصصـــة المبطنـــة 
بواقـــي لألفخاذ والســـاقين التى تحمي مـــن حرارة محرك 
الدراجة, و فحص الدراجة فحصا شاماًل يشمل فحص زيت 
المحـــرك والفرامل األماميـــة والخلفيـــة والمصابيح وناقل 

الحركة و اإلطارات لتفادي األعطال أثناء االستخدام .

جمعية ساعد 
تشارك في 

معرض ومسيرة
الدراجات النارية 

في ابوظبي
شاركت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية في إطار الشراكة اإلستراتيجية مع مديرية المرور والدوريات بشرطة 
أبوظبى ومنهجية التواصل المجتمعي في فعاليات مهرجان ابوظبي الدولي الدراجات النارية التى تم تنظيمه مؤخرا، 

بما يسهم في رفع مستوى الثقافة المرورية بين مستخدمي الدراجات، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عنها 

ساعد-العدد السادس
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الرسعة تؤدي إىل املوت.

تص���درت مركب���ات مرور أبوظب���ي الرياضية، مس���يرة 
الدراج���ات الناري���ة التي تم تنظيمها أخي���رًا في العاصمة 
أبوظبي،ضم���ن مع���رض أبوظب���ي الدول���ي للدراج���ات 
النارية،وش���ارك فيها م���ا يقارب م���ن 400 دراج من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ُعمان الشقيقة، ومن 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كمـــا قدمـــت الدراجـــات الناريـــة، من قســـم المراســـم 
والضبـــط المـــروري بالمديريـــة، تشـــكيالت متنوعـــة أثنـــاء 
المســـيرة إضافـــة إلى متابعتها المســـيرة من األمام ومن 
الخلـــف واألطـــراف، وتابـــع المســـيرة، التـــي انطلقت من 
الســـمحة مـــرورًا بجزيرة ياس وشـــارع الكورنيـــش إلى مركز 
المارينـــا التجاري،إســـعاف شـــرطة أبوظبي التابـــع لإلدارة 
العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي؛ لتقديم الدعم 

في حال الضرورة.
وقـــال الرائـــد خالـــد الفيـــل، رئيـــس فريـــق المبـــادرات 
المجتمعية فـــي إمارة أبوظبي؛ بقســـم العالقات العامة 
فـــي مديرية المـــرور والدوريات بشـــرطة أبوظبي، اتخذت 
جميع اإلجراءات الالزمة خالل المسيرة ومراقبة خط سيرها، 
وتنظيـــم محاضرة توعوية مرورية للدراجين قبل انطالقها؛ 
لحثهـــم علـــى االلتزام بقواعد الســـير والمرور وخط الســـير 

وإرشـــادات دوريـــات المرور المصاحبة للمســـيرة, 
وتوعيتهـــم بالمخاطر المترتبة علـــى قيادة الدراجة 
الناريـــة بطيش وتهور، وضـــرورة أن يكونوا قدوة 

لآلخرين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. 
وتابـــع: كما قامـــت الدوريات المروريـــة بالتأكد 
مـــن التزام جميع الدراجين المشـــاركين بالمســـيرة 
بالشـــروط الالزمـــة لقيادة الدراجـــات النارية؛ التي 
تتمثل في ارتداء الخوذة والمالبس الواقية التي 
تســـاعد على تفادي اإلصابات الخطـــرة، وضرورة 
لبـــس النظارة الواقيـــة للعين أثناء قيـــادة الدراجة 
الناريـــة، والتقيـــد بإجراءات الســـالمة للوقاية من 

اإلصابات الناتجة من حوادثها.
المـــرور  مديريـــة  شـــاركت  أخـــرى  جهـــة  مـــن   
والدوريات والشـــرطة المجتمعية، وجمعية ساعد 

للحد من الحوادث المرورية، في المعرض المقام في مركز 
المارينا التجاري؛ الـــذي تم من خالله عرض الدراجات النارية 
المرورية، إضافة إلى توزيع مطبوعات التوعية، والنشرات 
الســـوداء،  المروريـــة  النقـــاط  بنظـــام  للتعريـــف  الخاصـــة 
والمبـــادرات التي أطلقتها مديرية المـــرور والدوريات، بما 
يسهم في رفع مستوى الثقافة المرورية بين مستخدمي 
الدراجـــات، والحد من الحوادث المروريـــة الناتجة عنها، في 
إطـــار اســـتراتيجية الســـالمة المروريـــة لشـــرطة أبوظبـــي 

ومنهجية التواصل المجتمعي.
كما شارك فى المعرض المروري بمركز المارينا التجاري 
شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات بركن خاص، لتعريف 
الجمهور بآلية التســـجيل في الشركة للحصول على رخصة 
الدراجـــة الناريـــة، وذلـــك بعد أن يتـــم فتح ملف فـــي إدارة 

ترخيص اآلليات والسائقين في أبوظبي.
وقـــال خالـــد المنصـــوري، مديـــر إدارة تطويـــر األعمـــال 
فـــي الشـــركة، إنه يتم حاليـــًا طرح العديد من التســـهيالت 
بمناســـبة إقامة المعرض، والمتعلقـــة بالتدريب وإجراءات 
حجز وحضـــور الـــدروس النظرية خالل فتـــرة زمنية فصيرة، 
كما تقدم الشـــركة ألول مرة في الشرق األوسط التدريب 
المتقـــدم لقيادة الدراجة النارية، من خالل الجمعية الملكية 

للوقاية من الحوادث في بريطانيا.

تصدرتها مركبات مرور أبوظبى الرياضية 

400 دراج يشاركون في مسيرة 
للدراجات النارية بالعاصمة
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات.

وتحدث في محاضرة التوعية بعنوان » سالمة الطالب 
مســـؤولية الجميع » التي نظمت في مدرسة المستقبل 
فـــي أبوظبـــي الرائد أحمـــد غريـــب المنصوري مديـــر إدارة 
التوعية في الشـــرطة المجتمعيـــة، حيث تناول موضوعات 
ركزت على العناية بالطالب والطالبات منذ صعودهم إلى 
الحافلـــة من المـــكان المخصص لهذه الغايـــة والتوجه إلى 
مدارسهم، وكيفية التعامل معهم وتوعيتهم بالسلوكيات 
الســـليمة أثنـــاء جلوســـهم علـــى المقاعـــد فـــي الحافلـــة، 

وتعليمهم الطرق المثلى للعود والنزول .
للطـــالب  المشـــرفات  انتبـــاه  أهميـــة  إلـــى  وتطـــرق 
والطالبات في الحافلة وعدم انشـــغالهن عن ذلك، وحثهم 
على االلتزام باألخـــالق الحميدة وإتقان عملهم في توعية 

الطالب وتعريفهم بقواعد األخالق والسلوك القويم.
وقال إن المشـــرفة يجب أن تكون قدوة حسنة للطالب 
والطالبات حتى يقتدوا بها ويتأثروا بما تقول وتفعل داخل 
الحافلـــة، وطالبهـــم بضـــرورة التواصل مع أســـر الطالبات 
والطـــالب وإدارات المـــدارس لشـــرح بعـــض الســـلوكيات 
الســـلبية التي من الممكـــن أن يتبعها الطالب في الباص 

لمحاولة عالجها والقضاء عليها .
ودعا الشـــيخ حســـن الدســـوقي المشـــرفات إلى حث 
الطالب والطالبات على الســـلوك األفضل وإتباع األخالق 
الحميدة بجانـــب االلتزام بالقوانين والتعليمات التي تنظم 
عمل المشـــرفات داخل الباصـــات باعتبارهن راعيات لهؤالء 

الطالب.
 إلى ذلك قدمت الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي 
أنشـــطة توعية لطـــالب المدارس وأولياء األمور، شـــملت 

المســـتجدات والتعليمات التي وضعتها الجهات التعليمية 
في مجلس أبوظبي للتعليم والمدارس.

وتتعاون الشرطة المجتمعية مع تلك الجهات عن طريق 
القيـــام بزيـــارات ميدانيـــة؛ يتـــم خاللها إلقـــاء مجموعة من 
المحاضرات التوعوية وتوزيع منشـــورات وكتيبات، تحتوي 
نصائح وإرشادات تعرف الطالب النظم والسلوكيات داخل 
المدرســـة، وأثناء ركوب الحافالت والنزول منها؛ وااللتزام 
بالنظـــام خـــالل قدومهـــم وتوصيلهـــم من المدرســـة إلى 

المنزل والعكس .
وقـــال المقدم مبارك بن محيروم، مدير إدارة الشـــرطة 
المجتمعية، إن هذه األنشطة التوعوية التي يتم تنظيمها 
ســـنويًا، تهـــدف إلـــى توعية الطـــالب وأوليـــاء األمور بكل 
المستجدات التي تطرأ على العملية التعليمية والتنظيمية 

في المدارس.
وذكر أنها تشمل مجموعة من المحاضرات التي يقدمها 
قسم الشرطة المجتمعية للتعريف بضرورة التقيد بالنظام 
والهـــدوء خالل ركـــوب الطـــالب للحافالت والنـــزول منها، 
وعدم اللجوء للعنف مشـــاركتهم في األنشطة المدرسية، 
والمحافظـــة علـــى األدوات المدرســـية وعـــدم العبث بها، 

وعدم الغياب واحترام المدرسين.
مـــن جانبـــه قـــال النقيـــب ماجـــد التميمـــي، مديـــر فرع 
العالقـــات االجتماعيـــة بالشـــرطة المجتمعيـــة، إن التوعية 
تتضمـــن حـــث أولياء األمـــور على ضرورة متابعـــة أبنائهم، 
والتواصـــل مـــع المـــدارس التـــي يدرســـون بها حتـــى تتم 

العملية التربوية بين المدرسة والمنزل،

الشرطة 
المجتمعية 

توعي مشرفات 
الحافالت والطلبة 

قدمت إدارة الش���رطة المجتمعة في ش���رطة أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبو ظبي للتعليم ومؤسسة مواصالت 
اإلمارات، توعية لمش���رفات الحافالت المدرسية العامالت لدى األخيرة، حول الحفاظ على سالمة الطالب والطالبات، 

وكيفية التعامل معهم في الحافلة وأثناء الصعود اليها والنزول .
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حافظ عىل ضغط الهواء املناسب يف إطارات مركبتك.

واوضح المقدم جمال سالم العامرى المدير التنفيذي 
لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية أن برامج التوعية 
المرورية خالل شهر سبتمبر الماضي استهدفت الطالب 
والس���ائقين ومشرفي ومش���رفات الحافالت المدرسية 
باإلضاف���ة إل���ى الهيئ���ة التعليمي���ة واإلدارية وش���ملت 
المحاض���رات والزيارات الميدانية بمدينة ابوظبي نحو 25 
مدرسة حكومية وخاصة واستفاد منها الطالب بمختلف 

المراحل الدراسية 
و اشـــار العامرى الى التركيز من خالل المحاضرات على 
تدريـــب الطالب علـــى اســـتخدام القاعدة الذهبيـــة لركوب 
الحافلـــة المدرســـية و حثهـــم على عـــدم اللعـــب بالدراجات 
الهوائيـــة و الكرة على الطرقات حتى اليتعرضون لحوادث 
الدهـــس إضافـــة إلـــى توزيـــع هدايـــا ومطبوعـــات مرورية 

عليهم ة على الطالب، 
 وأكد العامري على االهتمام الذي توليه جمعية ســـاعد 

للحـــد مـــن الحـــوادث المروريـــة فى إشـــراك جميع شـــرائح 
المجتمع في الجهود المبذولة و تعزيز دور المدرسة وأولياء 
األمـــور والهيئـــات التعليميـــة واإلداريـــة بما يســـاهم في 
توفير الســـالمة المرورية لوقاية األبناء الطالب والطالبات 

من الحوادث المرورية خالل العام الدراسي الجديد
الشـــراكة  اطـــار  فـــى  ســـاعد  جمعيـــة  واكـــد مشـــاركة 
بشـــرطة  والدوريـــات  المـــرور  مـــع مديريـــة  االســـتراتيجية 
ابوظبى فـــى برامج التوعية المرورية للعـــام الجاري بإمارة 
ابوظبـــي التـــى تتضمـــن العديد مـــن المبـــادرات والبرامج 
المرورية بالمدارس المختلفة بابوظبى تشـــمل تنظيم نحو 
200 محاضـــرة للطالب والســـائقين ومشـــرفي الحافالت 
المدرسية بجانب طباعة 150 ألف مطبوعات توعية تتضمن 
برشـــورات وكتب تلوين إضافة إلى هدايا مرورية تتضمن 
أقـــالم وحقائب مدرســـية وغيرها من األدوات المدرســـية 

األخرى ,
 ومـــن جهتـــه اوضح ســـالم النهـــدي من جمعية ســـاعد 
تركيـــز الجمعيـــة من خالل البرامـــج التي تقدمهـــا فى اطار 
منهجيـــة التواصـــل المجتمعـــي علـــى مبـــادئ الســـالمة 
المرورية كعبور الطريق واســـتخدام حـــزام أالمان والقاعدة 
الذهبية الســـتخدام الحافلة المدرســـية, إضافة إلى توعية 
الســـائقين وكافة شـــرائح المجتمع , بما يســـهم في تعزيز 
دور المجتمـــع والقطـــاع التعليمي والميـــدان التربوي في 

السالمة المرورية .

نظمهتا جمعية ساعد 
للحد من الحوادث 
المرورية بالتعاون 
مع مديرية المرور 

والدوريات ومجلس 
أبوظبى للتعليم ضمن 
حملة »سالمة الطالب 

مسئولية الجميع« 

2587 طالبا يستفيدون من 37 محاضرة توعية مرورية بابوظبى 

ساعد-العدد السادس
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تأكد من مطابقة اإلطارات للمواصفات القياسية اإلماراتية.

دعت ش���رطة أبوظبي األشخاص 
ذوي اإلعاقة إلى التس���جيألو تحديث 
بياناته���م لدى مؤسس���ة زاي���د العليا 
للرعاي���ة اإلنس���انية وذوي االحتياجات 
الخاص���ة، وذلك إلدراجه���ا في نظام 
النصي���ة  الرس���ائل  خدم���ة  مش���روع 
)5999( ال���ذي يتيح له���ذه الفئة طلب 
المس���اعدة ع���ن طري���ق تبلي���غ غرفة 
العمليات في حال تعرضهم لحوادث 
أو طلب المساعدة على مدار الساعة.

لشـــرطة  العامـــة  القيـــادة  وكانـــت 
أبوظبي، أطلقت خدمة الرقم ) 5999( 
لتلقي بالغات ذوي االحتياجات الخاصة 
عبـــر تقنية الرســـائل النصّيـــة القصيرة 
بـ»غرفـــة  »المرتبطـــة  اس  ام  اس   «
العمليات«،، بالتنســـيق مع مؤسســـة 
»زايد العليا« للرعاية اإلنســـانية وذوي 

االحتياجات الخاصة.
يشـــار إلى أن غرفة عمليات شرطة 
أبوظبي تعاملـــت خالل النصف األول 
من العـــام الجاري مع 100 بالغا تلقتها 
مـــن فئـــة ذوي اإلعاقـــة عبـــر الرســـائل 
النصيـــة من خـــالل » 5999« وقدمت 

الخدمات المطلوبة لهذه الفئة.

ناصـــر  المقـــدم  وقـــال 
المسكري مدير إدارة العمليات 
إن  أبوظبـــي،  شـــرطة  فـــي 
 »5999« خدمـــة  مشـــروع 
مشـــاريع  مـــن  للمعاقيـــن 
التواصـــل مع هـــذه الفئة في 
حال تعرضها لحوادث أو حاالت 
طارئـــة، وتســـهم الخدمة في 
تطوير العمل الشرطي وتلبية 
احتياجات المستفيدين منها .

وذكرأنـــه تـــم التنســـيق مع 
مؤسســـة زايـــد العليـــا للرعاية 
اإلنســـانية وذوي االحتياجـــات 
الخاصة بشأن إعداد متطلبات 
مـــع  تتوافـــق  التـــي  النظـــام 
لتتطابـــق  المعاقيـــن،  فئـــات 

مـــع متطلباتـــه وتصميمـــه الـــذي تـــم 
بالتعاون مع إدارتي تقنية المعلومات 
اآلليـــات  وترخيـــص  واالتصـــاالت، 
 5999 بخدمـــة  ،وربطـــه  والســـائقين 
للرســـائل النصية فـــي غرفة العمليات 
البالغـــات  مـــع  للتعامـــل  المركزيـــة 
الـــواردة من فئـــات المعاقين، وتقديم 

المساعدة لهم .
إن  وقـــال 
يتوافـــق  المشـــروع 
مع منهجية تســـويق 
الخدمـــات، ويهـــدف 
إلى المساهمة في 
تحسينها وتطويرها، 
التواصـــل  وســـرعة 
مـــع فئـــة المعاقيـــن 
وتلبيـــة احتياجاتهـــم، 
وصـــول  وســـرعة 
الشـــرطة  عناصـــر 
اإلسعاف  وسيارات 

إلـــى موقع الحـــدث، وأعطـــاء األهمية 

لحوادث وبالغات تلك الفئة.

مـــع  التواصـــل  طريقـــة  وشـــرح 

المســـتخدمين بإرســـال رســـالة نصيـــة 

»اس ام اس« علـــى الرقـــم »5999« 

والحـــاالت  الحـــوادث  عـــن  لإلبـــالغ 

فيهـــا  يوضـــح  أن  علـــى  المرضيـــة، 

نـــوع البالغ والمـــكان، ونـــوع اإلصابة، 

وتتســـلم غرفة العمليات للرسائل عن 

طريـــق برنامـــج مخصـــص لهـــذه الغاية 

مزود بقاعدة بيانات تشمل جميع فئات 

المعاقين المســـجلين لدى » مؤسسة 

زايـــد العليـــا للرعايـــة اإلنســـانية وذوي 

االحتياجـــات الخاصـــة، في مـــا تتعامل 

غرفة العمليات مع البالغات بتصنيفها 

»جنائيـــة او مروريـــة« وتحريـــك الدورية 

إلـــى مـــكان الحـــادث واتخـــاذ االجراءات 

الالزمة.

المقدم ناصر المسكري 

غرفة العمليات خدمات متطورة على مدار الساعة

شرطة أبوظبي تدعو ذوي اإلعاقة للتسجيل 
وتحديث بياناتهم في خدمة »5999«

ساعد-العدد السادس
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية.

وأكـــد المهنـــدس إبراهيـــم رمـــل، 
المديـــر التنفيـــذي، حـــرص »ســـاعد« 
مـــع  االســـتراتيجية  ضمـــن شـــراكتها 
مفهـــوم  ترســـيخ  علـــى  المديريـــة، 
الســـالمة المروريـــة بتطبيـــق برامـــج 
متكاملـــة للتوعيـــة؛ وتوظيـــف جميـــع 
الوســـائل والتقنيات الحديثـــة لتوفير 
الســـالمة المروريـــة للطـــالب، تعزيزًا 
الحـــوادث  جميـــع  مـــن  لوقايتهـــم 
المرورية التى قد يتعرضون لها خالل 

العام الدراسي الجديد .
إلـــى  المركبـــات  قائـــدي  ودعـــا 
المساهمة في جهود توفير السالمة 
المرورية للطـــالب، من خالل االلتزام 
بقانـــون الســـير والمـــرور والســـرعات 
المقـــررة على الطرق، والوقوف في 
األماكن اآلمنـــة لصعودهم ونزولهم 

ســـائقي  والتـــزام  الحافلـــة،  مـــن 
بالقاعـــدة  الحافـــالت  ومشـــرفي 
الذهبيـــة الســـتخدام الحافالت وعدم 
وضع أعداد زائدة من الطالب فيها .

وحـــث أولياء األمـــور على ضرورة 
الطـــالب  توعيـــة  علـــى  اإلشـــراف 
بالعبور اآلمن للطريق والوقوف في 
األماكن المخصصة لركوب الحافالت، 
المناطـــق  فـــي  الوقـــوف  وتجنـــب 
الخطـــرة النتظارهـــا وااللتـــزام بعـــدم 
جلوس األطفال دون ســـن العاشـــرة 
في المقاعد األمامية والجلوس في 

المقاعد المخصصة لهم.
ســـائقي  تقّيـــد  أهميـــة  وأكـــد 
الحافـــالت بأنظمـــة وقواعـــد الســـير 
والمرور، واالنتبـــاه عند االقتراب من 
أماكـــن تجمـــع الطلبـــة وعـــدم التحرك 

إال بعـــد التأكـــد مـــن صعـــود ونـــزول 

الطريـــق  وعبورهـــم  الطلبـــة،  جميـــع 

إلى منازلهم أو مدارســـهم، وضرورة 

االلتـــزام بالســـرعات المقـــررة وعـــدم 

الوقوف بشـــكل مفاجـــئ، والحرص 

دائمًا على صيانة الحافلة والتأكد من 

توافر وسائل األمان والراحة فيها.

أو  المشـــرف  أهميـــة  وأشـــار 

المشـــرفة في الحافـــالت التي تقل 

األطفـــال صغـــار الســـن، وأن يكـــون 

اتجاه نزول الطلبة من الحافلة مواجهًا 

لمنازلهم تجنبـــًا لقطع الطلبة الطريق 

من أمام وخلـــف الحافلة فيما لو كان 

وقـــوف الحافلـــة باالتجـــاه المعاكس 

لمنازل الطلبة.

ساهمت في تنظيم حركة 
المرور أمام المدارس 

»شركة ساعد« 

تشارك في حملة 

سالمة الطالب 

مسؤولية الجميع
 وزعت ش���ركة س���اعد لألنظمة المرورية مطبوعات توعية مرورية، وس���اهمت في تنظيم حركة السير والمرور أمام 
المدارس ضمن حملة »س���المة الطالب مسؤولية الجميع«، التى أطلقتها مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، 

بما يسهم في توفير السالمة المرورية للطالب.
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سالمة املشاة مسؤولية الجميع.

ضبطت مباحث المرور، في مديرية المرور والدوريات 
بشرطة أبوظبي، مركبة من ذات »الدفع الرباعي«،تحمل 
لوح���ات أرقام مزورة للتحايل على أجه���زة الرادار من قبل 
قائدها، الذي ارتكب أكثر من 580 مخالفة لقانون الس���ير 
والم���رور، غرامته���ا وصل���ت نح���و 459 أل���ف درهم وفق 
العقيد حمد ناصر البلوشي، مدير إدارة المناطق الخارجية 
ف���ى مديرية الم���رور والدوريات بش���رطة أبوظبي، الذي 
قال إنه تم إحالة سائق المركبة إلى القضاء التخاذ الألزم 

بشأنه، فيما تم حجز المركبة .
وأضـــاف أنه كان قد تم اتخـــاذ اإلجراءات الالزمة لضبط 
المركبـــة، بعـــد أن لوحظ من خالل متابعـــة الصور لدى فرع 
مراقبـــة الطرق »الرادارات« فـــي مديرية المرور والدوريات 
بشـــرطة أبوظبـــي عـــدم تطابـــق لوحـــات أرقـــام مركبة مع 
مواصفاتهـــا، حيث تبيـــن ارتكابها لمخالفات تجاوز الســـرعة 
بالمنطقـــة الغربيـــة، ومن ثم تـــم تحويل تلـــك الصور إلى 

مباحث المرور التخاذ اإلجراءات الالزمة . 
وأشـــار إلـــى أن المديريـــة بـــادرت بتشـــكيل فريق عمل 
مـــن فرع مباحث المرور بالمنطقـــة الغربية للبحث والتحري، 
وضبط قائد المركبة لمخالفته قانون السير والمرور بوضع 
لوحـــة أرقـــام مزورة بهـــدف التحايل على الـــرادارات، وعدم 
تحمـــل المســـؤولية المترتبة علـــى ذلك،وتمكنـــت مباحث 

المـــرور تمكنـــت من ضبط قائـــد المركبة الذي يســـكن في 
إحدى المدن بالمنطقة الغربية.

وحـــذر قائـــدي المركبـــات الذيـــن يقومـــون بتشـــويه أو 
طمـــس أو تغيير بيانات لوحة أرقام المركبة، أو اصطناع أو 
تقليـــد لوحـــة أرقام، مما يعد مخالفة إلحكام قانون الســـير 
والمـــرور، تصـــل عقوبتهـــا الـــى الحبس مـــدة ال تزيد على 
سنتين، وبغرامة ال تزيد على عشرين ألف درهم، أو بإحدى 
هاتيـــن العقوبتين،مؤكـــدا تشـــديد الرقابـــة المرورية على 
الطـــرق الخارجية لضبـــط قائدي المركبـــات، الذين يقومون 
بطمـــس لوحات مركباتهم أو تغيير معالمها بهدف التحايل 

على أجهزة الرادارات .
ولفـــت إلـــى أن مديريـــة المـــرور والدوريـــات بشـــرطة 
أبوظبـــي، وبالتعـــاون مع إدارة جناح الجـــو؛ وللحد من مثل 
هـــذه المخالفـــات قامـــت بتحريـــك دوريـــات جويـــة لضبـــط 
المركبـــات التي تقوم بطمس اللوحـــات، أو تركيب لوحات 
مـــزورة، ومتابعة التجمعات غير القانونية واالســـتعراضات 
الخطـــرة للشـــباب المتهوريـــن، وضبطهـــم واتخـــاذ الـــالزم 
بشـــأنهم، وذلك في إطار اســـتراتيجية الســـالمة المرورية 
لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمنًا وسالمة، والحد من 
األســـباب التي تـــؤدي إلى وقوع الحـــوادث المرورية، وما 

ينتح عنها من وفيات وإصابات بليغة.

580 مخالفة أرتكبها 
السائق بقيمة 459 

ألف درهم 

ضبط مركبة 
تحمل لوحة 

أرقام 
مزورة في 
المنطقة 

الغربية
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أخي السائق أعلم ان ارتفاع الحمولة فوق سطح املركبة هو 60 سم فقط.

لحمايتهم من مخاطر حوادث المرور

حملة »سالمة الطالب مسؤولية الجميع« 
تركز على تكاتف جهود التوعية 

أك���دت وزارة الداخلية من خالل 
اإلدارة العامة للتنس���يق المروري، 
أن الحملة الرابعة للتوعية المرورية 
تحت » سالمة الطالب مسؤولية 
الجميع » ستس���تمر ثالثة ش���هور 
.وذل���ك ضم���ن مب���ادرات قط���اع 

المرور .
وكانت الـــوزارة أطلقت الحملة  

تزامنًا مع بداية العام الدراسي 
الجديد »العودة للمدارس«
 لحـــث أفـــراد المجتمـــع 

لتوعيـــة  التكاتـــف  علـــى 
طلبة المدارس وخاصة 

األطفـــال منهم من 
الحوادث

 المرورية، 
وااللتزام 

بقواعد السير 
والمرور، 

والحفاظ على 
سالمة طلبة 
المدارس من 

مخاطر
 الطريق.

الســـتراتيجية  ترجمـــة  والحملـــة 
عـــن  المنبثقـــة  الداخليـــة  وزارة 
االتحاديـــة،  الحكومـــة  اســـتراتيجية 
وانطالقـــًا مـــن توجيهـــات القيـــادة 
الشـــرطية؛ لبلوغ أعلى مســـتويات 
السالمة المرورية للجميع، وضمن 
الخطـــة االســـتراتيجية لقطاع المرور 
بـــوزارة الداخليـــة، لتعزيز للســـالمة 

المروريـــــــة والحـــــــد مــــــــن 
الحوادث المرورية وحاالت الدهس. 
أحمـــد  ناصـــر  العقيـــد  وقـــال 
الحوســـني مدير عام اإلدارة العامة 
فـــي  باإلنابـــة  المـــروري  للتنســـيق 
وزارة الداخليـــة، إن طلبـــة المدارس 
بمختلف شرائحهم العمرية يعتبرون 
عنصرًا من عناصر التنمية البشـــرية 
التي يجب المحافظة عليها، مشيرًا 

إلـــى أنه وعلى الرغـــم من اخذ كافة 
التدابير الوقائية لحمايتهم من كافة 
االخطار المختلفة، إال ان هناك حاجة 
للمزيد من التوعية واإلرشاد لجميع 
اوليـــاء االمـــور والمعنيـــون بحماية 

اطفالهم من مخاطر الطريق .
وذكر أن اإلدارة العامة للتنسيق 
المروري بوزارة الداخلية تنفذ الحملة 
بالتعاون والتنســـيق مع إدارات 
المـــرور والترخيـــص بالدولـــة، 
والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة 
اإلمارات،  ومواصـــالت 
الطـــــــــــرق  وهيئــــــــــة 
لمــــواصــــــــالت  وا
والجهات  بدبي، 
األخـرى المعنية 
بـــــــــالســـــــالمة 
فـــي  المروريـــة 
عيـــــن  لقطــــــــــا ا
والخاص،  العام 
والتــــــي تدعـــــم 
المبادرات  هـــذه 
إليجاد أجـــواء وبيئات آمنـــة، وطرق 

خالية من الحوادث، 
توعيـــة  الـــى  الحملـــة  وتهـــدف 
االطراف المشاركة في عملية نقل 
الطلبـــة كمـــا تعني بضـــرورة توعية 
االسرةونشر ثقافة مرورية ألبنائها 

وتحثهم عليها،

ساعد-العدد السادس
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة.

أعلن���ت مديرية المرور والدوريات بش���رطة أبوظبى 
إن كامي���رات رص���د مخالف���ي قوانين الس���ير والمرور 
بتقاطع���ات مدين���ة أبوظب���ى تعم���ل بتقني���ة وكفاءة 
عالية وباس���تخدام األش���عة تحت الحمراء دون »فالش 
»لتصوي���ر محالف���ات قطع اإلش���ارة الضوئي���ة الحمراء 
الخاط���ئ  واالس���تخدام  المق���ررة  الس���رعات  وتج���اوز 
لمسارات الحركة، ووقوف المركبات على خطوط عبور 
المشاة، ومخالفة المركبات المتجاوزة في التقاطعات, 
واألخ���رى التي تقوم باالنعط���اف او االلتفاف الكامل 

إلى اليسار من غير الحارات المخصصة. 
وذكر العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية 
المرور والدوريات بشـــرطة أبوظبي أن نظام المراقبة عندا 
لتقاطعات بإمارة أبوظبي يعتبر مشروعًا متكاماًل لتحسين 
الســـالمة المرورية على التقاطعات ويتـــم بموجبه ولمدة 
خمس ســـنوات تركيـــب كاميرات المراقبة فـــي ما يزيد عن 
150 تقاطـــع فـــي أبوظبـــى والعيـــن والمنطقـــة الغربيـــة 
،موضحًا أن المرحلة األولى من المشـــروع شـــملت تركيب 

الكاميرات في 40 تقاطع بمدينة أبوظبي. 
وحذرمن مخاطر قيام بعض الســـائقين بتجاوز اإلشـــارة 
الضوئية في حالة االنشـــغال باســـتخدام الهاتف ،قائال إن 
تلك األخطاء يترتب عليها خســـائر مادية وبشـــرية، مشـــيرًا 
إلـــى أن أولوية المـــرور لمن تضئ لهم اإلشـــارة الضوئية 
الخضراء وحث الســـائقين اآلخرين علـــى االنتظار إلى حين 

تحول اإلشارة إلى اللون األخضر.
علـــى  المروريـــة  الحركـــة  مراقبـــة  نظـــام  أن  وأوضـــح 
التقاطعـــات بإمـــارة أبوظبـــي يعتبر من األنظمـــة المرورية 
الحديثة بما يمكن من إجراء تقييم مستمر للحالة الهندسية 
للتقاطعـــات وتأثيرهـــا علـــى الســـالمة المروريـــة، و وقوع 

الحـــوادث المروريـــة، كمـــا يتميـــز النظـــام بالربط مـــع نظام 
البالغات والرسائل النصية وأنظمة الرسائل المتغيرة على 

الطريق . 
وأكد أن المشروع يمثل واحدًا من أهم مشاريع تحسين 
الســـالمة المرورية )الهندسة – التوعية - الضبط – التقييم 
- ســـرعة االســـتجابة (على طرق وتقاطعات إمارة أبوظبى 
ويعتبـــر مشـــروع متكامـــل يشـــمل جميـــع عناصر تحســـين 
الســـالمة المرورية او ما يعرف 5Es إضافة إلى تكامل كل 

  .»Integration « العناصر
وقـــال الحارثى أن كاميرات مراقبة الحركة المرورية على 
التقاطعات تتميز بأنها كاميرات حرارية عالية الجودة »ثالثية 
الوظائـــف« تغطى مايزيد عن خمس حـــارات في كل اتجاه 
و تقـــوم بعـــدة وظائف منها قراءة جميـــع لوحات المركبات 
العابـــرة والتعـــرف على عـــدد المركبات العابـــرة وتصنيفها 
وقراءة متوسط سرعة الشارع والتعرف على عدد واتجاهات 

المشاة أثناء اإلشارة الضوئية الخضراء والحمراء.
وأكـــد أن المديرية تبذل جهـــودا كبيرة للحد من الحوادث 
المروريـــة وما ينتج عنها مـــن وفيات وإصابات بليغة وذلك 
مـــن خالل زيـــادة الضبـــط المـــروري وتركيب أنظمـــة حديثة 
للضبـــط اآللـــي علـــى الطـــرق الداخليـــة والخارجيـــة بإمـــارة 
أبوظبـــي بجانب تكثيف التوعيـــة المرورية من خالل برنامج 
مرور أبوظبي »معا« على الفيسبوك والتويترواليوتيوب، 
ونشـــر الثقافة المرورية من خالل وسائل اإلعالم وتنظيم 
المحاضـــرات وتعزيـــز التواصل مـــع كافة شـــرائح المجتمع، 
وحث كافة مســـتخدمي الطريق إلى االلتزام بقانون السير 

والمرور .

طالبت السائقين خفض 
السرعات عند التقاطعات

 مرور أبوظبي : كاميرات 
قطع اإلشارة الضوئية 

ترصد المخالفين 
بـ »األشعة تحت 

الحمراء« دون فالش 
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخيًا أو مل يتم إرتداؤه بالطريقة الصحيحة.

الحـــوادث  عـــدد  ازديـــاد  وارجـــع 
المروريـــة علـــى الطـــرق الخارجية إلى 
جملـــة مـــن األســـباب أهمهـــا كثافـــة 
الحركـــة المروريـــة علـــى تلـــك الطـــرق 
فترتـــي  فـــي  الـــذروة  وقـــت  خـــالل 
الصبـــاح والمســـاء والناجمةعن تنقل 
اعـــداد كبيـــرة منالموظفيـــن والعمال 
الذين يقطنون خـــارج مدينة ابوظبي 
ويعملون داخلها، وكذلك عودتهم كل 
مساء، وقيام البعض منهم بالقيادة 
بســـرعات عالية بذريعـــة اللحاق بوقت 
العمـــل وما يســـتتبع ذلك مـــن تهور 
وتجاوز السرعات المقررة والتجاوز عن 
كتف الطرق وقطع االشـــارة الضوئية 

وغيرها من المخالفات الخطرة.
الحـــوادث  تلـــك  أن  وأضـــاف 

المروريـــة تنوعت بيـــن حوادث دهس 
وصـــدم وتدهور كما تنوعت اســـباب 
المفاجـــئ  االنحـــراف  بيـــن  وقوعهـــا 
والســـرعة وعـــدم ترك مســـافة كافية 
وعدم االلتزام بخط الطريق واإلهمال 
وعـــدم االنتباه والقيـــادة تحت ضغط 
وتوتـــر وقلـــة التأنـــي والصبـــر ممـــا 
يفقد البعض الســـيطرةعلى المركبة 

والتسبب في الحوادث المميتة.
إســـحاق  خميـــس  العقيـــد  وحـــث 
خـــارج  يقطنـــون  الـــذي  الموظفيـــن 
أبوظبـــى المبـــادرة الى توفير ســـكن 
قـــرب أماكـــن عملهـــم وذلـــك لتجنب 
والقيـــادة  اليومـــي  التنقـــل  مشـــاق 
لساعات طويلة بذريعة إدراك مواعيد 
الـــدوام يوميـــا. كما نصح الســـائقين 

ممن تضطرهم الظروف الى القيادة 
الصباحية والتوجـــه لمقار عملهم من 
امكنـــة بعيـــدة تواجدوا بها لســـبب او 
آلخـــر، ان يشـــرعوا في الخـــروج مبكرا 
الى العمل ومنح الطريق وقتا اضافيا 

للوصول بسالمة.
ودعا الشـــركات التـــي تقوم بنقل 
العمـــال إلـــى االلتزام بقواعد الســـير 
بســـرعة  القيـــادة  وتجنـــب  والمـــرور 
وترك مســـافة كافية خلـــف المركبات 
وااللتـــزام باألعـــداد المقـــررة للـــركاب 
واالنتبـــاه إلـــى اللوحات اإلرشـــادية، 
وعـــدم االنحـــراف المفاجـــئ عـــن خط 
التجـــاوز  او  للســـائق  المقـــرر  الســـير 
الخطرالختصـــار المســـافات علـــى اي 

نحو كان.

وفاة 24 شخصًا بحوادث على الطرق 
الخارجية بأبوظبي في 6 شهور 

العقيد خميس إسحاق 

لق���ي 24 ش���خصا مصرعهم 
وأصيب 33 آخرين بإصابات بليغة 
في 157 حادثا مروريا وقعت على 
الط���رق الخارجية بإم���ارة أبوظبى 
ابوظب���ي   – دب���ي  »أبوظب���ى 
العي���ن – ابوظبي الس���لع« خالل 
الفترة الصباحي���ة وفترة الظهيرة 
ف���ي النص���ف األول م���ن العام 
الج���اري وذل���ك بس���بب الكثاف���ة 
المرورية التي يحدثها الس���ائقون 
اثن���اء تنقلهم بين مق���ار عملهم 
وس���كناهم خالل فت���رات الذروة، 
بحس���ب العقيد خميس إس���حاق 
محم���د نائب مدي���ر مديرية المرور 

والدوريات بشرطة ابوظبي .
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

أش���اد س���لطان حمي���د الجس���مي، مستش���ار األمم 
المتح���دة لدى الدولة، بفكرة إنش���اء مكت���ب ثقافة احترام 
القان���ون؛ كتجربة ريادية على مس���توى العالم تؤكد الدور 
المحوري الذي تتطلع الدولة إلى تحقيقه داخليًا وخارجيًا. 
جـــاء ذلك خالل اجتماعه مع فريق المكتب لالطالع على 
التجربـــة اإلماراتية في مجـــال الثقافة القانونية؛ وترســـيخ 

الوعي القانوني لدى األفراد .
وأشـــار الجســـمي إلى أن هذه التجربة الحضارية توضح 
حـــرص الدولـــة بمؤسســـاتها الرســـمية علـــى المصلحـــة 
الشـــخصية لألفراد، حيـــث إنها لم تكتف بإصـــدار القوانين 
وتعديلها بما يتماشـــى مع التطور المستمر للمجتمعات، 
بل ذهبـــت إلى أبعد مما تنتهجه الـــدول المتحضرة األخرى 
فـــي الوصـــول إلـــى كل فـــرد، وتوعيتـــه بمبـــادئ القانون 
الـــذي يطبـــق عليـــه، وتوضيح حقوقـــه والتزاماتـــه في كل 
نص تشـــريعي، ليتجنـــب بذلك أية تبعات أو مســـؤوليات 
قانونيـــة قـــد تعّرضه للجزاء أو العقوبة بما يؤثر ســـلبًا في 
حياته العامة، مؤكدًا أن مصلحة كل فرد ومصلحة من حوله 
تكمن في احترام القانون، واإلسهام و الدعوة إلى احترام 

هذه القوانين.
وقدم المقدم الدكتور صالح عبيد الغول، مدير المكتب، 
عرضًا تفصيليًا عن فكرة إنشاء المكتب التي جاءت بناًء على 
الرؤية الثاقبة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير الداخلية، الـــذي رأى في 
تطبيـــق القاعدة القانونية القاضية ) بأن ال عذر في الجهل 
بالقانون( إجحافًا بحق البعض ممن لم ينالوا قســـطًا وافيًا 
من التعليم أو الثقافة، فأصدر توجيهاته الســـامية إلنشاء 
مكتـــب مختص بتوعية وتثقيف أفراد المجتمع بشـــرائحهم 

وفئاتهـــم كافة بالقوانين المعمـــول بها في الدولة؛ وبكل 
اللغات المتداولة فيها. 

واســـتعرض الغول أهداف مكتب ثقافة احترام الرامية 
إلى رفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام 
القانـــون؛ من خـــالل خلق ثقافة اجتماعية لـــدى جميع أفراد 
المجتمـــع بمختلف أعمارهـــم وفئاتهم وشـــرائحهم، تؤمن 
بأهميـــة وضرورة احتـــرام القوانين المكتوبة )التشـــريعات( 
وغيـــر المكتوبة )القيم واآلداب العامة(، لما لهذه القوانين 
مـــن دور أساســـي ومهـــم فـــي حمايـــة أرواحهـــم وتأمين 
ســـالمتهم، وحفـــظ حقوقهم وحرياتهـــم، وذلك من خالل 
منهجيـــن ثابتين همـــا الثقافة القانونية التـــي تعمل على 
محو الجهل القانوني، وثقافة احترام القانون التي تعتمد 
علـــى خلق عالقـــة إيجابية بيـــن الفرد والقانـــون، مؤكدًا أن 
الجهـــل بالقانـــون يعـــّد أحـــد أهم أســـباب مخالفـــة األفراد 
لألحكام القانونية؛ لذا فإن إيصال الرسالة القانونية بطريقة 
مبســـطة ومفهومـــة ألكبـــر شـــريحة ممكنة مـــن المجتمع، 
أصبـــح ضرورة مجتمعية تحمي األفراد من كل ما يمكن أن 
يؤثر في ســـلوكياتهم التي تتعـــارض مع القوانين والقيم 
الراســـخة في الدولة، ســـواء تم ذلك بوعيهم وإدراكهم أو 

بدون دراية من قبلهم .
وأكد المقدم حمود العفاري، نائب مدير المكتب، أن هذه 
الزيارة هي باكورة التعاون بين مكتب ثقافة احترام القانون 
والمكاتـــب الممثلة لألمم المتحدة في الدولة، موضحًا أن 
التعاون مع المنظمات الدولية هدف استراتيجي للمكتب؛ 
يســـعى من خالله إلى إيصـــال الصـــورة الحضارية للدولة 
ومؤسســـاتها التي تســـعى جاهدة لتقديم خدمات نوعية 

للجمهور .

مستشار األمم 
المتحدة يشيد 
بتجربة مكتب 
ثقافة احترام 

القانون
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الرسعة هي السبب الرئييس لكثريٍ من الحوادث املرورية.

وّع���ت جمعي���ة س���اعد للح���د م���ن الح���وادث المرورية 
ومديرية المرور والدوريات بش���رطة أبوظبي بالتنس���يق 
م���ع مواصالت اإلم���ارات في أبوظبى نحو 700 س���ائق 
ومش���رف حافل���ة مدرس���ية، بقواعد الس���المة المرورية 
والنقل األمن للطالب خالل العام الدراسي الجديد وذلك 
ضمن برام���ج التوعية المرورية لحملة »س���المة الطالب 

مسئولية الجميع«. 
واشار السيد ســـالم النهدى من الجمعية انه تم التركيز 
من خـــالل المحاضرات علـــى ضرورة االلتـــزام بمواصفات 
الحافالت المدرسية التي حددتها وزارة الداخلية والتأكد من 
سالمتها من الناحية الميكانيكية وتجهيزها بما يسهم في 

توفير نقل امن للطالب.
ويضيـــف كما شـــملت المجاضـــرات تعريف الســـائقين 
الحافلـــة  الســـتخدام  الذهبيـــة  بالقاعـــدة  والمشـــرفين 
المدرســـية »وهي االبتعاد عشـــر خطوات إلى األمام عند 
النـــزول من الحافلـــة، وأتجّنب االنحناء إلى أســـفل الحافلة 
دون علم الســـائق«. واإلجـــراءات الالزم إتباعها عند صعود 
ونـــزول الطلبة من الحافالت، وعنـــد االقتراب من مواقف 

تجمعهم أو داخل الحرم المدرســـي وفي األحياء السكنية، 
وكذلك التأكيد على ضرورة االلتزام بقواعد الســـير والمرور 

والسرعات المقررة.
وحـــث ســـائقي ومشـــرفي الحافـــالت بااللتـــزام التام 
بتعليمـــات الســـالمة المروريـــة للطـــالب، واالنتبـــاه إلـــى 
الطـــالب مـــن األعمـــار الصغيـــرة، والتأكـــد مـــن نزولهـــم 
وابتعادهم عن الحافالت، وعدم وقوفهم خلفها أو بجانبها 
قبـــل التحـــرك، وعدم جلـــوس أكثر من طالب فـــي المقعد 

الواحد، والتأكد من صالحية وعمل أجهزة تكييفها.

ساعد-العدد السادس

جمعية ساعد تعرف سائقي 
ومشرفي الحافالت المدرسية 

بـ»القاعدة الذهبية«
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اتباع إشارات رجال املرور دليل عىل الوعي املروري.

اك���د العقي���د حم���د مب���ارك بن 

عثعي���ث العامري مدي���ر إدارة مرور 

الم���رور  مديري���ة  ف���ي  العاصم���ة 

والدوريات بشرطة ابوظبي أن كتف 

الطريق يعتبر من المسارات اآلمنة 

التي تم إنشاؤها لالستخدام في 

حاالت الطوارئ، وتوفير مس���ارات 

س���ريعة لمركبات اإلس���عاف لنقل 

المرض���ى والمصابي���ن، وتقدي���م 

الخدمات اإلنس���انية له���م، فضاًل 

عن توفير مسارات سريعة لمركبات 

الدفاع المدني والشرطة
وقال أن استخدام تلك المسارات 
من بعض قائـــدي المركبات أدى إلى 

وقـــوع العديد من الحـــوادث المرورية 
وفيـــات  عنهـــا  نتـــج  التـــي  الخطـــرة 
وإصابات بالغة، وذلك ألن المســـاحة 
الخاصـــة بكتف الطريـــق غير مخصصة 
لالســـتخدام العام لســـائقي، منوهًا 
بأنـــه فـــي حال وجـــود ازدحـــام مروري 
علـــى الطريـــق يجب على الســـائق أن 
يتحلـــى بالصبـــر وانتظـــار دوره فـــي 
المسار، وأن سلوك التجاوز من كتف 
الطريـــق ليـــس مهـــارة للســـائق؛ بـــل 

يعّرض حياته وحياة اآلخرين للخطر
 وأوضـــح العامـــري أن مخالفـــات 
التجاوز من كتـــف الطريق يتم رصدها 
من كاميـــرات رصد مخالفـــي قوانين 
الســـير والمرور على تقاطعات مدينة 
أبوظبى إضافة إلـــى مخالفات قطع 

اإلشارة الضوئية الحمراء واالستخدام 
الخاطئ لمســـارات الحركـــة, ووقوف 
المركبات على خطوط عبور المشـــاة, 
وتجاوز الســـرعات المقـــررة, ومخالفة 
المركبـــات المتجاوزة في التقاطعات, 
والمركبـــات التـــى تقـــوم باالنعطاف 
أو االلتفـــاف الكامل إلى اليســـار من 
غيـــر الحـــارات المخصصـــة منوها الى 
ان التجاوز من كتـــف الطريق، مخالفة 
غرامتهـــا الماليـــة 600 درهم و6 نقاط 

مرورية.

مرور أبوظبى: كتف الطريق مسار مخصص 
لمركبات الشرطة واالسعاف

العقيد حمد مبارك بن عثعيث العامري

ساعد-العدد السادس
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عزيزي قائد املركبة: تقيد باإلشارات املرورية

حســـين  مهنـــدس  العميـــد  كـــّرم 
أحمـــد الحارثـــي، مدير مديريـــة المرور 
والدوريات بشرطة أبوظبي، النقيب 
الكتبـــي؛ ضابـــط فـــرع  ســـالم علـــي 
المـــروري  التدريـــب بقســـم المعهـــد 
بالعيـــن، تقديرًا لتميـــزه وجهوده في 

مجال التوعية المرورية.
وأكد الحارثي االهتمام الذي توليه 
المديريـــة لالرتقـــاء باألداء، وتشـــجيع 
الكوادر البشـــريةليكونوا مثااًل يحتذي 

به زمالؤهم اآلخرون. 
وأثنـــى الحارثـــي، خـــالل التكريـــم 

ناصـــر  حمـــد  العقيـــد  حضـــره  الـــذي 

المناطـــق  إدارة  مديـــر  البلوشـــي، 

الخارجية فـــي المديرية، على الجهود 

التـــي بذلهـــا الضابـــط المكـــرم؛ وحثه 

على االستمرار في التميز .

»مرور 
أبوظبي« 

تكّرم 
ضابطًا 
متميزًا

 أفادت اللجنة التنسيقية للمرور في وزارة الداخلية عن 
انخفاض الحوادث المرورية بنسبة %18.9، خالل الشهور 
التســـعة األولى من العام الجاري، التسعة شهور األولى 
مـــن هذا العام؛ مقارنة بنفـــس الفترة في العام الماضي 

2012 على مستوى الدولة. 
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها السابع لعام 2013 
برئاســـة العميـــد غيث حســـن الزعابي، مدير عام التنســـيق 
المـــروري بـــوزارة الداخلية رئيـــس اللجنة، الحالـــة المرورية،، 
وبحثت موضوع الدراجات النارية الصغيرة، وما تســـببه من 

حـــوادث، وما ينتج عنها مـــن إصابات ووفيات، نتيجة لعدم 

توفر اشـــتراطات األمن والســـالمة فيهـــا، ووضع الحلول 

المناسبة للحد منها.

كمـــا اســـتعرض االجتمـــاع آليـــة تســـجيل المقطـــورات 

وشبة المقطورات المصنعة محليًا والمستوردة، الصغيرة 

والكبيـــرة، مؤكـــدًا ضرورة أن تكـــون المقطـــورة في حدود 

األبعاد واألوزان المسموح بها طبقًا للمواصفات القياسية 

والقوانين المعتمدة بالدولة. 

حوادث المرور 
تنخفض في 
الدولة إلى 

%18.9 خالل 9 
شهور 

 العميد الزعابي خال االجتماع
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احرتامك للوحات املرورية دليل قاطع عىل وعيك.

إلـــى ذلـــك عرفت المديريـــة طلبة 
الذهبيـــة  القاعـــدة  إلـــى  مـــدارس 
الســـتخدام الحافلة المدرســـية، خالل 
الدراســـي  للعـــام  األول  األســـبوع 
الجديـــد، وحثتهم على االبتعاد عشـــر 
خطـــوات إلى األمام عنـــد النزول من 
الحافلة، وتجّنب االنحناء إلى أســـفل 

الحافلة دون علم السائق.
ســـالم  جمـــال  المقـــدم  وذكـــر 
العامـــري، رئيـــس قســـم العالقـــات 
العامة في مديرية المرور والدوريات 
بشـــرطة أبوظبـــي، أنـــه تـــم تكثيـــف 
الـــدوام  خـــالل  التوعويـــة  البرامـــج 
الدراســـي ؛ من خالل حملة »سالمة 
الطالب مســـؤولية الجميع«، مشيرًا 
إلـــى أن التوعيـــة المروريـــة شـــملت 
يتـــم  بأبوظبـــي،  يوميـــًا  مدرســـتين 
خاللها تســـليمهم رســـائل إلى أولياء 

أمورهم تحثهم على التقيد باألنظمة 
مـــن  الطـــالب  لوقايـــة  المروريـــة؛ 
الحـــوادث المروريـــة التـــي يتعرضون 

إليها .
ولفت إلى أن برنامج التوعية طرح 
العديد من المبادرات التوعوية برعاية 
شركة الفطيم للســـيارات، على مدار 
العام ويتم تنفيذها خالل برنامج مرور 
أبوظبي للحد مـــن الحوادث المرورية 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  »معـــًا«، 
وتويتـــر  الـ«فيســـبوك  االجتماعـــي 

ويوتيوب«.
أمـــور  أوليـــاء  العامـــري  وناشـــد 
الطـــالب الذيـــن يقومـــون بتوصيـــل 
بصـــورة  الوقـــوف  عـــدم  أبنائهـــم 
عشوائية أمام المدارس؛ مما يتسبب 
فـــي ازدحام مـــروري، ودعا ســـائقي 
ومشـــرفي  المدرســـية  الحافـــالت 

الحافـــالت إلـــى االلتـــزام بتعليمـــات 
الســـالمة المروريـــة، والوقوف في 
أالماكن اآلمنة لصعودهم ونزولهم، 
وعدم وضع حمولة زائدة من الطالب 

في الحافالت المدرسية .
عائشـــة محمـــد  النقيـــب  وقالـــت 
الزعابي، مســـؤولة التوعية المرورية 
فـــي قســـم العالقـــات العامـــة في 
مديريـــة المـــرور والدوريـــات بشـــرطة 
المروريـــة  المبـــادرة  إن  أبوظبـــي، 
للطالب، عبـــارة عن مســـابقة تهدف 
ثقافتهـــم  ورفـــع  إشـــراكهم  إلـــى 
وتوعيتهـــم مروريـــًا، وتشـــمل ثالثـــة 
محـــاور هـــي: بحـــث مـــروري يتضمن 
فيلمـــًا مروريـــًا مـــن إعـــداد الطـــالب 
والبـــوم صـــور مروريـــة، ومطبوعات 
مروريـــة، أمـــا المحور الثاني يشـــمل 
معرضًا مروريًا، فيما يشـــمل المحور 
الثالث تقديم فكرة تسهم في توعية 

الطالب بالمدرسة.
وأضافـــت أن »المديرية« نشـــرت 
أفالمـــًا مروريـــة تثقيفية مـــن مواقع 
علـــى  تركـــز  االجتماعـــي،  التواصـــل 
 : المرورية،مثـــل  الســـالمة  قواعـــد 
عبور الطريق واســـتخدام حزام األمان 
والقاعدة الذهبية الســـتخدام الحافلة 
المدرسية، وبث رسائل توعية مرورية 
عبر اإلذاعة لتوفير الســـالمة المرورية 

للطلبة.

تتضمن مسابقة تحفيزًا لهم 

مرور أبوظبي 
تطلق مبادرة 

توعية للطالب 
أطلقت مديرية المرور والدوريات بش���رطة أبوظبي، مبادرة »توعية 
مرورية للطالب« لرفع مس���توى الثقافة المروري���ة لديهم وتوعيتهم، 
من خالل مسابقة لهذه الغاية، وهي تشمل جميع المراحل الدراسية.
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتقيد بها.

أّكد الفريق سمو الشيخ 
س���يف بن زاي���د آل نهيان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي���ر الداخلي���ة، أن قي���ادة 
رأس���ها  وعل���ى  الوط���ن، 
الش���يخ  الس���مو  صاح���ب 
خليف���ة بن زاي���د آل نهيان، 
حفظ���ه  الدول���ة،  رئي���س 
الح���رص  ش���ديدة  الل���ه، 
بالدن���ا  تبق���ى  أن  عل���ى 
نموذج���ًا ُيحتذى به للحداثة 
والتطوير، وأنها ماضية بنا 
قدم���ًا عبر دعمه���ا للتميز، 
وجعله نهجًا راس���خًا للعبور 

إلى المستقبل.
وقال ســـموه في كلمة 

لـــه فـــي أعقاب حفـــل تكريـــم الفائزيـــن بجائزة ســـمو وزير 
الداخلية للتميز، في دورتها الثانية، والذي أقيم ظهر أمس 
في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي: »إن التميز بات مطلبًا 
أساســـيًا في العالم المعاصر، للوصول إلى حياة أكثر أمنًا 
واســـتقرارًا ورفاهية، مشـــيرًا إلى أن اإلمـــارات محظوظة 
بقيـــادات عليـــا، تســـعى دومًا إلـــى تحقيق التفـــرد وتأنف 
التقليـــد واالجتـــرار، كما تبـــذل كل ما في وســـعها لالرتقاء 
بـــاألداء الحكومـــي الموجـــه لخدمة الناس علـــى كامل ربوع 

البالد«.
وقـــال ســـموه: »باألمس اســـتوقفتني كلمـــات قالها 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتـــوم، نائب 
رئيس الدولـــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن طموح 
دولـــة اإلمارات أكثـــر بكثير مما تم تحقيقـــه حتى اآلن، وأن 
الكوادر المواطنة أثبتت كفاءتها وقدرتها، وأننا نجني اليوم 

ثمرة هذه الثقة«.

وأعـــرب ســـموه عـــن بالـــغ فخـــره واعتـــزازه، بمـــا حققه 
الفائـــزون من نتائج، حيث أمر ســـموه بترفيـــع الفائزين من 
ضباط الصف واألفراد إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية، 
حاثـــًا إياهم علـــى تحقيق المزيد من اإلنجـــازات والنجاحات، 
خاصـــة ضمن برنامج جائزة الشـــيخ خليفة لـــألداء الحكومي 

المتميز في دوراتها المقبلة.
وأشار ســـموه إلى أن الحكومة االتحادية أخذت تسابق 
الزمن لتحقيق ما وصلت إليه دول أخرى، عبر جهود امتدت 
لمئات الســـنين من التحديث والتطوير، فيما نحن نســـعى 
اليوم إلى اختزال تلك القرون بســـنوات قليلة، وعليه بات 
المطلـــوب من كل فرد في قطاع الخدمـــة العامة أن يبذل 
كل مـــا بوســـعه للنهـــوض بمتطلبـــات هـــذه المرحلـــة، عبر 
العمـــل الجاد والمتميز والخـــالق، خاصة ونحن أمام التحول 
إلـــى »حكومة ذكية« تصل خدماتها إلى الناس كافة، أينما 

حلوا أو ارتحلوا.

 سيف بن زايد قيادة الوطن حريصة أن تبقى بالدنا نموذجًا للحداثة والتطوير

مرور ابوظبى تفوز بجائزة 
السالمة المرورية
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الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين.

وتفضل ســـموه بتسليم الجوائز للفائزين من القيادات 
واألفـــراد  المتميـــزة،  العمـــل  وفـــرق  العامـــة؛  واإلدارات 
المتميزيـــن والمبدعين الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز، 
والشـــركاء والمتعامليـــن وأفراد المجتمع، الذين ســـاهموا 

في تحقيق أهداف وزارة الداخلية.

جوائز شرطة أبوظبي
وفـــازت القيادة العامة لشـــرطة أبوظبـــي بجوائز: إدارة 
اإللكترونيـــة،  للخدمـــات  األمثـــل  واالســـتخدام  الشـــراكة، 
واالتصال الحكومي، وإدارة اإلبداع، والتطبيقات الخضراء، 
األزمـــات  وإدارة  المتميـــز«،  »الفنـــي  التقنـــي  والفريـــق 

والكوارث.
كمـــا حصلت على جائزة خدمـــة المتعاملين، التي كانت 
مـــن نصيـــب مركـــز شـــرطة خليفة؛ فـــي مديريـــة المناطق 
الخارجية، وفاز مركز شرطة بني ياس في شرطة المناطق 
الخارجيـــة بشـــرطة أبوظبي بجائزة مركز الشـــرطة الشـــامل 
المتميـــز، فـــي حيـــن حصلـــت مديريـــة المـــرور والدوريـــات 
بشرطة أبوظبي على جائزة السالمة المرورية، وفاز قسم 

شرطة مطار أبوظبي بجائزة أمن المنافذ.

جوائز شرطة دبي
وفازت القيادة العامة لشرطة دبي بجوائز: المسؤولية 
والمعرفـــة،  المعلومـــات  وإدارة  المشـــتركة،  المجتمعيـــة 
والبيئـــة،  والســـالمة  والصحـــة  األداء،  وإدارة  والتخطيـــط 
وأفضـــل تجربة فـــي مجال تأهيل وإصـــالح النزالء، وفريق 
تطويـــر الخدمـــات المتميز، وفريق تحســـين األداء الداخلي 
المتميز لإلدارة العامة للجودة الشاملة، والفريق المشترك 

الخارجي المتميز لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وحصلت القيادة العامة لشـــرطة الشـــارقة على جوائز: 
أفضل منطقة أمنيـــة متميزة، ورعاية الضحايا، فيما فازت 
القيادة العامة لشـــرطة عجمان بجائزتـــي القيادة المتميزة، 

ورضا الموارد البشرية.
وفـــي فئـــة التميـــز الوظيفـــي للضبـــاط، فـــاز بجائـــزة 
المجال اإلشـــرافي، العقيد الدكتور غيث غانم الســـويدي، 
بالمركـــز األول مـــن القيادة العامة لشـــرطة دبـــي، وبجائزة 
المجال الهندســـي التقني الفني، النقيب راشـــد شـــطيط 

الشامسي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
أما جائزة المجال التخصصي، فقد فاز بها الرائد الدكتور 
عبدالرحمن شرف محمد، من القيادة العامة لشرطة دبي، 
في حين حصل على جائزة المجال الميداني، النقيب طارق 
أحمد الشـــرهان النعيمي، من القيادة العامة لشرطة رأس 

الخيمـــة، أمـــا جائزة المجال اإلداري، ففاز بهـــا الرائد الدكتور 
جاسم محمد حسن، من القيادة العامة لشرطة دبي.

فئة التميز الوظيفي
وعـــن فئـــة التميز الوظيفـــي لصف الضبـــاط واألفراد، 
حصل على المركز األول كل من: شرطي أول محمد ناصر 
صالح، في المجال الهندســـي التقني الفني، من القيادة 
العامة لشرطة دبي، وفي المجال التخصصي، رقيب أول 
سيف أحمد محمد، من القيادة العامة لشرطة دبي، وفي 
المجـــال الميدانـــي، المســـاعد أول محمد حســـن النقبي، 
مـــن مكتب الوكيل المســـاعد لشـــؤون الجنســـية واإلقامة 
والمنافـــذ، وفـــي المجـــال اإلداري، شـــرطي أول إبراهيم 

بوهندي الحمادي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وفي فئة التميز الوظيفي للمدنيين، فاز بجائزة المجال 
الهندســـي التقني الفني باسم فرج الله خليل من القيادة 
العامة لشـــرطة أبوظبي، وفازت خبير أول الدكتورة شيخة 
حســـن صنقـــور، من القيادة العامة لشـــرطة دبـــي، بجائزة 
المجـــال التخصصي، فيما حصل طبـــي مؤهل أنس نصر 
محمـــود، من القيادة العامة لشـــرطة أبوظبي، على جائزة 
المجـــال الميداني، وفازت نوره جاســـم الحوســـني، بجائزة 

المجال اإلداري.
أما في فئة الموظف الجديد فقد فازت بالجائزة مدني 
روضـــة بنت بطبي بن بشـــر، مـــن القيادة العامة لشـــرطة 
دبـــي، وفي فئة األم المثالية فـــازت بالمركز األول، رقيب 
أول آمنـــة محمـــد عبدالـــرزاق، مـــن القيادة العامة لشـــرطة 

عجمان.

فئة اإلبداع واالبتكار
وفـــي فئـــة اإلبـــداع واالبتـــكار، فـــاز بالجائـــزة الرائد بدر 
علـــي أبو ســـمرة، مـــن القيـــادة العامة لشـــرطة دبي، عن 
فكرة »بطاقة األداء المتـــوازن للتميز« والرائد محمد بطي 
بـــن عبيد، من القيادة العامة لشـــرطة الشـــارقة، عن فكرة 
»التوظيف اإللكتروني عن طريق بطاقة الهوية«، ومساعد 
أول أحمد علي الحنطوبي، وخالد راشد الشامسي وأحمد 
عبدالله اليماحي من شرطة الفجيرة عن فكرة لوحة مرورية 
ذكية لذوي االحتياجات الخاصة، وشـــرطي أول حامد محمد 
النعيمـــي من القيادة العامة للدفاع المدني عن فكرة جهاز 

»طي الخراطيم« لتسهيل عمل اإلطفائيين.
أمـــا فـــي فئـــة الجوائـــز الخارجية، فقـــد فاز مركـــز دبي 
العالمي بجائزة الشريك المثالي، فيما فازت بجائزة الخدمة 
المجتمعيـــة فيـــروز حســـين، وفـــاز بجائزة الســـائق المثالي 

عبدالزمان سيد ولي.
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عزيزي قائد املركبة كن حذرًا بالقيادة أثناء الظروف الجوية املتقلبة.

وقـــال اللـــواء محمـــد بـــن الُعوضـــي المنهالـــي، مدير 
عـــام العمليات الشـــرطية في شـــرطة أبوظبـــي، إن حملة 
التوعية اإلعالمية التي تنفذها إدارة اإلعالم األمني؛ في 
األمانـــة العامـــة لمكتب ســـمو نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الداخلية، تجّســـد النهج الحديث الـــذي ينتهجه الفريق 
ســـمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزير الداخلية، عبر ترســـيخ مفاهيم متطورة للعمل 

الشرطي في تفاعله مع المجتمع.
 وأعلـــن عـــن إطـــالق حـــدث جماهيري  ضمـــن الحملة، 
علـــى  زون«  معرض  »فـــان  يتمثل  في  إقامـــة 
كورنيش  أبوظبـــي، وعرض  دوريـــة تثقيف،  فضاًل  عـــن  
نظـــام المحاكاة الذاتـــي والذي يعرف الزوار بطـــرق القيادة 
اآلمنة، باإلضافة إلى ســـيارة »سمارت » لتعليم األطفال 
مـــن 10 ســـنوات فما فوق قواعـــد ونظم الســـير والمرور 

بأهميـــة  أوليـــاء األمـــور  المروريـــة، وتعريـــف  والســـالمة 
اســـتخدام مقاعد األطفال في المقاعد الخلفية للمركبات؛ 
فضاًل عن أهمية استخدام حزام األمان. وذلك خالل الفترة 
مـــن 24 أكتوبر الجـــاري ولغاية 2 نوفمبر 
المقبل يوميًا في الفترة المســـائية من 
الخامســـة مســـاء وحتى الحادية عشـــرة 

مساء .
وأكد حرص شرطة أبوظبي المستمر 
على التواصل مع قطاعات ومؤسسات 
وشـــرائح المجتمع المختلفة؛ موضحًا أن 
الحملة تجّســـد اهتمام شـــرطة أبوظبي 
بمواكبة الحـــدث، والتفاعل مع الجمهور 
الجماهيريـــة؛  األحـــداث  واســـتثمار 
للتواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه 
لتشـــجيع الســـائقين على احترام أنظمة 
السير والمرور التوعية بالقيادة المرورية 
اآلمنة، وفقًا للنظم واللوائح المرورية. 

شرطة أبوظبي تطلق حملة
»للطريق آداب وللسرعة مضمار« 

أطلق���ت القي���ادة العام���ة لش���رطة أبوظب���ي، حمل���ة 
توعية  إعالمي���ة تح���ت ش���عار، »للطريق آداب وللس���رعة 
مضمار«،  ضمن  االس���تعدادات الحالية لفعاليات سباق 
»جائ���زة االتحاد للطي���ران الكبرى للفورم���وال واحد 2013« 
في أبوظبي،والذي سيقام في الفترة من 1 3- نوفمبر 

2013 في حلبة مرسى  ياس.
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ال تقد مركبتك برسعة عالية أثناء الظروف الجوية املتقلبة.

ساعد-العدد السادس

اعتبر عدد من المختصين، االجتماعيين والنفس���يين، 
قضاء وقت طويل وراء مقود المركبة من بين األس���باب 
التي ت���ؤدي إلى اس���تنزاف الطاق���ة الفكري���ة والبدنية، 
كم���ا يولد لدى قائد المركبة حالة من الضغط النفس���ي؛ 
تنعكس س���لبيًا على أدائه الوظيفي ومعاملته مع أفراد 

أسرته.
وأشـــارت الدكتـــورة غادة الشـــيخ، استشـــارية اجتماعية 
وأســـرية بمركز التميز لالستشـــارات والتدريـــب - أبوظبي، 
إلـــى أن قضـــاء وقت طويـــل وراء مقـــود الســـيارة يوميًا؛ 
ال يســـتنزف الوقت الثمين فحســـب، بل الصحـــة واللياقة 
البدنية أيضًا، فضاًل عن أنه يستنفد صبر قائد السيارة مما 
يتســـبب له في توتر شـــديد، وتشتت في التفكير والتركيز 

على الطريق.
وأضافـــت قائلة: إن متاعب حركة المرور اليومية، خاصة 
أوقـــات الذروة، قد ينجم عنها التوتـــر المزمن واالجهاد، ما 

يعتبر مصدر خطر على قائد المركبة، وهو 
أهم مســـببات الحـــوادث المروريـــة، حيث 
نتفـــق جميعنـــا على أن اإلرهـــاق واإلجهاد 

من المسببات الرئيسية للحوادث.
وأكدت الدكتورة غادة الشيخ أن السكن 
بالقـــرب من مقر العمل له عدة انعكســـات 
إيجابية على الفـــرد والمجتمع، تتمثل في 
انخفاض عـــدد الحوادث المروريـــة، وأيضًا 
التخفيف من التلوث البيئي بسبب عوادم 
الســـيارات؛ حيـــث ســـيقّل عدد الســـيارات 
المســـتخدمة للطريـــق؛ خصوصـــًا أوقـــات 
الـــذروة، فضاًل عن أن الســـكن بالقرب من 
مقـــر العمل يوفـــر الوقت والجهـــد للفرد، 

وينعكس إيجابيًا على صحته النفسية.
بدورهـــا أكـــدت الدكتورة مها أحمد عبـــد الحليم، 
اختصاصية نفســـية بـــدار زايد للرعاية األســـرية، أن 
البعـــض حيـــن يضطـــر لقيادة الســـيارة لمســـافات 
طويلـــة؛ ومدد زمنيـــة كبيرة, يشـــعرون بإجهاد كبير 
وضغط نفسي بســـبب التسابق مع الزمن، سواء 
صباحـــًا أثناء التحاقهم بمقـــار عملهم أم بعد الظهر 
أثنـــاء العـــودة إلـــى مقـــار ســـكناهم، وأوضحت أن 
التوتـــر والضغط يرفعان من نســـبة »االندرياليين« 

في الدم، حيث يجد قائد 
المركبة نفسه أمام تنفيذ 
عـــدة مهـــام فـــي وقـــت 
واحـــد قصيـــر ال يتعـــدى 
10 ثـــواٍن، تجـــده يفكر ما 
يصـــل  ســـوف  كان  إذا 
إلـــى عملـــه فـــي وقـــت 
متأخـــر أو بموعـــده، كمـــا 
تجده يفكـــر في االزدحام 
واإلشـــارات  المـــروري 
المروريـــة، ومـــدى قدرته 
على التحكم في ســـرعة 

الســـيارة، وهو مايزيد من توتره النفســـي والذي ينعكس 
بدوره على الصحة العامة واللياقة البدنية، ويتســـبب في 

عدة أمراض عضوية مزمنة.
وأكدت الدكتورة مها أحمد عبد الحليم أن 
الســـكن بعيدًا عن مقر العمل، أو في في 
أماكـــن مزدحمة مروريًا يولد ضغطًا نفســـيًا 
عاليًا ويشتت تفكير السائق؛ ويتسبب في 
ارتفـــاع الحـــوادث المروريـــة، لذلـــك ُيفّضل 
الســـكن في أماكن قريبة من مقار العمل؛ 
حيث من شأن ذلك تخفيف العبء النفسي 
على سائق السيارة، فضاًل عن أنه يخّفض 
من الحوادث المرورية، والتي تكون »غالبًا« 
حـــوادث مميتة بســـبب االرهـــاق واإلجهاد 

والسرعة، وعدم مراعاة مفاجآت الطريق.

حثوا الموظفين على السكن قرب مقار عملهم

اختصاصيون: البقاء مدة طويلة خلف مقود 
القيادة بالمركبة يوّلد الضغط النفسي 
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احرص عىل اتباع قواعد السالمة املرورية.

 وقـــال العميد مهندس حســـين أحمـــد  الحارثي، مدير 
مديريـــة المـــرور والدوريات بشـــرطة أبوظبي: يتـــم التركيز 
مـــن خـــالل  برامـــج التوعيـــة على شـــعار شـــرطة أبوظبي 
»للطريـــق آداب وللســـرعة مضمـــار«، مثمنًا  الشـــراكة مع 
شركة أبوظبي إلدارة رياضة السيارات وتعاونها  في  هذا 

اإلطار.
وذكـــر أن البرامـــج  تشـــمل  توزيـــع مطبوعـــات التوعية 
المروريـــة باللغـــات العربية واإلنجليزيـــة واألردو، من خالل 

دوريـــات تثقيف المرورية؛ بجانب تنظيم معارض وإرســـال 
رســـائل توعيـــة مروريـــة عبـــر مواقـــع التوصـــل االجتماعي 

الـ»فيسبوك وتوتير ويوتيوب«.
 وأوضح الحارثي أن البرامج التوعوية  بحلبة ياس تأتي 
تجســـيدًا الستراتيجية الســـالمة المرورية لشرطة أبوظبي 
لجعـــل الطرق أكثر أمنـــًا، ومعالجة إحدى الظواهر الســـلبية 
والتي تتمثل في  القيادة بسرعات خطرة  و»التسابق على 
الطرقـــات«،  الفتـــًا إلى  مخاطـــر عدم االلتـــزام  بالقوانين 

مرور أبوظبي تنظم برامج توعية  
بحلبة مرسى ياس

 تنظ���م مديرية الم���رور والدوريات بش���رطة أبوظبي، برامج توعي���ة مرورية بحلب���ة مرسى ياس ضمن الحملة 
اإلعالمية التي أطلقتها القيادة العامة لش���رطة أبوظبي، تحت ش���عار، »للطريق آداب وللس���رعة مضمار«، في 
إطار االستع���دادات الحالية لفعاليات سباق »جائ���زة االتحاد للطيران الكبرى للفورموال واحد 2013« في أبوظبي، 

والذي سيقام في الفترة من 1-3  نوفمبر 2013 في حلبة مرسى  ياس.

ساعد-العدد السادس
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ال تجعلك فرحتك بعد املناسبات الرياضية أحزان لآلخرين بسبب القيادة املتهورة.

في هذا الجانب، والذي  يؤدي إلى  وقوع حوادث مرورية 
جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

  وتابـــع: كما  تتضمـــن اتفاقية الشـــراكة تنظيم العديد 
مـــن البرامـــج  التي يجري اإلعـــداد لها   لتمكين الســـائقين 
الشـــباب مـــن  تطويـــر هواياتهم بأســـلوب علمـــي لقيادة 
المركبـــات بصـــورة آمنة, والتوعية بمكونات الســـيارة وفقًا 
للمعايير المعتمدة؛ بما يؤدي إلى إشـــباع رغباتهم وتفريغ 
طاقاتهـــم وتوفير المناخ المناســـب واآلمن لممارســـتهم  

تلك الرياضة.  
 وأكـــد الحارثي حرص المديرية، ومن خالل اســـتراتيجية 
الســـالمة المرورية  لشـــرطة أبوظبي،  على نشر الثقافة 
المرورية بين الشـــباب، وتعريفهم  بمخاطر تجاوز السرعات 
القانونيـــة  والتســـابق علـــى الطريـــق؛  وذلـــك مـــن  خالل 
تنظيـــم المحاضـــرات التوعويـــة بالجامعـــات والمـــدارس،  
باإلضافـــة إلـــى التواصـــل معهم مـــن خالل برنامـــج مرور 
أبوظبـــي  للحد من الحـــوادث المرورية »معًا« على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي الـ«فيســـبوك وتويتـــر ويوتيـــوب« 
لالرتقـــاء بســـلوكهم مروريًا, إلـــى جانب تخصيـــص مبادرة 

خاصـــة بالشـــباب ضمـــن المبـــادرات المجتمعيـــة؛  وهي  
مبادرة السائق الشـــاب األفضل مروريًا،  التي تستهدف  

تشجيع تلك الفئة  على االلتزام بقانون السير والمرور.
ودعـــا الحارثي أولياء األمور إلى تقديم النصح ألبنائهم 
بااللتـــزام بالســـرعات المقـــررة،  وعـــدم مشـــاركتهم فـــي 
استعراضات خطرة أو سباقات على الطريق،  حفاظًا على 
ســـالمتهم  وعدم تعرضهـــم ألي حوادث مروريـــة، منوهًا 
بأنـــه ورغم التطور في وســـائل النقل ووجود مركبات ذات 
مواصفـــات عاليـــة، إال أنها ال تحمي جســـم اإلنســـان من 

اإلصابات البليغة في حال تعرضه للحوادث المرورية.

ساعد-العدد السادس
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القيادة فن وذوق وأخالق.

وحصلـــت ســـاعد علـــى تقرير مـــن المركز حول تشـــكل 
الضبـــاب والتقنيات المســـتخدمة في رصـــد حالة الطقس 
والتعـــرف إلى الضباب وعدم قيـــادة المركبات حال انعدام 

الرؤية التجنب مخاطر وقوع الحوادث. 
وعن تشـــكل الضباب أوضـــح المركز أن هنالك شـــروط 
لذلـــك وهي: أن تكون الرياح هادئة، وتوفر كمية كافية من 
بخار الماء »الرطوبة النســـبية« فـــي الجو، وأن يكون الليل 
صافيـــًا، وحدوث انقالب حراري في طبقـــة الهواء القريب 

من سطح األرض، ووجود مرتفع جوي مستقر .
وتطـــرق إلـــى نوعيـــن مـــن الضبـــاب األكثر حدوثـــًا في 
اإلمـــارات، األول: ضبـــاب اإلشـــعاع والـــذي يحـــدث نتيجة 
لفقـــدان األرض حرارتهـــا بســـرعة عن طريق اإلشـــعاع أثناء 

الليـــل، ما يتســـبب في برودة الهـــواء بالطبقة القريبة من 
ســـطح األرض، وتكون الطبقة العليا ساخنة فيساعد على 
حدوث االنقالب الحراري الذي يساعد في تشكل الضباب.
والنـــوع الثاني: الضبـــاب المتحرك، الـــذي يحدث نتيجة 
لتكونـــه فـــي مكان ثم ينتقـــل إلى مكان آخر بفعـــل الرياح، 
وهـــو يتكون على المســـطحات المائية او المناطق القريبة 

منها ويتحرك إلى المناطق الداخلية.

تأثير الضباب على الرؤية
وتنـــاول التقريـــر تأثيـــر الضبـــاب علـــى الرؤيـــة األفقية 
مضيفًا أن للضباب تأثير حاد على مدى الرؤية األفقية حيث 
تتدهـــور الرؤية إلى أقل من 1000متر وفي بعض األحيان 
تنعدم الرؤية »األفقيـــة والعمودية« عندما يكون الضباب 
كثيفـــا وتصل الرطوبة النســـبية إلـــى100 % ما يؤثر على 
حركة الســـير على الطـــرق و حركة الطيران في حال تشـــكل 

الضباب في أحد المطارات .
وأنـــه في حـــال تشـــكل الضباب فـــإن مســـتوى الرؤية 
األفقيـــة ينخفض بشـــكل ملحوظ وهي تكـــون من 1 كيلو 
إلى ما هو دون ذلك حيث ال يمنع أن تنخفض إلى ما دون 
الــــ»100« متر أو قد تكـــون معدومة كليًا أحيانا حينما يكون 
الضبـــاب كثيفًا، ففـــي حالة تدني الرؤية إلـــى 100 متر أو 
انعدامهـــا تمامـــًا، فأنه اليفضل قيـــادة المركبات خصوصًا 
علـــى الطرق الســـريعة ،فيمـــا يتطلب أخذ الحيطـــة والحذر 

وإبطاء السرعات .

56 محطة لرصد الطقس و5 رادارات للسحب والعواصف الرعدية

»الوطني لألرصاد الجوية« للضباب تأثير حاد 
على الرؤية وتنعدم عندما يكون كثيفًا

* مراقبة »بدء تشكل الضباب« عبراألقمار الصناعية باستخدام تردد »خاص من الموجات«
  * يفضل عدم قيادة المركبات على الطرقات حال انعدام الرؤية وأخذ الحيطة والحذر

أدخ���ل المرك���ز الوطني لألرصاد الجوية وال���زالزل أحدث التقنيات في تحديد ومعرفة الحال���ة الجوية في الدولة، من 
خالل 56 محطة للرصد الس���طحي موزعة في اإلمارات، لرصد عناصر الطقس كل 15 دقيقة على مدار الس���اعة، فيما 
تتكون شبكة رادار الطقس في المركز من 5 رادارات، وأخر متحركًا تعمل على رصد السحب والعواصف الرعدية وكميات 
األمطار في الدولة كل 10 دقائق، مقابل محطات لألقمار الصناعية لرصد حركة الس���حب واألتربة القادمة من أي اتجاه 

نحو الدولة وحركة األعاصير على الكرة األرضية و الدولة لكل 15 دقيقة.

ساعد-العدد السادس
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها.

تقنيات ووسائل
الضباب  حدوث  ولتوقع 
فـــأن التنبـــؤات تعتمد على 
مراقبـــة درجـــة حـــرارة الهواء 
ومقـــا رنتهـــا بدرجـــة النـــدى 
القراءتيـــن  تكـــون  وعندمـــا 
بعضهمـــا  مـــن  متقاربتيـــن 
تصبح فرصة تشكل الضباب 
عاليـــة، وتباعدها يؤدي إلى 
تناقص هذه الفرصة، فيما 
أنه يجب دراسة حركة الهواء 
الســـطحية وســـرعتها ففي 
حـــال زيـــادة ســـرعة الهـــواء 
تتزايـــد عمليـــة خلـــط الهواء 
مـــع الطبقـــات القريبـــة من 
الســـطح ،علـــى نحـــو يقلل 
الضبـــاب  تشـــكل  فرصـــة 

والعكـــس صحيـــح، أما اتجـــاه الريـــاح فهي مهمـــة لمعرفة 
مصـــدر الهـــواء رطب أم جاف، مقابل دراســـة طبقات الجو 
العليا وعندما يتشـــكل مرتفع جوي في طبقات الجو العليا  
فـــأن فرصـــة تشـــكل الضباب تـــزداد لعدم الســـماح للهواء 

السطحي بالصعود إلى الطبقات العلوية.
ويتـــم مراقبة بدء تشـــكل الضباب عن طريق اســـتخدام 

األقمار الصناعية باســـتخدام تردد 
خاص من الموجات .

النماذج العددية  
التنبـــؤات  مراكـــز  وتســـتخدم 
فـــي  العدديـــة  النمـــاذج  الجويـــة 
عمليـــة التنبؤات وهـــي عبارة عن 
برامج خاصة تتيح للمختصين في 
التنبـــؤات الجويـــة تحليـــل خرائـــط 
البرامـــج  مـــن  الناتجـــة  الطقـــس 
العدديـــة في طبقـــات الجو العليا 
أو السطحية وتفسيرها ودراستها 
بشـــكل مفصـــل فـــي كل وقـــت 
,حيث يمكـــن التنبؤ بالحالة الجوية 
لمـــدة ثـــالث أو أربع أيـــام قادمة، 
تشـــكل  بفرصـــة  التنبـــؤ  وكذلـــك 

الضباب من عدمه .

ويســـتخدم المركـــز الوطنـــي لألرصاد الجويـــة والزالزل 
للتعـــرف إلـــى الحالة الجويـــة 56 محطة للرصد الســـطحي 
موزعـــة فـــي الدولـــة، تتيـــح رصـــد عناصر الطقـــس كل 15 
دقيقـــة على مدار الـ 24 ســـاعة بحيث يمكـــن معرفة الحالة 
الجوية للدولة بشـــكل صحيح. حيث ترصـــد »درجات الحرارة 
والرطوبـــة النســـبية والريـــاح الســـريعة واالتجـــاه والضغط 
الجـــوي وكميات األمطـــار ونقطة 
النـــدى ورطوبـــة التربـــة ومجمـــوع 
اإلشعاع الشمســـي الكلي« كما 
تتوافـــر لـــدى المركز شـــبكة »رادار 
ثابتـــة  رادارات   5 مـــن  الطقـــس« 
أي  ترصـــد  بحيـــث  متحـــركًا  ورادارا 
ســـحب وعواصف رعديـــة وكميات 
األمطار في الدولة كل 10 دقائق.

وتشمل التقنيات المستخدمة 
لألقمـــار  محطـــات  المركـــز  فـــي 
الصناعية بحيـــث يمكن رصد حركة 
الســـحب واألتربـــة القادمة من أي 
اتجـــاه نحـــو الدولـــة و رصـــد حركـــة 
األرضيـــة  الكـــرة  علـــى  األعاصيـــر 

وعلى الدولة كل 15 دقيقة.

آلية التعاون مع الجهات المعنية

ق���ال المركز الوطني لألرصاد الجوية 
وال���زالزل إن���ه يتعامل م���ع الجهات في 
الدول���ة بخصوص تش���كل الضباب من 
خ���الل آلية لهذه الغاية يقوم من خاللها 
بدراسة الوضع الجوي وإصدار تحذيرات 
إلى المعنيين، مثل »عمليات الش���رطة 
و الم���رور والدف���اع المدن���ي« وإرسال 
التقارير الجوية إلى وسائل اإلعالم قبل 
وقوع الح���دث بفترة زمني���ة كافية ألخذ 

جميع االحتياطات.

»الضباب« هو تكثف بخار الماء المحمل بالهواء إلى قطيرات صغيرة 
من الماء ويعني »تشكل سحابة قاعدتها سطح األرض«

ساعد-العدد السادس



نوفمرب 2013 36

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

الغب���ار واألترب���ة واحدة م���ن الظواهر الجوية ش���ائعة 
الج���اف  المن���اخ  ذات  المناط���ق  ف���ي  الح���دوث خاص���ة 
والصحراوي والتى تعرف بالمناطق ش���بة المداريه وهى 
تسبب أضرارًا بالغة في البيئة وحياة اإلنسان لما لها من 
أثر مباشر على النقل البري والجوي والصحة. فالعواصف 
الترابي���ة والرملية لها تأثير واضح ف���ي الطقس والمناخ، 
حي���ث يلعب الغبار الموجود بالغالف الجوي دورا مباش���را 
في كمية اإلش���عاع الشمس���ي الذي يص���ل إلى سطح 
األرض، كذل���ك يعم���ل عل���ى ارت���داد اإلش���عاع األرضي 
أثن���اء التبريد الليلي. ومن العوام���ل التي تهيء منطقة 
م���ا لحدوث عواصف ترابية وتزيد من ش���دتها هي ارتفاع 
درجة حرارة سطح األرض وقلة األمطار والرياح الس���طحية 

الشديدة وهى العامل األساسي في ذلك.
وقال المركز الوطني لألرصاد الجوية في تقرير إن تلك 
الريـــاح قد تنتج من وجود جبهة هوائية باردة ينتج عنها تدرج 
حـــراري وضغطي كبير. وقد يحدث الغبار نتيجة لوجود حركة 
رأســـية قوية للهواء إلى األعلى أو األســـفل في مناطق 
صحراويـــة معروفـــه بأتربتهـــا الخفيفة فينتشـــر الغبار على 
نطاق واســـع راســـيا وأفقيا، وقد أثبتت الدراسات العلمية 
السابقة أن نسبة كبيره من حاالت العواصف الترابية ناتجة 
عن وجود ظواهر جوية رأســـية تكون صغيرة القياس. وقد 
ال يقتصـــر تأثيـــر هـــذه الظواهر علـــى مناطـــق صدورها أو 
األماكـــن القريبة منها بل يتعداها إلـــى مناطق تبعد اآلف 
الكيلومترات عن تلك المصادر فتنتقل من دولة إلى أخرى. 
كمـــا أن هنـــاك كميات كبيرة من الرمـــال تنتقل عبر البحر 
األبيض المتوســـط إلى جنوب أوروبـــا قادمة من الصحراء 

األفريقيـــة وذلـــك عن نشـــاط وامتداد منخفض الســـودان 
الموســـمي بمـــا يعرف بريـــاح الخماســـين وتكمـــن أهمية 
دراســـة العواصـــف الترابيـــة والغبارية في أثارها الســـلبية 
علـــى عناصـــر النظام البيئـــي المختلفـــة، وما تســـببه من 
أضـــرار بالمزروعـــات وبحركـــة النقل البري والبحـــري والجوي 

واألنشطة البشرية المختلفة.
وذكـــر المركز أن هناك ســـبب أولي لزيـــادة تواتر حاالت 
إثـــارة الغبـــار على مســـتوى العالم أال وهو زيـــادة التصحر، 
وتقـــع الصحـــراء العربية في أحـــد أحزمة الصحـــراء الخمس 
الرئيســـية بالكرة األرضيـــة، ويمتد هذا الحـــزام من المحيط 
األطلنطـــي حتـــى الصين ويحتـــوي على صحـــارى أفريقيا 
والصحراء العربية وصحراء الهند وصحراء جوبا في منغوليا 

والصين.
 والتصحـــر هو عبـــارة عن تغير بيئي للتربـــة وتراجع في 
ـــر الظـــروف المناخيـــة والبيئية لتلك  خصوبتهـــا بســـبب تغيُّ
التربـــة أو االســـتغالل غير الســـليم للمـــوارد الطبيعية من 
قبل اإلنســـان. وبناء على تقرير األمم المتحدة الذي يؤكد 
أنه خـــالل القرن الماضي كان معدل تحـــول األراضي إلى 

صحراء يقدر بـ 50 ألف كيلو متر مربع في كل عام.

أسباب زيادة األتربة
وتطـــرق »الوطنـــي لألرصاد الجوية« إلى عدة أســـباب 
لزيادة األتربة منها األسباب الطبيعية وهو التغير المناخي 
المالحظ، كذلـــك تكرار فتـــرات الجفاف.والتباين الكبير في 
كميـــة هطول األمطـــار الســـنوية على منطقة مـــا و تزايد 
المـــدى اليومي للحرارة والتبايـــن الكبير في المدى الحراري 

الوطني لألرصاد الجوية:

الغبار واألتربة ظاهرة جوية 
تضر بالبيئة وتؤثر على الرؤية
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع.

اليومي بين منطقة وأخرى، وتوجد أســـباب بشـــرية وهي 
:العوامـــل الناتجـــة عـــن النشـــاط البشـــري، ومنهـــا تزايـــد 
استغالل اإلنسان لألرض بسبب زيادة الطلب على المواد 
الخام واستغالل األرض بشكل غير مدروس، وكذلك نتيجة 
االســـتثمار الجائر وغير المســـؤول للمـــوارد الطبيعية، كما 
أن الحروب تؤدي بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر إلى جفاف 

األرض، وبالتالي إلى التصحر ال محالة.
وتتنـــوع مصـــادر الغبـــار واألتربة فـــي الغـــالف الجوي 
حســـب طبيعة المصـــدر، فالمصدر األول والـــذي ينتج عن 
حركة الغـــالف الجوي وأنظمته المختلفـــة )مصدر طبيعي( 
والتـــي تســـبب إثارة الغبـــار من أســـطح األراضـــي الجافة 
وشـــبه الجافة، حيث تحتل األراضـــي الجافة أكثر من 40% 
من مساحة اليابسة حول العالم. والمصدر الثانى )بشري( 
وهذا النوع ينتج عن أنشطة اإلنسان المختلفة على سطح 
األرض مثـــل المصانع وكســـارات المحاجـــر وعمليات إعادة 
تأهيـــل األراضـــي وغيرهـــا من األنشـــطة، وينتـــج عن هذا 
المصدر الغبار وأول أكســـيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت 

واألوزون السطحي وثاني أكسيد النيتروجين.

العاصفة الرملية »الترابية«
 تعتبـــرا لعاصفـــة الرملية ظاهـــرة من الظواهـــر الجوية 
وهـــي عبارة عـــن تجمعات من جســـيمات الغبـــار أو التراب 
رفعتهـــا ريـــاح قوية تصـــل ســـرعتها إلى44 كيلـــو متر في 

الســـاعة أو أكثر إلى ارتفاعات عاليه لتؤثر على الرؤية تأثيرًا 
شـــديدًا وخصوصـــًا الرؤيـــة األفقيـــة لتصل إلـــى أقل من 
1000 متـــر، وغالبا ما تتولد هذه العواصف فوق األراضي 
المغطاة بالغبار والرمال غير المتماســـك كما أنها قد تصل 
إلـــى مناطـــق أخرى نتيجـــة حركة الريـــاح، وقد تأخـــذ مقدمة 
العاصفة شـــكل حائـــط عالى مـــن الغبار »الرمال« متســـع 
العـــرض وســـريع الحركـــة إلى حد مـــا والذي يعـــرف بحائط 
الغبـــار وقـــد يصاحب هذا الحائط ســـحب من نـــوع الركامي 
المزنـــي كمـــا قد ال يقتـــرن الحائط بأي ســـحب على امتداد 
مقدمة الجبهة الباردة. وتسمى هذه الظاهرة أيضا بالغبار 

المنجرف.
أما األتربة المتصاعدة هي: ظاهرة من الظواهر الجوية 
وهى عبارة عن تجمعات من جســـيمات التراب رفعتها رياح 
قوية إلى ارتفاعات عاليه فتؤثر نسبيا على الرؤية األفقية 
لتصـــل إلـــى مـــا دون 2000 متر كما تؤثر بشـــكل أكبر على 

الرؤية الرأسية.
وتعـــرف الدوامـــة الغباريـــه بأنهـــا ظاهـــرة تحـــدث فـــي 
المناطق الصحراوية وخاصة فـــي األيام الصافية والحارة، 
وترفع الغبار أو الرمل إلى أعلى. وتدور فيها سحابة الغبار 
بســـرعة كبيرة في صورة أســـطوانة دوامية صغيرة القطر 
ويتـــراوح قطرهـــا ما بين عدة أمتار إلى عشـــرات األمتار أما 

االرتفاع فيتراوح ما بين 1000 إلى 2000متر.

ارتفاع الحرارة وقلة األمطار والرياح الشديدة عوامل رئيسة لحدوث العواصف
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

أن  والدوريـــات  المـــرور  إحصاءات  مديريـــة  وأظهـــرت 
النســـاء تســـببن  في وقوع 157 حادثا مروريا خالل تسعة 
شهور العام الجارى فى الفترة من 1يناير والى 30 سبتمبر 
الماضـــى توعت ما بين حوادث دهس وصدم وتدهور ون 
ابرز االســـباب التى ادت لوقوعها تجاوز االشـــارة الضوئية 
الحمراء واالنجراف المفاجئ والســـرعة دون مراعاة الطريق 
وعدم االلتزام بخط الطريق وعدم ترك مســـافة كافية . كما 
بلغـــت المخالفـــات الحضورية التـــى ارتكبنهـــا االناث خالل 
نفـــس الفتـــرة نحـــو 46605 مخالفـــة حضوريـــة مـــن ابرزها 
6381 مخالفـــة لعـــدم ربـــط حـــزام االمـــان و1808 مخالفـــة 
الســـتخدام الهاتف اثناء القيادة و882 لعرقلة حركة الســـير 
و403 للوقـــوف فى مكان ممنوع و294 لعدم اســـتعمال 
االشـــارات عند تغييـــر اتجاه المركبـــة و249 مخالفـــة لتجاوز 
االشـــارة الضوئية الحمراءو2081 لعم االلتزام بخط الســـير 
االلزامى و51 مخالفة للسماح لالطفال دون سن العاشرة 
فـــى المقعد االمامـــى و86 مخالفة لزيادة نســـبة التلوين 
عـــن ما هـــو مصرح به و474 مخالفة لعـــدم اعطاء االولوية 

للمشاة فى االماكن المخصصة لعبورهم 
 فما األسباب التي تؤدي إلى ارتكاب النساء للحوادث 
المرورية، وهن األكثـــر حرصًا وحذرًا أثناء القيادة، وأين يتم 
التحقيـــق مع مرتكبات هذه الحـــوادث، وما دور »المديرية« 

في الحد من تلك الحوادث؟
النســـاء  المرورية،  حـــوادث  علـــى  الضـــوء  إللقـــاء 
ومالبســـات وقوعهـــا التقـــت )المـــرأة اليـــوم( مســـؤولين 
مـــن مديريـــة المـــرور والدوريـــات للكشـــف عـــن أســـباب 
وقوع الحوادث النسائية، وللتعريف بمكتب تحقيق حوادث 
النســـاء، الذي تم إنشـــاؤه »أخيـــرًا« فـــي المديرية  إلجراء 

التحقيقات الخاصة  بالحوادث النسائية.

الهاتف والشيلة
في مســـتهل حديثـــه، يطرح المقـــدم أحمـــد الزيودي؛ 
المـــرور  مديريـــة  فـــي  قسم الحوادث الجســـيمة  رئيـــس 
والدوريات بشـــرطة أبوظبـــي، بعض األســـباب الجوهرية 
التـــي تؤدي  إلـــى وقـــوع حـــوادث المرور النســـائية التي 
تتراوح بين البســـيطة والمتوسطة والجسيمة، من ضمنها 
االنشـــغال بغير الطريق، كاستخدام الهاتف النقال للحديث 
مـــع اآلخريـــن، أو إرســـال رســـائل نصيـــة قصيـــرة، أو عدم 
استخدام حزام األمان، أو تعديل الشيلة، إضافة إلى تجاوز 
الســـرعة عن الحد المســـموح به، وعدم أخذ الحيطة والحذر، 
واالرتباك في حالة تجاوز بعض السائقين بصورة مفاجئة.
ويؤكد الزيودي أن انشـــغال األم بالطفل، وعدم التقيد 
بجلوسه على المقاعد الخلفية كنوع من التدليل، أو التعبير 
عن الحب؛ تسهم في زيادة عدد حوادث النساء، الفتًا إلى 
أن القانون يمنع منعًا باتًا جلوس األطفال دون عمر 12 عامًا 
على المقاعد األماميـــة، أما األطفال حديثو الوالدة  حتى 
عمر ســـنة  يجب  وضعهم على المقعد الخلفي  مع إدارة 

الوجه ناحية الخلف.

خصوصية المرأة
علـــى صعيـــد آخـــر يوضـــح الزيـــودي أن مديريـــة المرور 
لتوعيـــة  متكامـــاًل  تثقيفيـــًا  برنامجـــًا  أعـــدت  والدوريـــات 
مســـتخدمي الطريـــق، رجـــااًل ونســـاًء، بقواعـــد وضوابـــط 
المرور من خالل توزيع المطبوعات اإلرشـــادية، التي كتبت 
بجميع اللغات، ومـــن خالل توفر دوريات التثقيف اليومي 
في المراكز التجارية، ومحطات تعبئة الوقود، واإلشـــارات 
الضوئية، ومســـجد الشـــيخ زايد، فضاًل عـــن المحاضرات، 
و فعاليـــات أســـابيع المـــرور، كمـــا اســـتحدثت مكتبًا  خاصًا 

حفاظًا على خصوصية المرأة وتسهياًل عليها

»مرور أبوظبي« تستحدث مكتب 
تحقيق خاصًا بحوادث النساء

ساعد-العدد السادس

استحدثت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي مكتبًا  للتحقيق في الحوادث  المرورية النسائية، للمحافظة 
عل���ى خصوصي���ة المرأة؛ وتس���هياًل عليها بع���د الحادث وأثناء التحقيق في مالبس���ات وقوعه، حي���ث تقوم عناصر من 

الشرطة النسائية بإجراء التحقيقات الخاصة بالحادث في موقعه.
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احرتامك للوحات املرورية دليل قاطع عىل وعيك.

بالحوادث النســـائية، حفاظًا علـــى خصوصية المرأة؛ تقوم 
مـــن خالله مجموعة من المحققـــات المؤهالت من عناصر 
الشرطة النســـائية بأخذ أقوال الســـائقات أثنـــاء وجودهن 
فـــي مكان الحادث، أو في المستشـــفى أو في أقســـام 

مديرية المرور والدوريات.

حوادث ناعمة
رئيـــس  العامـــري،  جمـــال  المقـــدم  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
قسم  العالقات العامة في مديرية المرور والدوريات، إن 
عدم التركيز أثناء القيادة، وتشتت ذهن المرأة بين القضايا 
اليومية، ومتطلبـــات البيت والعمل، والتواصل مع األبناء 
عبـــر الهاتـــف لالطمئنـــان عليهم  تلعـــب دورًا رئيســـيًا في 
ارتفاع نســـبة الحوادث المرورية التي ترتكبها النساء، الفتًا 
إلى أنها، وبالرغم من ذلك، ال تزال نســـبة حوادث الجنس 

اللطيف أقل من نسبةالحوادث التي يرتكبها الذكور.
معظم الحوادث النســـائية تقع  أن  العامـــري  ويؤكـــد 
أثنـــاء الذهـــاب أو العودة مـــن أماكن العمـــل، أو المدارس 
نتيجة  للكثافـــة المروريـــة فـــي أوقات الذروة، والنشـــغال 
ذهن المرأة في هذا الوقت باألمور الوظيفية واألســـرية؛ 
ما يســـهم في ارتكابها للحوادث المرورية التي تؤدي إلى 

تعطيل حركة السير.

العدسات الاصقة
 ولفـــت العامـــري إلـــى  أن تقلبات الطقـــس والضباب 
الكثيف تؤدي إلى وقوع حوادث نســـائية جســـيمة، فضاًل 
عـــن ذلـــك فتركيـــب العدســـات الالصقة  الملونة تســـهم 
في  مضاعفـــة عدم وضوح الرؤية  مع عدم ترك مســـافة 
كافيـــة بيـــن المركبات، والتـــي من الممكن أن تـــؤدي أيضًا 
إلـــى وقـــوع حوادث مروريـــة، ويضيف: أن  بعض النســـاء 
يقدن مركباتهن بسرعة كبيرة، كما ال تلتزم بعض السيدات 

بوضع األطفال علـــى المقاعد الخلفية، حيث يقوم هؤالء 
األطفال بالتنقـــل بين المقعدين الخلفـــي واألمامي مما 

يربك األم أثناء القيادة.

 وللتقليـــل مـــن وقـــوع هذه الحوادث، التـــي قد يكون 

بعضهـــا جســـيمًا، يدعـــو العامـــري الســـائقات إلـــى التركيز 

واالنتباه أثناء القيادة، وعدم االنشغال بالهواتف المتحركة، 

مؤكدًا أن بعض الســـيدات يحملـــن أكثر من أربعة هواتف، 

إضافـــة إلى )اآلي بـــاد( ما يزيد من ارتفاع نســـبة الحوادث 

النسائية. 

 وأوضـــح العامـــري أن حملـــة دوريـــات التثقيـــف التـــي 

أطلقتهـــا »المديريـــة« تحـــت شـــعار )لنعمل معًا لتحســـين 

الســـالمة المرورية( حرصـــًا منهـــا علـــى ســـالمة الجمهور، 

ووفقًا الســـتراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي لجعل 

الطرق فـــي اإلمارة أكثر أمانًا، أســـهمت بصورة كبيرة في 

تقليـــل نســـبة الحوادث، خصوصًا أن هـــذه الحملة تتعامل 

بصورة مباشـــرة مع الجمهور في جميـــع المناطق الحيوية 

كالمراكز التجارية، وفي محطات تعبئة الوقود، واإلشارات 

الضوئيـــة، وعبـــر اإلنترنـــت، وذلـــك لتعزيـــز ثقافـــة التوعية 

المروريـــة، واإلجابـــة علـــى االستفســـارات كافـــة، والتـــي 

تسهم في الحد من وقوع الحوادث. 

ساعد-العدد السادس

 المقدم أحمد الزيودي: 
استخدام الهاتف وتعديل 

الشيلة والمكياج تؤدي إلى 
وقوع حوادث جسيمة
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ال تجعلك فرحتك بعد املناسبات الرياضية أحزان لآلخرين بسبب القيادة املتهورة.

الفئات الشابة
عبدالله  يوســـف  الرائـــد  ذاته،  قـــال  الســـياق  وفـــي 
الســـويدي؛ مديـــر فرع  تحقيق وإيـــداع القضايـــا، إن أغلب 
السائقات من النساء تفرض عليهن ظروف الحياة اليومية، 
والمسؤوليات األســـرية، واالجتماعية، والوظيفية الكبيرة 
الملقـــاة على عاتقهن عـــدم التركيز أثناء القيـــادة، والتفكير 
المطلـــق فـــي هـــذه القضايـــا، ممـــا يجعلهـــن أكثـــر عرضة 
للحـــوادث ســـواء كـــن طرفـــًا فيهـــا، أم كن متضـــررات من 

حوادث كان يمكن تالفيها.   
 وفي ما يتعلق بالفئات العمرية األكثر عرضة أو تسببًا 
للحوادث المرورية النسائية  يقول السويدي: تعتبر الفئات 
الشابة  من النساء التي تتراوح أعمارها بين 18 – 25 عامًا 
من أكثر الفئات عرضة وتســـببًا للحـــوادث المرورية، وذلك 
لعـــدم التركيز، أثنـــاء القيادة، واالنشـــغال بأمـــور أخرى غير 
الطريق وعلى رأســـها الهاتف النقال، مع عدم القدرة على 
الســـيطرة عند وقوع الحادث لحداثة الســـن وقلة الخبرة، ما 
يؤدي إلى تحول الحادث من بســـيط إلى جسيم، تنجم عنه 

إصابات خطرة أو حاالت وفاة في بعض األحيان.
ويوجه الســـويدي رسالة إلى الســـائقات بصفة عامة، 
واألمهـــات على وجه الخصوص، بضرورة االلتزام بقوانين 
المرور، وقواعد القيادة السليمة، مع عدم االنشغال بأمور 
»غيـــر منطقية« تؤدي إلى حوادث، الفتـــًا إلى أن القانون 

ال يستثني أحدًا.

صدمة عصبية
أول  مســـتورة  المســـاعد  جهتها  تؤكـــد  مـــن 
جـــّل  أن  نســـائية(  )محققـــة  المنصـــوري  جمعـــان 
العناصر النسائية الشرطية العامالت  في مكتب التحقيق 
النســـائي، تلقين دورات تدريبية مكثفة وعالية المستوى؛ 
ســـواء مـــن ناحيـــة آليـــة التحقيـــق، أم كيفيـــة التعامـــل مع 
الســـائقات مـــن النواحي النفســـية، أو من ناحيـــة قوانين 
وأنظمـــة الســـير والمرور، كمـــا أوضحت أن مديريـــة المرور 
والدوريات بشرطة أبوظبي استحدثت مكتبًا خاصًا للتحقيق 
مع النساء تتوافر فيه جميع الخدمات المطلوبة، كما وفرت 
مكانًا خاصـــًا للتوقيف في حاالت حدوث وفاة، أو إصابات 

الجسيمة بما يصون كرامة المرأة وخصوصيتها.
وبســـؤالها عن أســـباب حوادث النســـاء، وردود أفعال 
الســـائقات المتســـببات فـــي حـــوادث جســـيمة؛ بضفتها 
األكثـــر قربًا فـــي التعامـــل مع الحوادثالمرورية النســـائية، 
تقـــول المنصـــوري: »تشـــير اإلحصائيـــات إلـــى أن أغلـــب 

االنتبـــاه  لعـــدم  نتيجـــة  الحوادث المرورية النســـائية تقع 
والتركيز أثناء القيادة، مع عدم القدرة على الســـيطرة على 
المركبـــة أثناء وقوع الحادث، الفتة إلى أن حوادث النســـاء 
بين  الصدم  والدهس  وتجاوز اإلشـــارة الحمراء، والقيادة 
بدون رخصة، إضافة إلى الســـرعة الزائدة في حاالت نادرة 

مقارنة  بالسائقين من الذكور. 
المتســـببات  الســـائقات  أفعـــال  ردود  وحـــول 
خالل الحوادث الجســـيمة تقول المنصـــوري: تصاب أغلب 
السائقات من النساء بصدمة عصبية، إضافة إلى الشعور 
بالخوف، والرهبة من الموقف وهذا أمر طبيعي، فالمرأة 
بطبيعتها مخلوق رقيـــق وعاطفي، كما تتأثر بطبيعة الحال 
بالمشـــاهد المؤلمـــة، خصوصـــًا فـــي حـــاالت اإلصابـــات 
الجســـيمة، أو الوفاة, فضاًل عـــن ذلك، فتوقع أمر الحبس 
أو التوقيـــف من القضايا التـــي تزعج المرأة، وتدفعها إلى 
االنهيـــار العصبـــي، حيث ال تـــزال مجتمعاتنـــا ترفض فكرة 
توقيف المرأة على الرغم من اإلدارك بأن القانون ال يفرق 

بين المرأة والرجل. 

سابقة لعصرها
خـــاص  تحقيـــق  مكتـــب  اســـتحداث  فكـــرة 
بالحوادث النســـائية  بمديرية المـــرور والدوريـــات بشـــرطة 
أبوظبـــي، مـــن األفـــكار الرائـــدة التـــي تـــدل علـــى حـــرص 
المديريـــة على المحافظـــة على خصوصية النســـاء، وفقًا 
للتقاليـــد العربية األصيلة، ما دفع الســـائقين والســـائقات 
إلى اإلشـــادة بالفكـــرة والثناء عليها، مـــن بين هؤالء علي 
الخطيـــب )موظـــف( الـــذي أثنـــى على الفكـــرة، وأكـــد أنها 
مـــن األفـــكار الناجحـــة التي تؤكـــد أن حرص مديريـــة المرور 
والدوريات على ســـالمة الجميـــع ال يقتصر على االهتمام 
بالجوانب  اإلرشادية، والتثقيفية فحسب، بل يتجاوزه إلى 
النواحي اإلنســـانية، مع االهتمام  بالتفاصيل التي تعلي 

من قدر اإلنسان وترفع من شأنه، وتحافظ على كرامته.
مـــن جانبها أشـــادت منـــى عمـــر بإنشـــاء مكتب  خاص 
بالحوادث المرورية النســـائية، الفتة إلى أنها فكرة سابقة 
لعصرهـــا، خصوصـــًا وأن هذا القســـم الوليد أثبـــت نجاحه 
وفعاليتـــه خالل فترة وجيـــزة، كما أصبح بمثابة صمام أمان 
ألغلـــب الســـائقات من النســـاء من ناحيـــة المحافظة على 
الخصوصية، والشـــعور بالطمأنينة لدى التعامل مع عناصر 

الشرطة النسائية )فأهل مكة أدرى بشعابها(.

ساعد-العدد السادس


