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الشعفار كّرم
سفراء السالمه

والمتميزين مروريًا

بحث آلية بدء تطبيق الربط
المروري بدول مجلس التعاون

اقبال كبير على معرض 
التوعية المرورية بمركزي 

المشرف والخالدية التجاريين

سيف بن زايد يلتقي 
سفراء السالمة المرورية





رئيس مجلس اإلدارة

العميد المهندس/ حسين أحمد الحارثي

في كل عام يحفل أس���بوع الم���رور الخليجي بنش���اطات وفعاليات متنوعة ، 
تحمل مبادرات مرورية من شأنها تنوير أفراد المجتمع وتوعيتهم بأفضل الطرق 
الصحيحة التي يجب ترس���يخها لديهم في س���امة الطريق وما يترتب عليها من 
التزام���ات بقوانين وأنظمة المرور ، وأكثر حذرا أثناء قيادة المركبات على الطريق 
واالبتعاد عن التصرفات الس���لبية التي تتسبب في الحوادث على شبكة الطرق 
رغ���م تحذيراتن���ا المتكررة من مخاطر اس���تخدام الهاتف والس���رعة الزائدة والتجاوز 
الخاطئ وقطع اإلشارة الحمراء ، وعدم استخدام األماكن المخصصة للعبور من 

قبل بعض المشاة وغيرها من سلبيات نتصدى لها بجهود موحدة .

نح���ن  على يقين أن أفراد المجتمع وصل���وا إلى مرحلة متقدمة في معرفة 
أس���س وقواع���د التعامل م���ع الطريق كس���ائقين ومش���اة ،نتيج���ة للتوعية التي 
امت���دت عل���ى نطاق وأس���ع  لتصل إلى ش���رائح المجتمع من خ���ال التعاون مع 
المدارس والجامعات والمؤسس���ات عبر الش���راكة المجتمعية  لشرطة أبو ظبي 
مع جميع القطاعات التي تتس���ابق نحو المس���اهمة في الحد  من حوادث المرور 
التي توالي انخفاضًا خال السنوات األخيرة، نتيجة لحزمة إجراءات  التصدي لها 
على نحو يتطابق مع اس���تراتيجيه وزارة الداخلية التي س���اهمت بصورة ملحوظة 

في انخفاض مؤشر حوادث المرور بشكل عام .

ويعتب���ر أس���بوع المرور الخليج���ي الثاثون الذي تتج���دد فعالياته في كل عام 
ضم���ن منظومة العمل الخليجي ، خطوة تجدد الدعوة إلى التزام أفراد المجتمع 
بالس���لوكيات االيجابية والتصرفات المرورية السليمة وتحفيز النشء على تعلم 
الثقاف���ة المرورية لدع���م خطط وبرامج وجهود الحفاظ على األرواح والممتلكات ، 
والحد من اآلثار التي تخلفها حوادث المرور وما يترتب عبيها من خس���ائر بش���رية 

ومعنوية .

ونؤكد أن السامة  المرورية تشكل غايتنا في اهتمامات المؤسسة الشرطية 
وقطاعات المجتمع التي تركز من خال التعاون مع الش���رطة على تعزيز التوعية 
وترس���يخ مفهوم س���امة الطريق لدى األفراد ، ومطالبتهم االلتزام بأخاقيات 
القيادة السليمة للمركبات وعدم زيادة السرعة المحددة على الطرقات ، واحترام 
اآلخرين ، مقابل تطوير ذاتهم في الثقافة المرورية التي تتنوع الفعاليات التي 
تتضمنه���ا ط���وال العام للحفاظ على مس���تويات الوعي التي ت���م تحقيقها في 

مجال السامة المرورية .

ونعرج في هذا الس���ياق عل���ى النتائج الطيبة الس���تراتيجية التوعية المرورية 
عب���ر وس���ائل التواص���ل م���ع المجتم���ع ، مث���ل برنام���ج م���رور أبوظب���ي للحد من 
الحوادث المروري���ة »مع���ًا« عل���ى ال�«فيس���بوك وتويت���ر ويوتيوب ،واألنش���طة 
والمبادرات المروري���ة التي أس���همت ف���ي انخفاض معدل ش���دة الحادث وعدد 
الوفيات وحاالت الدهس؛ والحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة واإلهمال وعدم 

االنتباه.

ونأمل للجميع الس���امة والصح���ة والعافية ، ونؤكد عل���ى مواصلة الجهود 
في التصدي لحوادث المرور وتوظيف جميع اإلمكانات التي تسهم في الحفاظ 

على سامة األرواح والممتلكات .

 أسبوع المرور 
الخليجي دعوة 

متجددة للمجتمع 



سيف بن زايد يلتقي سفراء 
السالمة المرورية

تدشين مرصد اإلمارات الفلكي 
المتحرك.. األحدث واألكبر في المنطقة

سيف بن زايد: اإلمارات حظيت 
بقادة استثنائيين طوال التاريخ

افتتاح مكتب ترخيص في شركة 
اإلمارات للسيارات »مرسيدس بنز«
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19  كامريات أبوظبي ترصد 3964 مخالفة

»مرورية »بدون فالش

 الداخلية تطلق امللكية اإللكرتونية

 للمركبات يف التطبيقات الذكية

 فعاليات متنوعة احتفااًل بأسبوع

املرور يف العني والغربية

 توعية مجتمعية مرورية يف

أبوظبي والعني



التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

لمقترحاتكم حول التوعية المرورية
مراسلتنا على اإليميل :

فعاليات أس���بوع المرور الخليجي الثاثون لس���نة 2014 تش���كل مرجعية للباحثين في 
الش���أن الم���روري، نظرًا لش���مولية البرامج التي رك���زت على تعزيز مجه���ودات الدولة في 
الحد من الحوادث، ولعل أبرز ما تضمنه األس���بوع اس���تضافة العاصمة أبوظبي،المؤتمر 
الدولي األول لحوادث الطرق »  »األسباب والتحديات والحلول«الذي خرج بحزمة توصيات، 
منها  التوسع في استخدام أسلوب ضبط السرعة على الطرق السريعة واالستفادة من 
)الدراس���ات العالمية الحديثة(، والتأثير اإليجابي والفعال لضبط الس���رعات خال قطاعات 

الطريق )بين نقطتين( عن مثياتها األخرى )عند النقاط الثابتة( 

ونعلق على تلك التوصية بأن السرعة  الزائدة عادة تكون من مسببات الحوادث والبد 
م���ن معالجته���ا بدءًا بترس���يخ مفهوم القيادة اآلمنة لدى الس���ائقين وااللتزام بالس���رعات 

المقررات على الطرق .

أم���ا توصي���ة مح���ور طب الح���وادث المروري���ة وطب الط���وارئ فقد ركزت عل���ى  تعزيز 
البح���وث في مجال الس���امة المروري���ة؛ كأحد األمور التي تس���اعد في تفعي���ل إجراءات 
الوقاية ضمن الجهود الجماعية التي تبذل في مواجهة حوادث المرور ، ويعد ذلك خطوة 
طيبة تمكن الجهات من توفير الحلول والمعالجات الناجحة من أجل السامة العامة التي 

ننشدها في الخطط والبرامج والتوعية 

 وأجمع المشاركون  في المؤتمر  على أن  التصميم الهندسي والتنفيذي لمسارات 
الطري���ق بدولة اإلم���ارات من أفضل المس���تويات والمقاييس العالمي���ة ، يعكس  الوجه 
الحض���اري للدول���ة والمكانة التي تتمتع بها في المحافل الدولية، وما حققته من منجزات 
أس���همت في بناء النهضة الوطنية الش���املة في جميع القطاعات، ومنها ش���بكة الطرق 

التي شيدت بمواصفات فنية عالمية توازي الدول المتقدمة بهذا المجال .

والبد من االستفادة من أعمال وتوصيات ووجهات النظر التي تم طرحها في أعمال 
المؤتمر التي كانت حافلة بالمناقشات التي ترتكز على أسس علمية ومعلومات دقيقة، 

وتجارب دولية ناجحة ، وتوظيف ذلك في تحسين السامة المرورية .

مرجعية للباحثين في 
السالمة المرورية

 رئيس التحرير
المقدم/ جمال سالم العامري
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

جاء ذلك خالل ع��رض تفصييل، حول 

سامت القيادة االس��تثنائية قدمه سموه 

يف مستهل أعامل القمة الحكومية الثانية 

التي عقدت مؤخراً يف فندق جمريا بديب، 

تح��ت رعاي��ة وحضور صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب »رع��اه الل��ه«، وعدد م��ن أصحاب 

السمو الشيوخ والوزراء وكبار املدعويني.

وأع��رب س��موه ع��ن بالغ س��عادته 

وش��كره الختي��اره متحدثاً به��ذه القمة 

للمرة الثانية، موصالً الش��كر إىل صاحب 

السمو راعي الحفل وجهوده االستثنائية 

يف تطوير األداء الحكومي محلياً وإقليامً 

ودولياً، مبا يعود بالنفع العام عىل شعوب 

العامل كافة.

وأعلن س��موه قبل بدء العرض أسامء 

الفائزين باملراك��ز األربعة األوىل لجائزة 

أفضل التطبيق��ات للهواتف الذكية التي 

أطلقتها وزارة الداخلية استجابة لدعوى 

س��مو راعي الحف��ل، وتقدم��ت لها 16 

جه��ة اكادميية عرب 23 مرشوع��اً، معترباً 

س��موه أن الفائزي��ن األربع��ة يع��دون 

باملركز األول ملش��اركتهم الفريدة، حيث 

فازت كلية التقنية العليا للش��باب – ديب 

عن مرشوعه��ا )تطبيق ب��الدي( وفازت 

كلية تقنية العني ع��ن مرشوعها لخدمة 

سيف بن زايد: 
اإلمارات حظيت 

بقادة استثنائيين 
طوال التاريخ

في عرض تفصيلي لمنجزات الوطن ألهب أكف الحضور

أكد الفريق س��مو الش��يخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة حظيت بقادة استثنائيني طوال مراحل التاريخ، شكلوا رموزاً ما انفكت تبعث الهمة واألمل يف نفوس أبناء الشعب 

الواحد بدءاً من مؤسس الدولة املغفور له »بإذن الله« الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب الله ثراه«، وإخوانه بناة 

االتح��اد وص��واًل إىل الجيل التايل من قي��ادة الوطن بزعامة خري الخلف، ومعاضدة إخوانه أصحاب الس��مو أعضاء املجلس 

األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

ذوي اإلعاق��ة، وكلية الرشط��ة بأبوظبي 
ع��ن مرشوعها )تطبي��ق البوابة الذكية( 
وجامعة الشيخ خليفة ملرشوعها تطبيق 

.)MOI services(

وعلق س��موه قائ��الً »لق��د تفاجأت 
لجن��ة االختيار املس��تقلة النتقاء أفضل 
املش��اريع بالحجم الكبري ملشاركات ابناء 
الوطن من جيل الشباب، ومدى جديتها 
وفرادتها حيث تجاوزت مش��اريع كربى 
دور االستش��ارات العاملي��ة، كام خلقت 
هذه الجائ��زة روحاً من التنافس الطاليب 
لخدمة املجتمع، األمر الذي كش��ف لنا 
أن رؤية صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د »هي الذكي��ة إلطالقها جائزة 
التطبيق��ات الذكية«. مؤكدا س��موه أن 
تلك املش��اريع س��تجد طريقها اىل النور 

قريباً.

جذور واعتبارات

بدأ س��مو الشيخ سيف 
ب��ن زاي��د بع��رض صورة 
صغ��رية  إماراتي��ة  لفت��اة 
متتطي جم��الً، وتحمل يف 
يده��ا ابريقاً ت��رشب منه 
املاء، وتع��ود تلك الصورة 
من  الخمس��ينيات  لحقبة 
القرن املايض، فقال سموه 
إن والد هذه الفتاة حرص 
عىل تهيئ��ة املقعد املالئم 
الجم��ل  ف��وق  لطفلت��ه 
وجل��ب امل��اء له��ا وعاىن 
لتوف��ري األم��ن والس��المة 
لها، والي��وم تقوم حكومة 
اإلمارات بذل��ك عىل نحو 
واسع وشامل لكافة أبنائها، 
أيضا وتوصل  بل وضيوفها 

لهم الخدمات حتى لو كانوا 
يف أرسّته��م. مضيفاً س��موه 
»لن اتحدث هنا عن ريادة 
الريادة  وإمنا عن  الخدمات 
الس��امت األساسية  يف زرع 
يف من يقدم تلك الخدمات، 
ففي امل��ايض كان الحديث 
ي��دور عن املدي��ر والقائد، 
عن  الحديث  أصب��ح  واآلن 
القائد االس��تثنايئ، ومن هو 
والفرق  االس��تثنايئ  القائ��د 
املدي��ر  أو  والقائ��د  بين��ه 

التقليدي.

جمل��ة  س��موه  ورضب 
من األمثلة، وس��اق الدالئل 
الحي��ة ع��ىل أن اإلم��ارات 
حظي��ت بقادة اس��تثنائيني 
مترس��وا ف��ن القي��ادة عىل 
نحو طبيعي اكتس��بوه عرب 

التفاعل املس��تمر مع البيئ��ة ومكوناتها 

م��ام مكنهم م��ن بن��اء دول��ة عرصية 

واعدة منحت س��كانها أفضل مستويات 

األمن واالس��تقرار والرفاه والسعادة، كام 

جنبتهم الكثري م��ن األزمات والتحديات 

الت��ي واجهت العامل دون أن تؤثر س��لباً 

عىل استمرارية نهضة البالد.

أرقام ومؤرشات

وقارن س��موه بلغة األرق��ام تداعيات 

األزم��ات االقتصادي��ة والسياس��ية التي 

عصف��ت بالعامل خالل الخمس س��نوات 

ونيف املاضية، حيث استطاعت اإلمارات 

بفضل قيادتها االس��تثنائية أن تحيل تلك 

التداعيات السلبية إىل منجزات حضارية، 

فأوضح سموه أن الوظائف التي فقدت 

يف العامل خالل تلك الفرتة )2012-2008( 

بلغت نح��و 13 مليون وظيفة، ما يعني 

تهدي��د مالي��ني األرس بفق��د مدخوالتها 
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الرسعة السبب الرئييس ألكرث الحوادث املرورية

وم��ا يرتتب عىل ذلك م��ن زعزعة أمنية 
واجتامعية وصحية.. كام بلغ عدد من ال 
يجدون الطعام الكايف يف أحدى القارات 
وحده��ا 43 مليون ش��خص مقابل 120 
مليون ش��خص آخر مهددين بالفقر، ويف 
اإلم��ارات ويف الفرتة ذاته��ا راحت تنهال 
اإلنج��ازات املحلي��ة والدولي��ة، فأطلقنا 
أقامرنا االصطناعية الثالثة واستضفنا أبرز 
املناش��ط الدولية من سباقات الفورموال 
اىل مؤمت��ر ارين��ا و ايدك��س وجايتكس 
وآيس��نار، والقم��ة الحكومية الس��ابقة 
وصوالً لحق اس��تضافة أكسبو 2020 اىل 
غريها من عديد املنج��زات التي مل تأِت 
خبط عش��واء، بل وفق خط��ط وبرامج 
ومحموم  دؤوب  عم��ل  واس��رتاتيجيات 
قاده قادة اس��تثنائيون بشتى املجاالت، 
وب��روح الفريق الواحد ال��ذي ال يعرف 

الكلل أو املستحيل.

أسعد شعب

وقال س��موه إن املنج��زات مل تقترص 
عىل الجانب املادي، بل انعكس��ت عىل 
الروح ومش��اعر الرضا الع��ام فحصدت 
اإلمارات املركز األول عربياً والرابع عرش 
عاملياً وفقاً لتقرير معهد األرض بجامعة 
كولومبيا االمريكية، كام حققنا تنافس��ية 
عاملي��ة يف مج��ال األمن، حي��ث احتلت 
اإلم��ارات املرك��ز األول عاملي��اً بغي��اب 
الجرمية املنظمة فيها بعد أن كان مركزها 

23 قبل خمس سنوات فقط.

وأضاف: برغم كل األزمات االقتصادية 
زادت حجم االس��تثامرات االجنبية لدينا 
بنس��بة %40 من العام 2008 إىل 2012 
ك��ام زادت حرك��ة املس��افرين بنس��بة 
وصلت اىل %113 خالل تلك الفرتة التي 
انكمشت فيها معظم اقتصاديات العامل، 

وتراجعت نس��بة الس��ياحة فيها. وفيام 

كانت رشكات طريان كربى يف العامل تغلق 

أبوابها كان��ت رشكات اإلم��ارات تتوالد 

وتس��تحوذ عىل املزيد من األسواق. وقد 

أدركت حكومة اإلمارات الفرق بني الرضا 

العام والتام فعمل��ت عىل الثاين بعد أن 

انته��ت من إنجاز األول وفقاً لدراس��ات 

ومعايري وضعتها غالبية الجهات الخدمية 

لقي��اس مس��توى رض��ا الجمه��ور عن 

خدماتها، وجاءت األرقام مبرشة، فآمنت 

حكومتن��ا بأن رض��ا الناس غاي��ة تدرك 

وعملت عىل هذا األس��اس حتى تحقق 

لها املراد.

القائد االستثنايئ

وأش��ار س��مو الش��يخ س��يف إىل أن 

اإلمارات أصبحت وجهة للمقارنة بفضل 

قادتها االس��تثنائيني، م��ا دفعني للتفكري 

بتلك السامت الخاصة التي جعلتهم عىل 

هذا املستوى املعروف عامليا. وأدركت ان 

الصدق والش��فافية والحكمة واالعتدال 

التي متيز بها الش��يخ زايد »رحمه الله« 

إىل جانب الع��ز واإلرصار عىل بناء دولة 

من الصف��ر، هي الس��امت العامة التي 

ميزت اآلب��اء املؤسس��ني وتناقلها الجيل 
التايل وترشبها باهتامم واقتدار.

ودل��ل الش��يخ س��يف مبث��ال للرؤية 
الثاقب��ة التي يتحىل بها صاحب الس��مو 
رئيس الدولة »حفظه الله«، ومس��اعيه 
الدامئة لتس��خري كافة اإلمكانات لخدمة 
ش��عبه وراحته��م، حني كان س��موه قد 
تلقى اتصاالً هاتفياً منتصف العام املايض 
من أحد املواطنني يش��كوى تأخر وصول 
خدم��ات اإلس��عاف إىل بع��ض مناطق 
لبعدها الجغ��رايف فأمر  اإلمارات نظ��راً 
بتقلي��ص رسعة االس��تجابة إىل حدودها 
املمكنة، وحل تلك املس��ألة بأية طريقة 
كانت وتم رص��د امليزانية املالمئة لذلك، 
ومل تك��د متيض س��نة واح��دة عىل تلك 
الواقعة حتى كان هناك اكرث من 30 نقطة 
إسعاف تغطي معظم املناطق وطائرتان 
مجهزت��ان للوص��ول الرسي��ع والحاالت 
الطارئ��ة، 20 منها س��تبدأ عملها الفعيل 
نهاية هذا الش��هر، وت��أيت بعدها مبادرة 
خليف��ة لإلس��عاف الوطن��ي وتوجيهات 
صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد 
الس��تكامل تلك الرؤية ومتك��ني العنرص 
املواطن من تويل زمام هذه املبادرة، وتم 
إنشاء اكادمية خاصة بالتدريب بالتعاون 
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اتباع إشارات رجال املرور دليل وعي مروري

مع جامعة هارفرد وسيلتحق الخريجون 
قريباً بخدمة الوطن وسكانه.

وح��ول س��مة الدقة والوض��وح التي 
ميزت قادة اإلمارات كقادة اس��تثنائيني، 
قال س��مو الش��يخ س��يف ب��ن زايد إن 
الوال��د املؤس��س لطامل��ا كره اس��تجابة 
البعض بالق��ول »واضح« الخالية من أي 
مضمون وحثه للمحيطني به عىل التبرص 
و اإلدراك والبع��د عن اإلس��تجابة اآللية 
او االجرتار والتقلي��د، مضيفاً »إنها ذات 
السمة من التبرص والدقة والوضوح التي 
تجعل صاحب الس��مو رئي��س حكومتنا 
الي��وم يطل��ق مبادراته بثقة وش��فافية 
وعىل مرأى ومسمع العامل ويحدد اإلطار 

الزمني الدقيق لتنفيذها.

وأش��ار إىل الرؤية الحاملة التي راودت 
الوالد املؤس��س عن��د زيارته اىل اململكة 
املتح��دة وكش��ف ملصاحبيه ع��ن نيته 
بجعل اإلمارات عىل هذا النحو العرصي، 
فام كان من بعضهم اال التش��كيك بهذه 
القدرة، واليوم أصبحنا بفضل تلك الرؤى 
واإلرصار ع��ىل تحقيقه��ا يف مقدمة دول 
العامل بحداثة البنى التحتية واالس��تقرار 

والرخاء.

بني الحاكم واملحكوم

وقال س��موه إن العالق��ة التي تربط 
الحكام والقادة بالش��عب عالقة فريدة 
من نوعها، وإنه��ا أقرب اىل عالقة األبوة 
الحانية بطابع املحبة والتقدير واإلحرتام 
ع��ىل كونه��ا عالقة رؤس��اء مبرؤوس��ني، 
فالتواصل بني الطرفني ش��فاف ومفتوح 
ودائ��م، وال توجد أي اجن��دة مخفية أو 
ازدواجي��ة م��ن اي نوع كان��ت، مضيفاً 
س��موه »لي��س أدل عىل ذل��ك من قول 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد: 
»كلام س��عينا لتلبية االحتياجات وجدنا 

رئي��س الدول��ة س��باقاً إليه��ا«، 
وهن��اك العص��ف الذهني الذي 
رشع ب��ه صاحب الس��مو نائب 
رئيس الدولة والجوالت امليدانية 
الواسعة لسمو ويل عهد أبوظبي 
الدول��ة،  إم��ارات  مختل��ف  يف 
ومش��اركة الق��ادة والح��كام يف 
مختلف مناس��بات أبناء الوطن، 
أفراحه��م،  قب��ل  أتراحه��م  يف 
وإرشاك الجمي��ع يف اتخاذ القرار 

والتخطيط والتنفيذ. 

ومثن س��موه يف ه��ذا الصدد 
جهود أخيه سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهي��ان، نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزي��ر ش��ؤون الرئاس��ة، عىل 
جهوده الطيبة يف متابعة تلك املبادرات 

املجتمعية السامية.

وأضاف س��موه »حني خرج��ت علينا 
أصوات نش��از تنساق ألجندات خارجية 
ضد مصلحة الوطن مل تتصَد لهم الدولة 
بل كان أبن��اء الوطن الرشفاء هم الجند 
املدافعون عن وطنه��م ووالئهم فنصبوا 
خيامه��م، وقالوه��ا مبلء الفي��ه وبكل 

وضوح »إالّ اإلمارات وخليفة«.

صناعة القدوة

وأكد س��موه أن قادة الوطن مل يرتكوا 
فرصة س��انحة اال كانوا فيها هم القدوة 
وصناعه��ا، مدلالً بذلك عىل قيام املغفور 
له »بإذن الله«، الش��يخ زايد رحمه الله 
بإرس��ال إبنه البكر وويل عهده )حينها( 
إىل جبهة الحرب إثر العدوان الثاليث عىل 
مرص سنة 1973 للوقوف عىل احتياجات 
الح��رب هناك، الفتاً س��موه إىل أن ذلك 
يدل عىل مكان��ة أرض الكنانة يف قلوب 
قادة اإلمارات وش��عبها، وأن أي إعتداء 

ع��ىل مرص وش��عبها ه��و ع��دوان عىل 

اإلمارات وش��عبها. ك��ام يدلل ذلك عىل 

حرص الوالد املؤس��س ع��ىل اعداد قائد 

استثنايئ للمستقبل.

واغتنم الش��يخ س��يف بن زايد هذه 

اللحظ��ة إلرس��ال تحي��ة ش��كر واعتزاز 

اىل القوات املس��لحة اإلماراتية ومتثيلها 

امل��رشف لش��عب اإلم��ارات يف أماك��ن 

األزم��ات املختلف��ة والح��روب الجائرة 

لتقديم العون واملس��اعدة اإلنسانية وما 

يلزم لنرصة املظلومني وغوث املنكوبني.

كن استثنائياً 

ويف ختام حديثه، حّث س��مو الش��يخ 

س��يف أبناء املجتمع اإلم��ارايت ليكونوا 

اس��تثنائيني كقادتهم الذي��ن ال يقبلون 

بأقل من هذا املستوى، قائالً حني يكون 

رب األرسة اإلماراتية اس��تثنائياً واألب يف 

بيته استثنائياً، وكذلك األم والقامئون عىل 

املدرسة من معلمني ومعلامت وتربويني 

واعالميني.. سنجد حتامً أن املجتمع كله 

اصبح استثنائياً، فالخيار مفتوح لكل فرد 

من افراد املجتمع، للوصول إىل القمة.
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتقّيد بها

وهنأ س��موه خالل اللقاء الس��فراء الذين ت��م اختيارهم من 

بني 2000 ش��خص تقدموا كسفراء للسالمة املرورية ، ألداء هذا 

الواجب الوطني، ومتنى س��موه لهم التوفيق وس��داد الخطى يف 

تنفيذ املهام امللقاة عىل عاتقهم ورفد الجهود يف التصدي ملخاطر 

الحوادث املرورية، وقام س��موه مبنح الس��فراء ش��هادات سفري 

السالمة املرورية والتقاط صور تذكارية معهم. 

حرض اللقاء اللواء نارص لخريباين النعيمي، األمني العام ملكتب 

س��مو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، والعميد عيل 

خلف��ان الظاه��ري مدير عام ش��ؤون القيادة لرشط��ة أبوظبي، 

والعمي��د مهندس حس��ني أحمد الحاريث، مدي��ر مديرية املرور 

والدوري��ات برشطة أبوظبي، والعقيد س��عود الس��اعدي مدير 

سكرتارية مكتب سمو الوزير، وعدد من الضباط.

م��ن جهتهم، أعرب الس��فراء عن س��عادتهم له��ذا االختيار، 

مؤكدين أنهم س��يكونون عىل قدر املس��ؤولية املنوطة إليهم يف 

س��ياق الس��عي نحو زيادة الوعي املروري يف مختلف أوس��اط 

املجتم��ع، مبا يخدم اس��رتاتيجية رشطة أبوظب��ي يف الوصول إىل 

أعىل معدالت السالمة املرورية ويسهم يف بناء رصح هذا الوطن 

الغ��ايل والحفاظ ع��ىل مكتس��باته ومنجزاته ومواصلة مس��رية 

النهضة الشاملة.

وأف��اد العمي��د الحاريث أن اختيار س��فراء للس��المة املرورية 

ي��أيت ضمن االهتامم الذي توليه رشط��ة أبوظبي لتعزيز الحراك 

املروري املجتمعي ودعم الجهود التي تقوم بها املديرية يف الحد 

من نزي��ف األرواح والحفاظ عىل املمتل��كات العامة والخاصة 

ونرش الثقافة املرورية بني رشائح املجتمع كافة.

سيف بن زايد يلتقي سفراء السالمة المرورية
التقى الفريق س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية يف مقر القيادة العامة لرشطة 
أبوظبي مؤخراً، سفراء السالمة املرورية، والبالغ عددهم نحو 100 شخصية من املواطنني واملقيمني ميثلون نخبة من أطياف املجتمع 

املختلفة  عىل هامش االحتفال بأسبوع املرور الخليجي الثالثني. 
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الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين

ش��اركت جمعي��ة س��اعد للح��د م��ن الح��وادث املرورية 

بالتنس��يق مع مديري��ة امل��رور والدوريات برشط��ة أبوظبي 

بتنظيم جن��اح توعية مرورية ضمن فعالي��ات مؤمتر ومعرض 

 نق��ل البضائع ال��ذي نظمت��ه دائرة النق��ل بأبوظب��ي مؤخراً 

وأك��د املقدم جامل س��امل العامري املدي��ر التنفيذي للجمعية 

االهتامم ال��ذي توليه الجمعية يف إطار الرشاكة اإلس��رتاتيجية 

مع املديرية ومنهجية التواصل املجتمعي إىل املش��اركة يف كافة 

الفعاليات واملعارض مبا يدعم املس��ئولية و التالحم املجتمعي 

لتحقيق منظومة متكاملة للسالمة املرورية بإمارة ابوظبي.

 وأوض��ح العام��ري أن جن��اح التوعية املروري��ة يف املعرض 

هدف إىل تعزيز معايري واش��رتاطات الس��المة الواجب توفرها 

يف الش��احنات وذلك من خالل تزويد زوار املعرض من جمهور 

وس��ائقني مبطبوع��ات توعية مروري��ة حول س��المة اإلطارات 

وااللت��زام بالحمول��ة القانوني��ة وع��دم التج��اوز وبالرسعات 

القانوني��ة عىل الط��رق الخارجي��ة )80 كيلو مرتاً يف الس��اعة( 

املحددة للشاحنات  واملركبات الثقيلة وعدم قيادتها تحت تأثري 

الشعور باإلرهاق. 

 وق��ال العامري أن برامج التوعية للجمعية خالل ش��هر يناير 

املايض اشتملت عىل حملتني رئيسيتني هام حملة »احذر مخاطر 

الدراج��ات النارية وحملة عدم إعطاء األولوية لعبور املش��اة« 

وتضمنت تلك الربامج محارضات ومعارض مرورية وتنظيم قرية 

مرورية. 

جناح توعية مرورية لجمعية ساعد
في مؤتمر ومعرض نقل البضائع



افتتاح 
مكتب 

ترخيص 
في شركة 
اإلمارات 

للسيارات 
»مرسيدس 

بنز«
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ال تســـرع املــــوت أســــرع

وف��رت إدارة ترخيص اآلليات والس��ائقني يف رشطة أبوظبي، 
بالتع��اون مع رشك��ة »خدم��ايت« التابع��ة إلدارة الخصخصة، 
خدماتها يف رشكة اإلمارات للسيارات »مرسيدس بنز«، يف شارع 
املطار، باستحداث مكتب يف األخرية يتيح الحصول عىل جميع 

خدمات الرتخيص بيرس وسهولة.

وذكر العقيد سهيل الخيييل، رئيس قسم ترخيص املركبات يف 
إدارة ترخيص اآلليات والس��ائقني، أن مكتب الرتخيص الذي تم 
اس��تحداثه يف  رشكة اإلمارات للس��يارات »مرسيدس بنز« يوفر 
للمتعامل��ني وموظفي الرشكة واملجموع��ة التابعة لها خدمات 
إص��دار وتجديد رخ��ص القيادة، وبدل تالف وفاقد، وتس��جيل 
وإصدار وتجدي��د رخص املركبات، مضيفاً  أن ذلك يوفر الوقت 
والجه��د دون التوج��ه إىل اإلدارة أو أي من فروعها املنترشة يف 

إمارة أبوظبي.

وقال إن الخدمات التي يقدمها املكتب الجديد عالية الجودة 
وبدقة وعىل وجه الرسعة، الفتاً  إىل توجه اإلدارة  لفتح مكاتب 
مامثلة خالل الفرتة املقبلة يأيت مواكبة للزيادة يف طلب خدمات 

إدارة ترخيص اآلليات والسائقني ترجمة لرؤية حكومة أبوظبي 
بتوفري الخدمات للمواطنني واملقيمني أينام كانوا، داعياً الرشكات 
األخ��رى إىل  املب��ادرة الق��رتاح اس��تحداث مكات��ب للرتخيص 
لالستفادة من مزايا رسعة الحصول عىل الخدمات بكل سهولة.

واعترب كامل الرفيع، املدير العام لرشكة اإلمارات للس��يارات، 
اس��تحداث رشطة أبوظب��ي مكتباً للرتخي��ص يف الرشكة خطوة 
تس��هم يف ج��ودة تحس��ني الخدم��ات وتوفر الوق��ت والجهد 
للمتعاملني بتوفري خدمة تس��جيل الس��يارات يف املكتب داخل 
مبنى صالة العرض يف ش��ارع املطار، معرباً عن  ش��كره وتقديره 
لرشطة أبوظبي عىل مبادرتها  بافتتاح مكتب يف الرشكة، مضيفاً  
أن ذلك يعزز الرشاكة ما بني جميع القطاعات ورشطة  أبوظبي 
التي توفر خدماتها املختلفة للمجتمع بجودة عالية تتيح لألفراد 

الحصول عليها بسهولة.

ح��رض االفتتاح الرائد س��يف الزع��ايب، مدير ف��رع ترخيص 
املركب��ات يف إدارة ترخيص اآلليات والس��ائقني برشطة أبوظبي، 

وعدد من العاملني يف رشكة اإلمارات للسيارات.
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان

وأفاد العميد املهندس حس��ني أحمد ألح��اريث، مدير مديرية 
امل��رور والدوريات برشطة أبوظبي، رئي��س مجلس إدارة رشكة 
س��اعد لألنظمة املرورية، ان املش��اركة تأيت حرصاً من املديرية 
ورشكة س��اعد ع��ىل فتح مزيد من أبواب التع��اون مع الجهات 
املعنية بالس��المة املروري��ة واالطالع عىل التج��ارب الرائدة يف 
هذا الس��ياق وتوظيفها مبا يخدم خطط واس��رتاتيجيات تطوير 

منظومة متكاملة إلدارة السالمة املرورية.

وأوضح الحاريث إىل أن املعرض يكتسب أهمية كربى من خالل 
مس��توى املش��اركة الكبرية واألجندة الت��ي يطرحها عىل صعيد 
البنية التحتية وس��المة الطرق ومواقف الس��يارات والس��المة 
املرورية وأنظمة النقل الذكية واستعراضه للتوجهات والتقنيات 

الحديثة والحلول املبتكرة يف قطاع النقل واملرور.

وأش��ار الحاريث إىل ان منصة املديرية ورشكة ساعد باملعرض، 
يتم من خاللها عرض العدي��د من األنظمة املرورية من ضمنها 
نظ��ام »كامريات مراقبة متع��ددة الوظائف« ميث��ل واحداً من 
أهم مش��اريع تحسني الس��المة املرورية )الهندسة – التوعية - 

الضبط – التقييم - رسعة االستجابة (عىل طرق وتقاطعات إمارة 
أبوظبى ويعترب مرشوع متكامل يش��مل جميع عنارص تحس��ني 
السالمة املرورية او ما يعرف 5Es إضافة إىل تكامل كل العنارص 

 .»Integration«

وأوض��ح الح��اريث أن نظ��ام املراقبة عىل التقاطع��ات بإمارة 
أبوظبي الذي بارشت املديرية تنفيذه من بداية عام 2012 يعترب 
مرشوع متكامل لتحسني السالمة املرورية عىل التقاطعات ويتم 
مبوجبه وملدة خمس سنوات تركيب كامريات املراقبة يف ما يزيد 
عن 150 تقاطع بكل من أبوظبى والعني واملنطقة الغربية، الفتا 
إىل ان املرحلة األوىل من املرشوع ش��ملت تركيب الكامريات يف 

40 تقاطع مبدينة ابوظبي. 

وأكد الحارىث أهمي��ة املعرض الذي يحظى بحضور مميز من 
الجه��ات و الرشكات العاملة يف قطاع النقل واملرور ولفيف من 
كبار خ��رباء الطرق واملواصالت.الفت��اً إىل أن الفعاليات تتضمن 
أيضاً تكريم الجهات التي ساهمت يف توفري حلول تقنية وأنظمة 

ذكية حديثة يف محال السالمة املرورية.

عرض نظام كاميرات 
المراقبة متعددة الوظائف

جمعية 
ساعد 

تشارك 
في معرض 

»جلف 
ترافيك« 

بدبي 

 ش��اركت مديرية املرور والدوريات برشطة ابوظبى بالتنس��يق مع جمعية س��اعد للحد م��ن الحوادث املرورية 

بتنظيم جناح مروري يف معرض »جلف ترافيك« 2013، والذي تم تنظيمه مؤخراً مبركز ديب التجاري العاملي، مبشاركة 

واسعة من جهات محلية وعاملية يف قطاع النقل واملرور.
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

سيف بن زايد يكّرم 
شخصين ألمانتهما 

كرّم الفريق سمو الشيخ س��يف ين زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية مؤخراً ش��خصني من 
الجنسية الهندية تقديراً لهام عىل أمانتهام بتسليم مبلغ 60 

ألف درهم إىل مركز رشطة الشعبية. 

وكان املكرمان بيجو كومار كريشنا بيالي فيجايان، وسوين 
توم��اس توماس عرثا ع��ىل املبلغ بأحد الش��وارع يف منطقة 
الخالدية وس��لامه إىل مركز رشطة الش��عبية مبديرية رشطة 

العاصمة، لرده إىل أصحابه.

ح��رض التكري��م اللواء محمد الُعويض املنهايل، مدير عام العمليات الرشطية يف رشط��ة أبوظبي واللواء الدكتور أحمد نارص 
الرييس مدير عام العمليات املركزية، والعميد عيل خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لرشطة أبوظبي، والعميد مكتوم 
الرشيف��ي مدير مديرية رشطة العاصمة، والعميد املهندس حس��ني أحمد الحاريث مدير مديري��ة املرور والدوريات، والعقيد 

سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، واملقدم راشد الظاهري مدير مركز رشطة الشعبية.

أطلقت جمعية الرشطة النس��ائية اإلماراتي��ة جائزة »اإلبداع 
والتف��وق« ألبناء العاملني يف وزارة الداخلية، موزعة عىل خمس 
فئ��ات هي:التف��وق األكادمي��ي واملوهوبني والعم��ل التطوعي 
واملجتمعي، وحامية البيئة واألعامل األدبية واإلعالمية والثقافية.

وته��دف الجائزة إىل اكتش��اف الطلبة واملوهوب��ني من أبناء 
العامل��ني يف وزارة الداخلية،وتزويده��م بف��رص التعل��م التي 
تناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم ومستويات ذكائهم، وتشجيعهم 
وتحفيزه��م ملواصل��ة التفوق وخل��ق روح التناف��س اإليجايب 
بينهم،م��ام يصب يف خان��ة تعزيز الوالء الوظيف��ي للعاملني يف 

وزارة الداخلية.

وقالت الرائ��د آمنة محمد خميس البلويش، رئيس��ة جمعية 
الرشطة النس��ائية اإلماراتية املديرة اإلقليمية للرشطة النسائية 
يف الرشق األوس��ط، إن الجائزة تجسد اهتامم القيادة الرشطية 
بالعامل��ني يف ال��وزارة وأبنائه��م، وتحفيزه��م ع��ىل التف��وق 
واإلبداع،مشرية إىل أن الرشاكة املثمرة لجمعية الرشطة النسائية 
والجهات واملؤسس��ات املجتمعية ستس��هم يف نج��اح الجائزة 

ودعمها. 

ورشح��ت البل��ويش فئات الجائ��زة، وقالت إنه��ا تتوزع عىل 

التف��وق األكادميي، ومُتن��ح للمتفوقني يف املج��ال األكادميي يف 

املدارس والجامع��ات بالتعاون مع املجالس واملناطق التعليمية 

والجامعات عىل مستوى الدولة وبإرشاف إدارة التعليم يف وزارة 

الداخلية، وفئة الطالب املوهوب��ني ومُتنح ألصحاب املواهب يف 

املجاالت العلمية أو البحثية أو الذين لديهم إنجازات موثقة يف 

أحد املجاالت، أما فئة العمل التطوعي واملجتمعي مُتنح للطالب 

ذوي االهتامم بالعمل التطوعي والخدمة املجتمعية، لتش��جيع 

أبن��اء وزارة الداخلية عىل العمل التطوعي والخدمة املجتمعية، 

ما يس��هم يف غ��رس مفهوم العم��ل االجتامع��ي والتطوعي يف 

ش��خصيتهم مبكراً، فيام خصصت الفئة الرابع��ة لحامية البيئة 

ومتنح للطالب املهتم��ني بالبيئة وكيفية الحف��اظ عليها لتعزيز 

مفهوم املحافظة عىل البيئة لدى األبناء، والخامسة فئة األعامل 

األدبية واإلعالمية والثقافية ومتنح للطالب املتفوقني يف املجاالت 

األدبية واإلعالمية والثقافية.

تتضمن خمس فئات
جمعية الشرطة النسائية تطلق جائزة اإلبداع ألبناء العاملين في »الداخلية«



رصدت كامريات تجاوز اإلش��ارة الضوئي��ة عىل التقاطعات، 
نح��و 3167 مخالفة مرورية لتجاوز اإلش��ارة، وع��دم االلتزام 
بخ��ط الس��ري اإللزامي عىل الط��رق املختلفة مبدين��ة أبوظبي 
خالل يناير وفرباير املاضيني بحسب مديرية املرور والدوريات 

برشطة أبوظبي.

وأفاد العقيد خليفة محمد الخيييل، مدير إدارة هندسة املرور 
وس��المة الطرق يف مديرية امل��رور والدوريات برشطة أبوظبي، 
أن املخالف��ات رصدته��ا الكام��ريات عىل عدد م��ن التقاطعات 
باس��تخدام األش��عة تحت الحمراء بدون »ف��الش«، موضحاً أن 
كامريات املراقبة عىل التقاطعات بأبوظبي تعمل بتقنية وكفاءة 

عالية.

وأض��اف: ترصد الكام��ريات مخالفات قطع اإلش��ارة الضوئية 
الحمراء واالستخدام الخاطئ ملسارات الحركة، ووقوف املركبات 
عىل خطوط عبور املش��اة، وتج��اوز الرسعات املقررة، ومخالفة 
املركب��ات املتج��اوزة يف التقاطع��ات، واملركب��ات الت��ي تقوم 
باالنعط��اف أو االلتفاف الكامل إىل اليس��ار م��ن غري الحارات 

املخصصة.

وكش��ف أن الكامريات تغطي مايزيد ع��ن خمس حارات يف 
كل اتجاه يف الوقت نفس��ه، وتقوم بوظائف ع��دة، منها قراءة 
جمي��ع لوحات املركب��ات العابرة والتعرف ع��ىل عدد املركبات 
العابرة وتصنيفها وقراءة متوس��ط رسعة الشارع والتعرف عىل 
عدد واتجاهات املشاة أثناء اإلشارة الضوئية الحمراء والخرضاء.

ومتثل كامريات قطع اإلشارة الضوئية واحدة من أهم مشاريع 

تحسني السالمة املرورية، ويتم مبوجبه تركيب كامريات املراقبة 

يف ما يزيد عن 150 تقاطعاً يف كل من أبوظبي والعني واملنطقة 

الغربية، ويعترب املرشوع من األنظمة املرورية الحديثة مبا ميكن 

من إجراء تقييم مس��تمر للحالة الهندسية للتقاطعات، وتأثريها 

عىل الس��المة املروري��ة، ووقوع الح��وادث املروري��ة ومن ثم 

التنس��يق مع الرشكاء لوضع الحلول املناسبة، كام يتميز النظام 

بالربط مع نظام البالغات والرس��ائل النصية وأنظمة الرس��ائل 

املتغرية عىل الطريق.

ودعا الخيييل قائدي املركبات إىل رضورة االلتزام بقانون السري 

واملرور وبخط الس��ري اإللزامي، وخفض الرسعات يف اإلش��ارات 

الضوئي��ة وعدم زيادة الرسعة بهدف اللحاق باإلش��ارة الضوئية 

بع��د تحولها من اللون األخرض إىل الل��ون األصفر، مبا يؤدي إىل 

وق��وع حوادث مرورية جس��يمة ينتج عنها وفي��ات وإصابات 

بليغة. 

الجدير بالذكر أن قانون الس��ري واملرور االتحادي نّص بش��أن 

مخالفة تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء عىل غرامة 800 درهم، 

ومث��اين نقاط مرورية، إضافة إىل حجز املركب��ة 15 يوماً، وتُحرر 

مخالفته��ا حضوري��اً وغيابياً ك��ام أن عدم االلتزام بخط الس��ري 

اإللزام��ي يعترب مخالفة مرورية عقوبتها بالنس��بة للش��احنات  

غرامة مالية قيمتها 600 درهم باإلضافة إىل تسجيل ست نقاط 

مرورية عىل قائد املركبة، وبالنس��بة للمركبات الخفيفة مخالفة 

غرامته��ا املالية 200 درهم وتس��جيل نقطت��ني مروريتني عىل 

السائق.

كاميرات أبوظبي 
ترصد 3964 

مخالفة مرورية 
»بدون فالش«
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

 دش��ن اللواء الدكتور أحمد نارص 

الرييس، مدير عام العمليات املركزية 

يف رشط��ة أبوظب��ي بحضورعدد من 

الضب��اط، مرص��د اإلم��ارات الفليك 

املتح��رك، والذي يع��ّد أحدث وأكرب 

مرص��د فل��يك متكام��ل يف املنطقة، 

ويج��ري حالياً إدارجه ضمن ش��بكة 

التابع��ة  الروبوتي��ة  التلس��كوبات 

لالتحاد الدويل للفلك إلجراء األرصاد 

والبحوث الفلكية.

وأش��اد اللواء الدكتور الرييس بهذه املبادرة الخالّقة، بوصفها 
إضاف��ة جدي��دة وإنجازاً مميزاً يحس��ب بصف��ة خاصة لرشطة 
أبوظب��ي، ودولة اإلمارات عىل وجه العم��وم، كام يعكس روح 
االنتامء والحس الوطني ألبن��اء دولة اإلمارات، ورغبتهم امللحة 
يف تس��جيل املزيد من اإلنجازات العلمية الرائدة محلياً ودولياً، 
والت��ي تعزز من مكانة اإلمارات باعتبارها من الدول التي تهتم 

بشؤون البحث العلمي.

ودع��ا اللواء الري��يس، مرصد اإلم��ارات الفل��ي املتحرك إىل 
االس��تمرار يف ن��رش الثقاف��ة الفلكي��ة والعلمية ب��ني مختلف 

رشائح املجتمع، مؤكداً دعم القي��ادة الرشطية العليا ملثل هذه 

اإلنجازات، وتشجيع هذا النوع من املبادرات التي تعكس رغبة 
شباب اإلمارات يف التطلع إىل الريادة يف جميع املجاالت.

وتضمن برنامج التدش��ني عرضاً تسجيلياً ملراحل تطور املرصد 

م��ن ع��ام 2000 حتى عام 2014، كام تم تدش��ني التلس��كوب 
بطريق��ة مبتكرة، وق��ام اللواء الرييس بتش��غيله وتوجيهه نحو 

أهداف فلكية.

 م��ن جانب��ه ذكر نزار س��الم، رئيس مرصد اإلم��ارات الفلي 
املتحرك، وممثل دول��ة اإلمارات يف منظمة »فلكيني بال حدود« 
وعضو االتحاد العريب لعلوم الفضاء والفلك أن تصميم التلسكوب 

)CDK( يعت��رب األول من نوعه ومن أحدث التصميامت مقارنة 

بجمي��ع التلس��كوبات الفلكي��ة األخرى، حيث ت��م تصنيعه يف 

الواليات املتحدة األمريكية، واس��تغرقت عملية التصنيع نحو 8 

أشهر وفقاً ألعىل املعايري واملواصفات الفنية املطلوبة بعد توقيع 

عقد الرشاء بني رئيس مرص��د اإلمارات الفلي املتحرك والرشكة 

املصنعة )بلني ويف( خ��الل انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد 

الدويل للفلك يف بيجن 2012.

وأض��اف: تم تصنيع املرصد من ألي��اف الكربون وبقطر مرآة 

يبل��غ 610 )س��تامئة وعرشة( مل��م ويبلغ طول البع��د البؤري 

3962 )ثالثة آالف وتس��عمئة واثنان وستون( ملم، ويبلغ مجال 

حق��ل الرؤية 70 ملم، ماميكن من إجراء عمليات تصوير فلكية 

لالجرام الساموية التي تشغل مساحة كبرية يف السامء باستخدام 

الكام��ريات الفلكية املتخصص��ة، ومقارنة بالع��ني املجردة يعد 

التلسكوب أقوى من عني اإلنسان يف تجميع الضوء بنحو 8000 

آالف مرة، ما يجعله قادراً عىل الوصول إىل النجوم مبقدار ملعان 

خافت جداً يبلغ 16 حتى يف حالة وجود تلوث ضويئ باستخدام 

الفالتر املناسبة.

وذكر أن التلس��كوب تم وضعه عىل قاعدة تدار بش��كل آيل 

بالكامل لتعقب النجوم بدقة بالغة وحمل ما يزن 350 )ثالمثئة 

وخمس��ون( باوند من املعدات البرصية والتحكم بها من خالل 

برامج فلكية وعرب شبكات الكمبيوتر.

ولفت إىل تصميم التلسكوب الفريد، والذي يجمع مزيجاً من 

املرايا والعدسات ويتم استخدامه ألغراض الرصد العام باستخدام 

تدشين مرصد اإلمارات الفلكي المتحرك.. األحدث واألكبر في المنطقة
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيامة اآلمنة

العدس��ات العينية والتصوير الفلي بواسطة املرشحات اللونية 

RGB أو املرش��حات ضيق��ة النط��اقNarrowband كنط��اق 

الهيدروجني واألكسجني، وهو ما يعني القدرة عىل إجراء تصوير 

فلي حت��ى من داخل املدن املتأثرة بالتل��وث الضويئ الكثيف. 

كام أن التلسكوب مزود بوحدة تحكم آلية لضبط تركيز الصورة 

ومستش��عر للحرارة يعمل عىل تربي��د املرايا من خالل 7 مراوح 

تعمل بشكل تلقايئ ومانع للرطوبة.

وقال: سيتم استخدام التلس��كوب يف أغراض البحث العلمي 

كاكتش��اف وتصوير النجوم املتفجرة س��وبرنوفا، ودراسة عبور 

الكواكب من أمام نجوم خارج املجموعة الشمس��ية واكتشاف 

املذنبات والكويكبات علامً بأن التصوير س��يتم يف درجة حرارة 

تقل عن درجة الحرارة الخارجية املحيطة بالتلس��كوب بسالب 

)70-( درجة مئوية وهذا يعني أنه سيتم بدرجة حرارة تصل يف 

كل أيام الصيف اىل م��ا دون الصفر، ويضمن ذلك التقاط صور 

بجودة عالية.

يذكر أن غرفة املرصد تم تصميمها بس��قف كهربايئ متحرك، 
ونظام تربي��د مانع للرطوبة ومحطة أرصاد جوية وتحتوي أيضاً 
عىل غرفة تحكم أولية وغرفة تحكم ثانوية رئيسية تتيح التحكم 
اآليل بالتلسكوب عرب شبكة اإلنرتنت وعرب موقع مرصد اإلمارات 

الفلي املتحرك.

ويعت��رب التلس��كوب أك��رب تلس��كوب فل��ي يف الخليج يتم 
توجيهه لخدمة الجمهور حيث سيتم استخدامه لرصد الظواهر 
واألح��داث الفلكية، والتع��اون مع جميع الجه��ات التعليمية 

والهيئات املهتمة باألنشطة العلمية.
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الرسعة تؤدي إىل املوت

يف حف��ل أُقيم يف فندق قرص اإلم��ارات حرضه وزير الطاقة 

معايل س��هيل محمد املزروعي ومدير عام رشكة برتول أبوظبي 

الوطني��ة )أدنوك( س��عادة املهندس عبد الله نارص الس��ويدي 

وعدد من الشخصيات، تم تسليم جائزة »مرشوع العام 2013 

بأبوظبي« إىل رشكة الحصن للغاز من قبل أويل أند جاز يري.

تق��وم رشكة الحصن للغاز، وهي مرشوع مش��رتك بني أدنوك 

وأكس��يدنتال برتولي��وم، بتطوير مكامن الغ��از الحامض لحقل 

ش��اه للغاز، الواقعة عىل مس��افة حوايل 210 كلم جنوب غرب 

أبوظبي، والتي تش��كل تحدي��اً تقنياً ولوجس��تياً نظراً لضخامة 

املرشوع. ويعّد تطوير مكامن الغاز الحامض محركاً هاماً للنمو 

االقتصادي يف املستقبل بحسب الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة 

أبوظبي.

إن مرشوع حقل ش��اه للغ��از قيد التنفيذ حالياً وس��يتم بدء 

اإلنتاج يف أواخر عام 2014، كام أن العمل يسري حسب الجدول 

الزمني، حيث تم استكامل %90 من أعامل التشييد.

أهدى الرئيس التنفيذي لرشكة الحصن للغاز الس��يد س��يف 

أحم��د الغفيل يف خط��اب القبول الذي ألق��اه الجائزة إىل كافة 

أصحاب املصلحة الذين ساعدوا من خالل دعمهم املستمر عىل 

تحقيق هذا اإلنجاز الكبري. كام تحدث عن اكتش��اف حقل شاه 

للغاز منذ الستينيات وكيف أنه اعترُب عىل مدى أكرث من خمسة 

عق��ود غري قابل لإلنتاج تقنياً. وأض��اف الغفيل أنه قد تّم إجراء 

تش��غيل تجريبي لبعض املرافق الفنية للمرشوع وتشمل هذه 

املرافق محطات توزيع الكهرباء وشبكة توزيع املياه.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن هذا املرشوع الذي يشكل تحدياً 

تقنياً ولوجيس��تياً كبريين تطلب جهداً كب��رياً من كل من إدارة 

املش��اريع واملوظفني واملقاولني واملس��اهمني وجهات حكومية 

عديدة. وخالل وقت الذروة هذا الصيف، واصل حوايل 40.000 

عامل ومهندس عملهم ليالً نهاراً بشكل دؤوب للسري قدماً نحو 

إنجاز املرشوع حس��ب املواصفات القياسية املعتمدة والرسعة 

املمكنة آخذين باالعتبار أرقى معايري الصحة والس��المة والبيئة 

والتنمية املستدامة.

وتابع السيد الغفيل بقوله إن مرشوع تطوير حقل شاه للغاز، 

وبصفته أول مرشوع غري تقليدي لتطوير مكامن الغاز الحامض 

يف الخليج العريب، يش��كل حقبة جدي��دة يف تطوير هذا النوع 

م��ن الغاز إقليمياً وتتم متابعت��ه باهتامم كبري من قبل املعنيني 

يف ه��ذا املجال. وأعرب عن أمله بأن يجلب نجاح رشكة الحصن 

للغاز املزيد من مشاريع تطوير الغاز غري التقليدية إىل املنطقة 

يف الوقت املناسب، سواء كانت مشاريع للغاز الحامض أو الغاز 

ال��ذي يصعب الوصول إليه أو الحف��ر يف أعامق البحار أو حتى 

الغاز الصخري.

مشروع 
تطوير حقل 
شاه للغاز 

الحامض 
يفوز بجائزة 

»مشروع 
العام 
»2013
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات

 ISOحصل��ت رشك��ة الحص��ن للغ��از عىل ش��هادة األي��زو
9001:2008 الت��ي منحته��ا إياه��ا رشك��ة أي يب إس كواليتي 
إفالويش��نز،حيث ق��ام مدقق��و الجه��ة املانحة خ��الل مرحلة 
اس��تعراض رشوط الش��هادة بتقييم نظ��ام إدارة الجودة لدى 
الرشكة من حيث تطوير حقل ش��اه للغاز واملسح الجيوتقني 
واملكام��ن األرضية والحف��ر والنش��اطات الداعمة.وقد اتضح 
 ISOتوافق نظام إدارة الجودة لدى الرشكة مع متطلبات األيزو

9001:2008. هذا وقد أبدى كل 
من فريق اإلدارة وفريق العمل 
لدى رشكة الحصن للغاز مستوًى 
عالي��اً من االلت��زام بنظام إدارة 

الجودة.

وقد قام املدير العام اإلقليمي 
غ��روب  إس  يب  أي  ملجموع��ة 
إنكوربوريشن يف منطقة الرشق 
م��اين  س��يفا  الس��يد  األوس��ط 
راماموريث بتس��ليم شهادة األيزو 
إىل الرئي��س التنفي��ذي لرشك��ة 
الحصن للغاز السيد سيف أحمد 
قال  املناس��بة،  وبه��ذه  الغفيل. 
السيد الغفيل: »إن حصولنا عىل 
 ISO 9001:2008 األيزو شهادة 
يعّد إنج��ازاً هام��اً لرشكتنا فهو 
قيمنا  بإح��دى  التزامن��ا  يؤك��د 

األساسية أال وهي التحسني املستمر.« وأضاف أن هذه الشهادة 

هي بداية الطري��ق ملزيد من التقدم عىل صعيد إدارة الجودة، 

وأنها تقدم وعداً مبزيد من التحس��ني يف كل مرحلة من مراحل 

تقديم الخدمات واملنتجات.

ويحدد معيار ISO 9001:2008 متطلبات نظام إدارة الجودة 

لدى الرشكة، حيث يتعني عليها إظهار قدرتها عىل توفري منتجات 

بصورة مس��تمرة تلب��ي متطلبات 

العم��الء وتتوافق م��ع املتطلبات 

القانونية والتنظيمية املعمول بها، 

باإلضاف��ة إىل تعزيز رض��ا العمالء 

من خالل التطبيق الفعال للنظام، 

مب��ا يف ذل��ك عملي��ات التحس��ني 

املس��تمر وض��امن تواف��ق النظام 

مع متطلب��ات العمالء واملتطلبات 

القانونية والتنظيمية املعمول بها.

إّن رشك��ة أي يب إس كواليت��ي 

منح��ت رشكة  الت��ي  إفالويش��نز 

 ISO ش��هادة  للغ��از  الحص��ن 

9001:2008 ه��ي جه��ة معتمدة 

من قب��ل أكرب هيئات اعتامد نظام 

إدارة الج��ودة وأكرثه��ا احرتاماً يف 

العامل.

شركة الحصن للغاز تحصل على شهادة األيزو 
ISO 9001:2008

ملحة عن رشكة الحصن للغاز
تأسس��ت رشك��ة أبوظبي لتطوي��ر الغ��از املحدودة 
)الحصن للغاز( يف األول من فرباير 2010، وهي مرشوع 
مشرتك بني رشكة برتول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ورشكة 
أوكسيدنتال برتوليوم )أوكيس( بنسبة %60 لألوىل مقابل 
%40 للثانية. تهدف الرشكة إىل تطوير احتياطيات الغاز 
الحامض يف حقل ش��اه الربي بأبوظبي، وسيتضمن ذلك 
اس��تخراج الغاز الحام��ض والهيدروكربونات الس��ائلة 
والكربيت من االحتياطيات، إضافًة إىل إنش��اء وتشغيل 
كاف��ة املصانع الالزم��ة إلنتاج ونق��ل ومعالجة وقياس 
وتخزي��ن وتجمي��ع الغاز الحامض من آب��ار اإلنتاج إىل 
نقاط التجميع وتس��ويق الكربيت لتصديره إىل الخارج. 
تعمل الرشكة عىل تطوير حقل ش��اه وتش��غيله باتباع 
أع��ىل املعاي��ري الصناعية وأفضل مامرس��ات اإلنش��اء 
والصيانة وعمليات التش��غيل اآلمنة واملس��تدامة بيئياً 
وأفض��ل التقنيات املميزة واالس��رتاتيجيات التنافس��ية 

الرائدة.
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حزام األمان سالمة وأمان

ش��هد مع��رض التوعية املروري��ة »مبركزي امل��رشف والخالدية 
التجاري��ني« ال��ذي  نظمته جمعية س��اعد للحد م��ن الحوادث 
املرورية بالتنسيق مع مديرية املرور والدوريات برشطة ابوظبي 
ضمن فعاليات االحتفال بأسبوع املرور الخليجي الثالثني بأبوظبي 
»غايتن��ا س��المتك« إقبال كبري م��ن الزوار لالطالع ع��ىل الجهود 
املبذولة  لنرش الثقافة املرورية للحد من الحوادث املرورية  وما 

ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة. 

وأكدت جمعية ساعد للحد من الحوادث املرورية إن الفعاليات 
تتضم��ن العديد من الربام��ج التفاعلية التي هدفت إىل تحس��ني 
مستوى الوعي املروري بني أفراد الجمهور وترسيخ الثقافة املرورية 
س��لوكاً حضارياً يف أذه��ان ونفوس كافة رشائ��ح املجتمع وتعزيز 
الرشاك��ة املجتمعية للوصول إىل النضوج املنش��ود يف املامرس��ات 
املروري��ة التي تحايك أرقى قواعد الس��المة املعم��ول بها عاملياً يف 

هذا املجال.

 وأشاد املدير التنفيذي للجمعية املقدم جامل العامري بالتفاعل 
الكبري ال��ذي حظي به مرسح املس��ابقات املرورية من الزوار من 
خالل املشاركة يف املسابقات املرورية التى قدمها كل من املساعد 
سامل النهدى والرقيب عبد الله الحوسنى والرشطي احمد البلويش 

مبا يعزز التوعية املرورية 

وأش��ار إىل الرتكيز من خالل املعرض بسالمة اإلطارات من خالل 
مش��اركة رشكة املس��عود لإلطارات بريجس��تون بجن��اح للتوعية 
بس��المة اإلطارات وكيفية اختيار اإلطارات املناس��بة، كام شاركت 
يف املع��رض العديد من رشكات القط��اع الخاص يف الفعاليات منها 

باري��س للهواتف املتحركة ورشكة النهضة لوس��طاء التامني ورشكة 
الخليج الدولية لإلعالن والنرش.

 وتابع كام اش��تملت الفعاليات عىل معرض مروري شاركت فيه 
كل من مدرس��ة البطني العلمية الخاصة التابعة ملؤسس��ة التنمية 
األرسية ومدرسة األرض السعيدة وهام املدرستني الفائزتني مبادرة 
املدرس��ة األفض��ل مرورياً التي هدف��ت إىل  تعزي��ز دور القطاع 
التعليم��ي وامليدان الرتبوي واش��تمل املعرض ع��ىل طرحاً متميزاً 
للطالب حول السالمة املرورية اشتمل عىل قرية مرورية ولوحات 

مرورية وألعاب مرورية. 

وأوض��ح العام��ري أن الفعاليات املجتمعية لجمعية س��اعد يف 
أس��بوع املرور تضمنت أيض��اً توزيع مطبوع��ات وهدايا مرورية 
ومس��ابقات مرورية ومحارضات مروري��ة تهدف إىل زيادة الوعي 
املروري بخط��ورة اإلنش��غال بالهاتف أثناء القي��ادة وربط حزام 
األمان وجلوس األطفال دون العارشة يف املقاعد الخلفية واألسباب 
التي تؤدي إىل وقوع الحوادث املرورية وتشمل اإلنحراف املفاجئ 
ويلي��ه اإله��امل وعدم اإلنتباه ث��م الرسعة دون مراع��اة الطريق 
ويليه��ا عدم االلتزام بخط الطريق ثم انفجار اإلطارات وعدم ترك 

مسافة كافية والعبور من غريا الماكن املخصصة.

 ودعا العامري مبناسبة أس��بوع املرور إىل االلتزام بقانون السري 
وامل��رور وخفض الرسعات عىل الط��رق الداخلية والخارجية وترك 
مس��افة كافية بني املركبات، ك��ام دعاهم إىل زيارة معرض التوعية 
املرورية للجمعية  لالس��تفادة من املعلومات املرورية التي تقدم 

من خالل تلك املعارض.

نظمته جمعية ساعد
اقبال كبير على معرض التوعية المرورية 

بمركزي المشرف والخالدية التجاريين
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداءه بالطريقة الصحيحة

نظم��ت مديرية امل��رور والدوري��ات برشطة 
أبوظب��ي برامج مروري��ة مجتمعي��ة يف كل من 
مركز أبوظبي لرعاية وتأهي��ل ذوي االحتياجات 
الخاص��ة، ومؤسس��ة التنمي��ة األرسي��ة يف العني 
ضمن خطة التوعي��ة املرورية ومنهجية التواصل 
املجتمعي، مبا يحقق املشاركة املجتمعية وزيادة 
الوعي والثقاف��ة املرورية، والحفاظ عىل األرواح 
واملمتلكات وتحس��ني الس��المة املرورية بإمارة 

أبوظبي.

أك��دت مديري��ة امل��رور والدوري��ات برشطة 
أبوظب��ي، االهت��امم ال��ذي توليه م��رور أبوظبي 

بالتالحم املجتمعي لن��رش الثقافة املرورية، إمياناً بدور الهيئات 
الحكومي��ة ومؤسس��ات القط��اع الخاص ومؤسس��ات املجتمع 
املدين، كرشكاء اس��رتاتيجيني للمش��اركة ب��دور إيجايب يف مجال 

التوعية املرورية.

وأضاف: إن الفعالي��ات املجتمعية املرورية مبركز رعاية ذوي 
االحتياج��ات الخاص��ة يف أبوظب��ي تأيت ضمن برنامج »ش��جرة 
العط��اء« الذي نظمته جامع��ة الهالل الطاليب باملركز لرتس��يخ 
العمل الطوعي يف نفوس الط��الب حيث تضمن تنظيم معرض 
مروري تم من خالله توزيع مطبوعات وهدايا للطالب وأرسهم.

 م��ن جهة أخرى أش��ار امل��الزم أول نارص خليفة الش��اميس، 
مدي��ر فر ع العالقات العامة باإلنابة بقس��م مرور العني إىل أن 

الفعالي��ات املجتمعية بالعني ش��ملت تنظيم مح��ارضة توعية 

مرورية، ملجموعة من طالب مدرس��ة خال��د بن الوليد للتعليم 

األس��ايس، بالتنس��يق مع مؤسس��ة التنمية األرسية فرع العني 

ومجلس أبوظب��ي للتعليم بعنوان »اح��ذر مخاطر الدراجات« 

ضم��ن حملة مخاط��ر الدراج��ات النارية الت��ى أطلقتها وزارة 

الداخلية.

وذكر أن املحارضة تضمنت رشحاً تفصيلياً حول كل جزئية من 

جزئيات األمان والس��المة يف الدراجة النارية الرباعية للتس��لية 

وبش��كل خاص الخوذة ألنها تحمي أهم أجزاء جس��م اإلنسان 

وهو ال��رأس من الصدم��ات، وتقل��ل األرضار املحتمل حدوثها 

نتيجة ح��وادث الدراجات باإلضافة اىل اللب��اس الواقي الكامل 

مركزة عىل رضورة لبس واقي الصدر الذي يحمي منطقة الصدر 

من التعرض لألرضار خالل الصدمات.

توعية 
مجتمعية 

مرورية في 
أبوظبي 
والعين
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

ورشح طريق��ة االنتفاع م��ن الخدمة باس��تخدام التطبيقات 
الذكي��ة بالدخ��ول إىل قطاع امل��رور، ومن ثم الدخ��ول إىل أي 
م��ن معامالت املركب��ات والضغط عىل زر يوض��ح رقم اللوحة، 
حيث تظهر امللكية بش��كل تلقايئ، ويستطيع املستخدم االطالع 
ع��ىل كلتا الصفحتني من امللكي��ة، وعرضهام عند الحاجة ، يف ما 
يس��تطيع املس��تخدم يف الوقت الحايل طلب بطاقة امللكية إن 

رغب بذلك.

وكش��ف عن مش��اريع إلكرتونية تعمل عليها ال��وزارة تدعم 
ذلك مثل الدوريات الذكية التي تس��تطيع معرفة مالك املركبة 

وسائق املركبة دون الحاجة إلبراز 
م��ا يثبت ملكية املركبة ويتم ذلك 
بواس��طة ق��راءة لوح��ات األرقام 

والتدقيق آلياً.

التقني��ات الحديث��ة  وأك��د أن 
واملتاح��ة حالياً ال ح��دود لها من 
اإلبداع واالبتكار، وسنستمر وبدعم 
القي��ادة الرشطي��ة يف العمل عىل 
إصدار رخص��ة القيادة اإللكرتونية 
خالل املراحل املقبلة من التطوير 
يف امل��رشوع، وتحويل العديد من 
مخرجات املعامالت من وثائق إىل 
النمط اإللكرتوين مثل التأش��ريات 
ورخ��ص القي��ادة وبطاقات ذوي 

االحتياجات وغريها.

وتابع: إن دعم القيادة الرشطية 

يف التح��ول الذيك ال حدود ل��ه، وأن وزارة الداخلية تعمل حالياً 

وبكوادر وطنية عىل إعادة هندس��ة اإلجراءات التي يتم العمل 

بها يف إنجاز املعامالت بحيث تتواكب ومتطلبات التحول الذيك، 

والذي من شأنه تحقيق الرؤية االسرتاتيجية للحكومة االتحادية.

وأوض��ح امل��الزم أول محمد دروي��ش البل��ويك، رئيس فريق 

تطبيق��ات الهواتف الذكية، أن ما ت��م توفريه من البنى التحتية 

وبرمجي��ات متقدمة تتيح لوزارة الداخلي��ة العمل عىل تحويل 

العديد من الخدمات ذات األولوية إىل النمط اإللكرتوين والنمط 

الذيك خالل الف��رتة املقبلة والعمل 

قائم ع��ىل ذلك من قب��ل الفريق 

علامً بأن التطبيقات تعمل وبشكل 

مبارش بالتواصل مع قواعد البيانات 

وبش��كل ف��وري وتوف��ر العدي��د 

من الخدم��ات يف الوق��ت الحايل، 

منه��ا اإلجرائي��ة واملعلوماتية التي 

يستطيع االس��تفادة منها من قبل 

الجمهور بعد التس��جيل بواس��طة 

بطاقة الهوي��ة عىل جميع منصات 

الذكية املعتمدة  الهواتف واللوائح 

م��ن قب��ل ال��وزارة، وللمزي��د من 

االستفس��ارات يتم االتصال بالرقم 

8005000 أو زي��ارة موق��ع وزارة 

.www.moi.gov.ae الداخلية

الداخلية تطلق الملكية اإللكترونية 
للمركبات في التطبيقات الذكية 

أطلق��ت وزارة الداخلية امللكي��ة اإللكرتونية للمركبات ع��ىل تطبيقات الهواتف 
الذكية، والتي سيتم اعتامد استخدامها يف الطرقات عىل مستوى الدولة خالل العام 
الجاري ، بحس��ب الل��واء الدكتور أحمد نارص الرييس رئي��س اللجنة العليا للتحول 
بخدم��ات وزارة الداخلية إىل النمط اإللكرتوين، مؤك��داً أن الوزارة مقبلة عىل نقلة 
نوعية يف تقديم خدماتها الذكية للجمهور خالل العام الجاري ، مشرياً إىل أنها تعمل 
عىل تس��هيل اإلجراءات وتوفري الخدمات بش��كل إلكرتوين ذيك عرب منصات الهاتف 

النقال للجمهور.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

وأك��دت مديري��ة املرورية والدوريات برشط��ة أبوظبي، بأن 

التوعية خالل ش��هري يناير وفرباير املاضيني اشتملت عىل ثالث 

حمالت رئيس��يه هم »احذر مخاطر الدراج��ات النارية، وعدم 

إعطاء األولوية لعبور املشاة« وتضمنت تلك الربامج محارضات 

ومع��ارض مروري��ة وتنظيم قري��ة مرورية وزي��ارات تعريفية 

للطالب للمديرية.

وأكد ح��رص املديرية ع��ىل الوصول لأله��داف املأمولة من 

خالل تنويع الربامج التوعوية التي اش��تملت عىل تنظيم القرية 

املرورية يف بدع  بن سعود السياحية  بالعني، لوقاية األبناء من 

 مخاط��ر اس��تخدام الدراجات النارية، وتنظي��م معرض مروري

يف فعالي��ات مع��رض »معرفة«، ال��ذي نظمته رشك��ة أبوظبي 

لصناعات الغاز املحدودة »جاسكو«باملنطقة الغربية.

وتضمن��ت الربامج تنظي��م نحو 62 مح��ارضة توعية مرورية 
مبدينة أبوظبي لتوعية قائدي املركبات برضورة خفض الرسعات 
بالقرب م��ن معابر املش��اة، وإعطائهم أولوية العبور ش��ملت 
رشكات القط��اع الخاص وبعض املؤسس��ات األخ��رى والتواصل 
معه��ا ميدانياً مبقارها، منها رشكات إس��ناد ومواصالت اإلمارات 
ومح��ارضات باله��الل األحمر،مب��ا يس��هم يف تفعي��ل التالحم 

املجتمعي ويؤدي إىل تعزيز املسؤولية املجتمعية.

وأش��ار العامري إىل الرتكيز من خالل املحارضات عىل التوعية 
مبخاطر عدم خفض الرسعات بالقرب من معابر املش��اة، وعدم 
إعطائه��م أولوية العبور داعياً قائ��دي املركبات إىل عدم إيقاف 
املركبة عىل ممر عبور املش��اة، الفتاً إىل تكثيف الرقابة ملخالفة 
السائقني الذين يزيدون رسعة مركباتهم قرب أماكن عبور املشاة 

عىل نحو يعرضهم لخطر الدهس.

9 آالف شخص يستفيدون من التوعية المرورية 
بأبوظبي خالل شهري يناير وفبراير الماضيين

اس��تفاد نحو 9 آالف ش��خص من برامج التوعية التي نظمها قسم العالقات العامة يف مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي، 
يف كل م��ن أبوظب��ى والعني واملنطقة الغربية خالل ش��هري يناير وفرباير املاضيني، بالتعاون مع جمعية س��اعد للحد من الحوادث 
املرورية ضمن أولوية جعل الطرق أكرث آمناً واسرتاتيجية السالمة املرورية، ومنهجية التواصل املجتمعي وخطة التثقيف والتوعية 
املروري��ة للعام الجاري، تعزيزاً للس��المة املرورية والحد من األخطاء كافة التي ت��ؤدي إىل وقوع الحوادث املرورية وما ينتج عنها 

من وفيات وإصابات بليغة.
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

وكانت دولة اإلمارات العربية املتحدة اس��تضافت، ملدة ثالثة 

أيام يف أبوظبي، ورشة العمل الفنية لوفود املرور بدول املجلس 

تنفيذاً لق��رار وزراء الداخلية بدول املجلس باجتامعهم الثالثني 

املايض.

وقال اللواء الدكتور أحمد نارص الرييس، مدير عام العمليات 

املركزي��ة يف القي��ادة العامة لرشط��ة أبوظبي يف كلم��ة ألقاها 

بالجلس��ة االفتتاحية للورش��ة، التي عقدت يف العاصمة مؤخراً، 

بحضور العميد غيث حس��ن الزعايب، مدير ع��ام اإلدارة العامة 

للتنس��يق امل��روري يف وزارة الداخلي��ة والوفود املش��اركة، إننا 

جميع��اً نعمل عىل تحقيق هدف موح��د لخدمة مواطني دول 

مجلس التعاون الخليجي من املخاطر التي حولنا، ويتسبب بها 

س��ائقو املركبات املخالفون، والذين بحاجة إىل متابعة ومساءلة 

ليس فقط ع��ىل الصعيد املحيل، بل عىل الصعيد املش��رتك بني 

دول املجل��س، مؤك��دا أن هذا املرشوع الفري��د من نوعه عىل 

مس��توى املنطقة سيسهم يف خفض نسبة املخالفات والحوادث 

املرورية بصورة ملحوظة خالل األعوام املقبلة.

وأضاف: هذه التجربة س��تعزز من تبادل املعلومات بني دول 

املجل��س، مش��رياً إىل أنه س��يتم العمل عىل ميكن��ة اإلجراءات 

مس��تقبالً، وس��يصبح باإلمكان لجميع مواطن��ي املجلس إنجاز 

معامالتهم يف الدول األعضاء، الفتاً إىل أن هذا النوع من التعاون 

يظهر مدى التزام جميع األطراف يف املش��اركة وتبادل الخربات 

والعمل عىل تحقيق األهداف.

من جانبه أكد العميد غيث الزعايب أهمية نتائج ورشة العمل 

التي سيناقش��ها مديرو اإلدارات العامة للم��رور بدول مجلس 

التع��اون يف اجتامعهم املقب��ل ووضع آلي��ة واضحة للمرشوع 

واإلنتهاء منه يف أرسع وقت ممكن. 

وتم خالل الورشة عرض فني حول ما تم اتخاذه من إجراءات 

منذ تبني املرشوع والخطوات الرئيسية التي متت حتى اآلن، كام 

قامت الوفود املش��اركة يرافقها فريق اإلمارات الفني يف الورشة 

باالطالع عىل آخر مستجدات املشاريع التقنية يف وزارة الداخلية 

وإدارات املرور والرتخيص يف تقديم الخدمات للجمهور.

بحث��ت وف��ود من اإلدارات العام��ة للمرور بدول مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية، آلية بدء 

التطبيق ملرشوع ربط األنظمة املرورية عىل مستوى دول املجلس.

بحث آلية بدء تطبيق الربط
المروري بدول مجلس التعاون
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

ودش��ن املبادرات املجتمعية الجديدة 

الفريق س��يف عبدالله الش��عفار وكيل 

وزارة الداخلية خالل االحتفال بأس��بوع 

امل��رور الخليج��ي الثالثني ال��ذي نظمته 

مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي 

مؤخراً تحت مظلة برنامج مرور أبوظبي 

للحد م��ن الح��وادث املروري��ة »معاً«، 

وتهدف تلك املبادرات إىل إرشاك املجتمع 

م��ن املواطن��ني واملقيم��ني يف التفك��ري 

واالبتكار وتفعيل الحمالت املرورية عىل 

م��دار العام من خ��الل12 مبادرة تتعلق 

بالس��المة املروري��ة بواقع مب��ادرة كل 

ش��هر منها )الطريق حق للجميع - لنكن 

مثله��م- يف مركبتك طف��ل – أنتم عامد 

الوطن – لهم الحق- األولوية لهم- احرتم 

ثقافت��ي املرورية- عىل مقعد الدراس��ة 

هدفكم البناء ولي��س الهدم- يف الطريق 

ومبادرة مجلس اإلب��داع املروري( ويتم 

م��ن خالله دعوة فعالي��ات من مختلف 

رشائ��ح املجتم��ع ملناقش��ة املوضوعات 

املروري��ة مبا ي��ؤدي إىل تعزي��ز التالحم 

املجتمعي مع قضايا املرور.

وقف نزيف الخسائر

وألقى العميد غيث حسن الزعايب، مدير 

عام التنس��يق املروري ب��وزارة الداخلية، 

كلمة رحب فيها بالحضور، مش��رياً إىل أن 

الشعفار كّرم سفراء السالمة والمتميزين مروريًا
12 مبادرة مجتمعية مع انطالق فعاليات أسبوع المرور الخليجي بأبوظبي

الزعابي: اإلمارات تتصدر قائمة الدول الرائدة في توفير السالمة
الحارثي يحّث على تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على األرواح والممتلكات

أطلق��ت مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظب��ي، العديد من املبادرات املجتمعية الجديدة التى تتبنى طرحاً مميزاً يف إرشاك 
الجمه��ور بصورة أكرب يف قضايا الس��المة املرورية وتقديم فعالية هي األول من نوعها يف الرشق األوس��ط، وتتمثل يف نرش مقاطع 
فيديو تتناول أبرز القضايا املرورية، ليتم تداولها عرب الهواتف املتحركة تعزيزاً لعملية التواصل مع املجتمع من مختلف أطيافه من 

املواطنني واملقيمني وإرشاكه يف نرش التوعية املرورية.
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القيادة فن وذوق وأخالق

أس��بوع املرور الخليجي مناس��بة سنوية 

تهدف إىل نرش الثقافة املرورية الصحيحة 

وتكريس السلوكيات املرورية السليمة يف 

دولنا الخليجية، وتوحي��د الجهود الرامية 

إىل إرساء ثقافة مجتمعية تغطي مختلف 

جوانب السالمة املرورية، وتخدم رؤيتنا يف 

تحقيق األهداف املنش��ودة ملواطني دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

وأك��د أن أس��بوع امل��رور مل يعد مجرد 

ملتقى س��نوي، وإمن��ا أصب��ح جملة من 

املامرسات الجامهريية التفاعلية التي متتد 

عىل مدار الع��ام، ما يعّد نقلة نوعية عىل 

صعيد الحمالت التي تس��تهدف س��المة 

املجتمع.

قيادتنا  لتوجيه��ات  تنفي��ذاً  وأض��اف: 

العليا، وانطالقاً من رس��التها بأن اإلنسان 

ه��و مح��ور وأس��اس التنمية املنش��ودة 

واالس��تثامر الحقيقي لنهضة املجتمعات، 

أطلق��ت وزارة الداخلي��ة العدي��د م��ن 
املبادرات والخطط االس��رتاتيجية بأسلوب 
علمي ومنهج��ي وعميل، اس��تندت فيها 
إىل معايري مح��ددة وعملت عىل تحديثها 
وتطويره��ا ومراجعتها باس��تمرار، لقياس 
مس��توى اإلنجاز لأله��داف املطلوبة، مبا 

يوفر بيئة مرورية آمنة ومتميزة.

وق��ال إن ش��عار أس��بوع امل��رور هذا 
الع��ام »غايتنا.. س��المتك«، يعكس حرص 
جميع الجهات املعنية يف هذا الشأن عىل 
مواجهة الحوادث املرورية، وتعزيز جهود 
التوعي��ة لوقف نزيف الخس��ائر البرشية 
واالقتصادي��ة واالجتامعي��ة التي يتكبدها 
املجتمع، الفتاً إىل أن وزارة الداخلية تنظر 
إىل أسبوع املرور الخليجي كركيزة أساسية 
نحو تكريس رؤيتنا االس��رتاتيجية الهادفة 
إىل تحسني صورة املشهد املروري وتطوير 
منظومة متكاملة إلدارة السالمة املرورية، 
واالرتقاء بسلوك مس��تخدمي الطرق من 

سائقني ومشاة عىل صعيد االلتزام بقوانني 

وأنظمة الس��ري واملرور، ومعايري الس��المة 

وزي��ادة الوع��ي والتثقيف امل��روري، مبا 

يحقق السالمة املرورية للجميع.

 وأكد الس��عي وبكل الوس��ائل املمكنة 

بأن تُسهم فعاليات وأنشطة أسبوع املرور 

الخليجي، الذي يقام تحت شعار »غايتنا.. 

س��المتك«، يف معالجة الظواهر الس��لبية 

الت��ي تفيض لوق��وع الح��وادث املرورية 

وأن يتحم��ل الجميع مس��ؤولية الحد من 

الس��لوكيات املرورية الخاطئ��ة، مبا يكفل 

الحف��اظ عىل أرواح أف��راد املجتمع كافة 

من مواطنني ومقيمني.

و أش��ار: نح��ن إذ ن��درك أن النتائ��ج 

الحالية تشكل إنجازاً بكل املقاييس، فإننا 

ن��درك أن رؤي��ة وزارة الداخلية بالوصول 

ل�«3« وفيات لكل مئة ألف من الس��كان 

ع��ام 2021 ضمن األجن��دة الوطنية، تعّد 
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

من أك��رث الخطط املروري��ة طموحاً عىل 

مس��توى العامل، ويتطلب تنفيذها تضافر 

جميع الجهود الخرية يف وطننا الحبيب.

وأوضح العميد الزع��ايب قائالً: يف ضوء 

النتائ��ج الت��ي تحققت، نؤكد ع��ىل أننا 

نس��ري يف الطريق الصحي��ح نحو تحقيق 

هذه الرؤي��ة والهبوط مبع��دل الوفيات 

إىل الهدف املنش��ود، مش��رياً إىل أن دولة 

اإلمارات عىل طري��ق تصدر قامئة الدول 

الرائدة يف مجال توفري السالمة مبفهومها 

الع��ام والس��المة املروري��ة ع��ىل وجه 

الخصوص.

الشراكة المجتمعية

م��ن جهته أوض��ح العمي��د املهندس 

حسني أحمد الحاريث، مدير مديرية املرور 

والدوريات برشطة أبوظبي، أن أس��بوع 

املرور يعترب من الفعاليات السنوية التي 

تحتفي به��ا مديرية امل��رور والدوريات 

برشط��ة أبوظبي ضم��ن منظومة العمل 

الخليجي وذلك يف س��ياق تجديد الدعوة 

ملختلف أطياف املجتمع برضورة تعديل 

س��لوكياتهم املروري��ة وتعزي��ز الجهود 

املبذولة للحفاظ عىل األرواح واملمتلكات 

والحد من اآلثار الت��ي تخلفها الحوادث 

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

نظ��م قس��م امل��رور والدوريات يف الع��ني مبديري��ة املرور 

والدوريات برشطة أبوظبي، مجموعة من األنشطة والفعاليات 

احتفااًل بأسبوع املرور الخليجي املوحد الثالثني.

وأك��د العقيد حمد نارص البلويش، مدي��ر إدارة مرور املناطق 

الخارجية مبديري��ة املرور والدوريات برشط��ة أبوظبي، أهمية 

فعاليات األس��بوع يف زيادة جرعات التوعي��ة املرورية الفتاً إىل 

الجه��ود التي تبذلها رشطة امل��رور للحد من الحوادث املرورية، 

والخس��ائر البرشية واملادية الناجمة عنه��ا، وإىل نجاح حمالت 

التوعية املرورية التي يجري تنظيمها بالتعاون مع وسائل اإلعالم.

وتوج��ه البل��ويش بخالص الش��كر والتقدير لجمي��ع الجهات 

املش��اركة واملساهمة يف أس��بوع املرور عىل الجهود التي تبذلها 

إلنجاح الفعاليات.

وتضّمن��ت الفعاليات يف مدينة الع��ني معرضاً توعوياً يف مركز 

البوادي مول التجاري ومسابقات بالتعاون مع عدد من املدارس 

يف املدينة وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم ومنطقة العني 

التعليمية، ومواصالت اإلمارات.

وكان الرائ��د عبدالله عيل الش��اميس، من قس��م مرور العني 

يرافق��ه املالزم أول نارص خليفة الش��اميس مدير فرع العالقات 

العام��ة باإلنابة بالقس��م، حرض افتت��اح الفعالي��ات يف الردهة 
الرئيسية يف »املول« برفقة بعض الضباط وصف الضباط واألفراد 

من منتسبي القسم وبحضور ممثيل املدارس املشاركة. 

وقال الشاميس إن أسبوع املرور الخليجي الذي دأبت إدارات 
وأقس��ام امل��رور بجميع دول مجل��س التع��اون الخليجي عىل 
االحتف��اء ب��ه يف مثل ه��ذا الوقت من كل ع��ام يعرب عن مدى 
االهتامم الذي يحظى به هذا املوضوع عىل مس��توى القيادات 

الرشطية، وذلك ألثره البالغ يف مختلف فئات املجتمع.

وأشار املالزم أول نارص خليفة الشاميس إىل ان منتسبي القسم 
نظموا مس��ابقات جامهريية توعوية مرورية يف الفرتة املسائية، 
بغ��رض إرشاك أكرب عدد من أفراد الجمهور يف الفعاليات املقامة 
بهذه املناس��بة للوصول إىل رفع مس��توى الثقاف��ة املرورية بني 

أفراد املجتمع.

وأقام قس��م مرور املنطقة الغربية معرض��اً للتوعية املرورية 
يف مركز »س��يتي مول« يف مدينة زايد باملنطقة الغربية، لتعزيز 
التوعي��ة املرورية لدى األفراد وتعريفهم بالطرق اآلمنة للقيادة، 
وتحفيزه��م عىل اس��تخدام حزام األمان أثن��اء القيادة، وتجنب 
استعامل الهاتف النقال، وحثهم عىل استخدام األماكن املخصصة 

لعبور املشاة لتجنب حوادث الدهس.

فعاليات متنوعة احتفااًل بأسبوع المرور في العين والغربية
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع

وق��ال إنه تم الرتكيز  يف جناح الرشك��ة يف املعرض الذي أقيم 
مبرك��زي »املرشف م��ول والخالدية مول« ع��ىل توعية الجمهور 
بس��المة اإلطارات، وكيفية اختيارها حس��ب املواصفات الفنية 
املعتم��دة، حاث��اً الس��ائقني عىل التأك��د من صالحي��ة إطارات 
مركباتهم بش��كل دوري؛حتى ال تتع��رض  للتلف وما ينتج عنها 
من حوادث بس��بب عدم س��المة اإلطارات وإجراء الفحوصات 

الالزمة وقياس ضغط الهواء.

وش��دد عىل أهمية إجراء مطابقة ملواصف��ات  اإلطارات قبل 
عملية الرشاء للتأكد من صالحيتها لالستخدام، مشريا إىل رضورة 
معرفة ثقافة س��المة واستخدام اإلطارات والتحقق من ذلك من 

أجل الحفاظ عىل السالمة العامة . 

ورأى أن فعالي��ات ومع��ارض املرور متاحة لجميع الس��ائقني 

متكنه��م من التع��رف إىل الط��رق املثىل والصحيح��ة يف اختيار 

اإلطارات، حس��ب املواصفات الفنية املعتمدة، مشريا إىل أهمية 

التوعية به��ذه الجوانب لتجنب حوادث امل��رور التي تنتج عن 

انفجار اإلطارات لعدم صالحيتها . 

وتابع أن مش��اركة الرشكة ومس��اهمتها يف التوعية بس��المة 

اإلطارات يحسن من جودة الخدمات ويعزز دورها يف املسؤولية 

املجتمعي��ة بالتعاون م��ع جميع الجهات التي تعنى بالس��المة 

املرورية .

  جمعية ساعد وشركة المسعود لإلطارات توعي السائقين 
بسالمة اإلطارات مسؤولية مجتمعية

أكد الس��يد أحمد رحمة املس��عود املدير التنفيذي لرشكة املسعود قس��م اإلطارات - بريجستون أن مساهمة  الرشكة يف  معرض 
التوعي��ة املرورية الذي  نظمته  جمعية س��اعد للحد م��ن الحوادث املرورية،  ضمن فعاليات االحتفال بأس��بوع املرور الخليجي 
الثالثني بأبوظبى »غايتنا س��المتك« بالتنس��يق مع مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي، يعترب جزءاً من املسؤولية املجتمعية 

للرشكة يف العمل مع القطاعات األخرى يف التصدي لحوادث املرور وتوعية األفراد بالثقافة املرورية.

جناح رشكة املسعود لإلطارات برجستون يف معرض ساعد

السيد أحمد رحمة املسعود
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عزيزي قائد املركبة تقيد باإلشارات املرورية

وأف��اد العمي��د املهندس حس��ني أحمد 

الح��اريث مدير مديرية امل��رور والدوريات 

»أن إضافة محور الرشاك��ة املجتمعية إىل 

خطة املديري��ة يأيت تأكيداً ع��ىل أهميتها 

وإميان��اً بال��دور ال��ذي ميك��ن أن تؤديه 

والهيئ��ات  الخ��اص  القط��اع  مؤسس��ات 

الحكومي��ة ومؤسس��ات املجتم��ع املدين 

كرشكاء إس��رتاتيجيني يف املس��اهمة بدور 

إيجايب يف مجال السالمة املرورية.

وق��ال الحاريث أن مس��اهمة القطاعات 

املختلف��ة بتقدي��م دور مجتمعي و تبني 

ودعم الربامج وحم��الت التوعية املرورية 

بالرعاية وسيلة متبعة يف العديد من الدول 

املتقدمة حيث تقوم تلك القطاعات بدور 

إيجايب وفعال من خالل رشاكات إسرتاتيجية 

ترعى من خاللها برامج السالمة املرورية. 

وحُث الحاريث كاف��ة القطاعات بالدولة 

إىل االس��تفادة م��ن القيم��ة املضافة لتلك 

التجارب مبا يس��هم ىف تفعيل دور رشكات 

النق��ل ووكاالت الس��يارات وقط��ع الغيار 

ورشكات التأمني والبنوك والرشكات الخاصة 

للدخول يف رشاكات اسرتاتيجية مع مديرية 

املرور والدوريات برشط��ة ابوظبى لتبني 

ورعاية برامج ومبادرات السالمة املرورية 

مبا يساهم يف تحفيز آليات عمل املسؤولية 

املجتمعية.

وأك��د الحاريث عىل رضورة مواكبة الدور 

املجتمع��ي للجهود الت��ي تبذلها الجهات 

الرشطي��ة يف الح��د م��ن نزي��ف األرواح 

وكذلك الحف��اظ عىل املمتل��كات العامة 

والخاص��ة وذلك من خالل تبني حزمة من 

املرشوعات ورعاي��ة الحمالت التى تهدف 

اىل ن��رش الثقافة املروري��ة وتعزيز الحراك 

املروري املجتمعي من خالل تقديم جوائز 

لألرسة األفضل مروريا والس��ائق الش��اب 

االفضل مروريا وتكريم الس��ائقني املثاليني 

واملدارس واملجمعات العاملية.

وتاب��ع ك��ام ميتد ذل��ك الدور ليش��مل 

الرعاي��ة الالحق��ة للمتأثري��ن بالحوادث 

املروري��ة من خالل املس��اهمة يف إنش��اء 

مراكز تأهيلية ملص��ايب الحوادث املرورية، 

و التقيد باإلج��راءات الوقائية املتمثلة يف 

الحرص ع��ىل الحد من اس��ترياد املركبات 

وقط��ع الغي��ار املخالفة والغ��ري مطابقة 

للمواصف��ات واملعايري املحددة لها بجانب 

االلت��زام بتوفري رشوط األم��ن يف املركبات 

التابع��ة لرشكاته��م وحث س��ائقيهم عىل 

االلتزام بقانون السري واملرور.

ومشيداً يف ذات السياق بالقيمة املضافة 

الت��ى ت��م تحقيقها م��ن خ��الل الرشاكة 

االس��رتاتيجة مع رشكة الفطيم للس��يارات 

يف رعاي��ة برنامج م��رور أبوظبي للحد من 

الح��وادث املرورية » معا«  مام أس��هم يف 

تفعيل عملي��ة التواصل مع مختلف فئات 

أفكارهم واالستامع  السائقني واس��تعراض 

إىل رؤيته��م ومطالبه��م وط��رح مختلف 

املوضوع��ات الخاص��ة بقضاي��ا الس��المة 

املرورية م��ع مختلف الرشائ��ح و تقديم 

نصائح للس��ائقني ع��ىل مواق��ع التواصل 

االجتامعي ) الفيسبوك، التويرت، اإلنستغرام 

واليوتيوب( آمالً أن يحذو حذوها القطاع 

الخ��اص مبا ميلكه م��ن إمكاني��ات مادية 

وفنية وعنارص برشية ميكن أن تس��هم يف 

تكريس مفهوم الثقافة املرورية وذلك من 

خالل الرشاكة اإلس��رتاتيجية م��ع مديرية 

املرور والدوريات.

ودعا الح��اريث كافة القطاعات باملجتمع 

إىل تحمل مسؤولياتهم املجتمعية من خالل 

عقد الرشاكات مع املديرية ودعم الربامج 

واألنش��طة التي يتم إطالقها وتنفيذها يف 

إطار خط��ة املديرية مبا يحقق املش��اركة 

املجتمعية وزيادة الوعي والثقافة املرورية 

من ثم الحفاظ ع��ىل األرواح واملمتلكات 

وتحسني السالمة املرورية بإمارة ابوظبي. 

وأك��د الح��اريث االهت��امم ال��ذى توليه 

إس��رتاتيجية الس��المة املروري��ة لرشط��ة 

ابوظب��ى لتعزيز ال��رشاكات والتعاون مع 

كاف��ة القطاعات يف تحقيق رؤيتها يف تبني 

ورعاي��ة املرشوعات املجتمعي��ة املرورية، 

ودع��ا يف خت��ام ترصيح��ه كاف��ة رشائ��ح 

املجتم��ع إىل التكات��ف وتكثي��ف الجهود 

للتص��دي ألخط��ار الح��وادث املرورية مبا 

يرتجم تلك املبادرات والتفاعل املخلص مع 

أنظمتنا وقوانينا التي تحفظ حياتنا وتؤمن 

لنا سالمتنا.

 مرور ابوظبى تعزز المسئولية والتالحم المجتمعي للحد من الحوادث المرورية
كشفت مديرية املرور والدوريات بالقيادة العامة لرشطة أبوظبي عن تطوير خطتها الشاملة 
للس��المة املرورية بإم��ارة أبوظبي والتي تعتمد بش��كل رئييس عىل خمس��ة محاور مايعرف 
5Es+I وه��ى) الهندس��ة Engineering– التوعي��ة والتعلي��م Education– الضبط املروري
Enforcement –الصح��ة Emergency–التقيي��م Evaluation ( وذلك بإدراج محور س��ادس 
يعتم��د عىل الرشاكة املجتمعية )Engagement( لتصبح 6Es+I تأكيدا عىل أهمية املس��ئولية 
املجتمعية للسالمة املرورية و املشاركة يف الحفاظ عىل األرواح واملمتلكات من خطر الحوادث 

املرورية عىل الطرق.
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احرتامك للوحات املرورية دليل قاطع عىل وعيك

خالف��ت مديرية امل��رور والدوريات برشط��ة ابوظبي العام 

امل��ايض نح��و 560 س��ائقاً عىل الط��رق الداخلي��ة والخارجية 

مبدين��ة أبوظب��ي لتحميل ال��ركاب بطريقة غ��ري قانونية وتم 

تطبي��ق القانون عليه��م بالغرامة املالي��ة 5 آالف درهم وذلك 

الستخدامهم املركبات غري املرخصة كوسائل نقل يف نقل الركاب 

وذلك بحسب العقيد محمد ضاحي رئيس قسم مباحث املرور 

يف مديرية املرور والدوريات برشطة ابوظبي. 

وأك��د العقيد محم��د ضاحي تكثيف حم��الت الضبط التى 

تنفذه��ا مباح��ث امل��رور عىل م��دار اليوم عىل كاف��ة الطرق 

الداخلية والخارجية بأبوظبي ومدينة مصفح وخصوصا املواقع 

الت��ي يقوم م��ن خاللها قائ��دي املركبات غ��ري املرخصة بنقل 

الركاب. 

ودعا الجمهور مبناسبة أسبوع املرور الخليجي الثالثني«غايتنا..

سالمتك »إىل استخدام وسائل النقل القانونية التي تعترب وسائل 

مريحة كام إنها تغطي كافة املناطق وعىل مدار اليوم باإلضافة 

إىل أنها وس��ائل نقل أمنة، مشرياً إىل النقل غري املرخص للركاب 

يعد خرقاً لقوانني النقل بإمارة أبوظبى كام أنه مخالفة قانونية 

تصل عقوبتها إىل الغرامة املالية 5 آالف درهم.

وحذر العقي��د محمد ضاحي الجمهور م��ن خطورة ركوب 

املركبات غري املرخصة كوسائل نقل ال تخضع ألي جهات رقابية 

خاص��ة يف حالة حدوث جرائم أخالقية ورسق��ات تفتقد ألدلة 

مادي��ة لضبط مرتكبيها الفت��اً إىل أن تلك اإلجراءات تهدف إىل 

توفري نقل ميكنهم من الوصول إىل وجهاتهم بطريقة آمنة.

مخالفة 560 سائقًا والغرامة 5 آالف درهم لتهريب الركاب العام الماضي
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وأض��اف إن اس��رتاتيجية وزارة الداخلية لخفض أعداد وفيات 

الحوادث املرورية، أمثرت عن تحّسن مؤرشات السالمة املرورية 

عىل مس��توى الدولة، خالل العام 2013، وتحقيقها معدل6,52 

وفاة لكل 100 ألف من السكان، مام جعلها تحتل مركزاً متقدماً 

بني دول العامل.

وأوض��ح الزعايب أن الحالة املرورية عىل مس��توى الدولة لعام 

2013 ش��هدت انخفاضاً ملحوظاً يف جميع امل��ؤرشات املرورية 

بفضل توجيهات القيادة الرشطية، ومتابعتها املستمرة، الفتاً إىل 

أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبرية لتحقيق نس��بة 5.50 وفاة 

لكل 100 ألف من الس��كان خالل خطتها اإلس��رتاتيجية 2014-

2016، وصوالً إىل نس��بة 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان يف 

عام 2021.

وأش��ار إىل أبرز األس��باب املؤدية إىل وقوع الحوادث املرورية 
خالل العام املايض، حيث جاء االنحراف املفاجئ للمركبات أثناء 
القي��ادة عىل الطرقات يف املرتبة األوىل متس��بباً يف وقوع 1048 
حادث��اً، يليه عدم تقدير مس��تعميل الطريق والذي تس��بب يف 
وقوع 668 حادثاً، ثم عدم ترك مسافة كافية أثناء القيادة بواقع 
573 ، ودخ��ول الطريق قبل التأكد من خلوه حيث تس��بب يف 
وقوع 409 حوادث، ويف املرتبة الخامسة جاءت الرسعة الزائدة 
متس��ببة يف وقوع 368 حادثاً، ثم اإله��امل وعدم االنتباه الذي 
تس��بب يف وق��وع 366 حادثاً، ييل ذلك تجاوز اإلش��ارة الحمراء 
بوقوع 365 حادثاً، وتس��بب عدم االلتزام بخط الس��ري يف وقوع 

334 حادثاً، ووقوع 993 حادثاً تحت ما يسمى بحوادث أخرى.

وق��ال العمي��د الزعايب إن م��ن أبرز األس��باب املؤدية لوقوع 
الوفي��ات واإلصابات، االنحراف املفاجئ، حيث تس��بب يف وفاة 
176 ش��خصاً، وإصاب��ة 1653 ش��خصاً بإصاب��ات تراوحت بني 
البليغة واملتوسطة والبسيطة، ويف املرتبة الثانية جاء عدم تقدير 
مس��تعميل الطريق، وتسبب يف وفاة 89 ش��خصاً، وإصابة 735 
شخصاً، يليه الرسعة الزائدة وتسبب يف وفاة 87 شخصاً، وإصابة 
559 شخصاً بإصابات مختلفة، ييل ذلك عدم ترك مسافة كافية، 
وتس��بب يف وفاة 74 ش��خصاً، وإصابة 1041 ش��خصاً، وتسبب 
اإلهامل وعدم االنتباه يف وفاة 51 ش��خصاً، وإصابة 436، وعدم 
اإللتزام بخط الس��ري تس��بب يف وفاة 31 ش��خصاً وإصابة 536، 
وتسبب دخول الطريق قبل التأكد من خلوه يف وفاة 30 شخصاً، 
وإصابة 683 ش��خصاً، أما تجاوز اإلش��ارة الحمراء فقد تسبب يف 
وفاة 13 ش��خصاً وإصابة 785 ش��خصاً بإصابات مختلفة، بينام 
أدت أس��باب أخرى إىل وق��وع 1504 ما بني وفي��ات وإصابات 

مختلفة.   

وقال إن الوزارة تعمل جاهدة من أجل رفع مس��توى السالمة 
املرورية بالتنسيق مع الجهات املعنية بالسالمة املرورية بالدولة، 
من خالل اس��رتاتيجيتها التي تركز عىل محاور عدة منها التوعية 
وتعدي��ل الثقافة املرورية، والهندس��ة والس��المة ع��ىل الطرق، 
وتحديث الترشيعات، ورفع مس��توى الخدمات الطبية وتطوير 
اإلسعاف، إىل جانب زيادة معدالت الضبط املروري عىل الطرق، 

من أجل تحقيق السالمة لجميع مستخدمي الطريق.

الوفيات سجلت تراجعًا بنسبة 9,58% 

انخفاض حوادث المرور في الدولة 
األعوام الثالثة الماضية بنسبة 23,52%

 أعلن العميد غيث حس��ن الزعايب، مدير عام اإلدارة العامة للتنس��يق املروري بوزارة الداخلية إن حوادث املرور عىل مس��توى 
الدولة، خالل األعوام الثالثة املاضية، سجلت انخفاضاً بنسبة %23,52 مع تراجع عددها من 6700 يف 2011 إىل 5124 حادثاً خالل 
ع��ام 2013، م��ا أدى إىل انخفاض الوفيات الناتجة عن حوادث املرور من 720 حالة وفاة عام 2011 إىل 651 حالة وفاة عام 2013 
بنس��بة انخفاض بلغ��ت 9,58 % ، مقابل انخفاض يف عدد اإلصابات من 7808 إصابات إىل 7743 إصابة، وبنس��بة انخفاض بلغت 

%0,83 خالل الفرتة نفسها. 
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

وحث��ت  رشكة املس��عود لإلط��ارات برجس��تون يف املحارضة 
الس��ائقني عىل رضورة التأكد بشكل دوري من سالمة اإلطارات 
،موضحة الطرق الصحيحة الختيارها حس��ب املواصفات الفنية 
املعتمدة ، ؛حتى ال تتع��رض  للتلف وما ينتج عنها من حوادث 
بسبب عدم سالمة اإلطارات وإجراء الفحوصات الالزمة   وقياس 

ضغط الهواء.

ودع��ت الجمعي��ة الس��ائقني إىل  رضورة االنتب��اه  وخف��ض 
الرسع��ات يف التقاطعات  وعدم زيادة الرسع��ة بهدف اللحاق 
باإلشارة الضوئية بعد تحولها من اللون األخرض إىل اللون األصفر 
مبا يؤدى إىل وقوع حوادث مرورية جس��يمة ينتج عنها وفيات 
وإصابات بليغة، الفتا  اىل أن قانون الس��ري واملرور االتحادي قد 
نّص بش��أن مخالفة تجاوز اإلش��ارة الضوئية الحمراء عىل غرامة 
800 دره��م، ومث��اين نقاط مرورية، إضاف��ة إىل حجز املركبة 15 

يوماً، ُوتحرر مخالفتها حضورياً وغيابياً.

تم التطرق خ��الل املحارضة  إىل التعريف باملحور الس��ادس 
الجديد الذي أضافته مديرية املرور والدوريات يف رشطة أبوظبي 

إىل خطة الس��المة املروري��ة   وهو محور الرشاك��ة املجتمعية  
وذلك وإمياناً بالدور الذي ميكن أن يؤديه القطاع العام والخاص 

يف املساهمة بدور إيجايب يف مجال التوعية املرورية.

كام تم تقديم رشحا مفصال عن  املبادرات املجتمعية الجديدة 
التى اطلقتها املديرية  وتبلغ نحو 12 مبادرة تحت مظلة برنامج 
م��رور ابوظبي للحد من الحوادث املرورية »معاً«  بواقع حملة 
كل ش��هر منها )الطريق حق للجميع- لنكن مثلهم- ىف مركبتك 
طفل – انتم عامد الوطن ,وغريها من املبادرات التى يعلن عنها 

خالل أسبوع املرور.

كام تش��مل املبادرات  املجتمعية الجدي��دة »مبادرة مجلس 
اإلبداع املروري« ويتم من خاللها دعوة فعاليات من كافة رشائح 
املجتمع  ملناقش��ة املوضوع��ات املرورية مبا ي��ؤدى إىل  تعزيز 
التالحم املجتمعي مع قضايا املرور . ومبادرة »س��فري الس��المة 
املروري��ة« وتعني باختي��ار بعض الش��خصيات العامة يف كافة 
املجاالت كس��فراء للسالمة املرورية وتس��تهدف دعم املسئولية 
والتالحم املجتمعي لتحقيق منظومة متكاملة للسالمة املرورية.

جمعية ساعد  توعي العاملين في التنمية االقتصادية بالقيادة األمنة وسالمة الطريق

المسعود لإلطارات  »برجستون« تدعو إلى 
التأكد من سالمة اإلطارات بشكل دوري

نظمت جمعية س��اعد للحد من الحوادث 
املروري��ة مح��ارضة توعية مروري��ة  بدائرة 
التنمي��ة االقتصادي��ة بالتعاون م��ع مديرية 
املرور والدوريات برشطة ابوظبي، ومبشاركة 
»برجس��تون«  لإلط��ارات  املس��عود  رشك��ة 
حول »خط��ورة تجاوز اإلش��ارات الضوئية« 
ضم��ن خطة مكثفة للتوعي��ة املروري خالل 
ش��هر مارس الجاري تس��تهدف، السائقني يف 
املؤسس��ات الحكومية وىف القط��اع الخاص 
وسائقي مركبات األجرة وسائقي النقل العام  
يف س��ياق الدعوة ملختلف أطياف الس��ائقني 
لاللتزام باإلشارات الضوئية وخفض الرسعات 
مب��ا يع��زز الجه��ود املبذولة للحف��اظ عىل 
األرواح واملمتل��كات والحد م��ن اآلثار التي 

تخلفها الحوادث املرورية مادياً ومعنوياً.
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عزيزي قائد املركبة خفف رسعتك للحد األدىن عند اقرتابك من أماكن عبور املشاة

المؤتمر الدولي األول للسالمة المرورية 
بأبوظبي يوصي بإدراج مناهج مرورية 

في جميع المراحل التعليمية

وأكد املش��اركون يف املؤمتر أن التصمي��م الهنديس والتنفيذي 

ملس��ارات الطريق بدول��ة اإلمارت يعترب من أفضل املس��تويات 

واملقاييس العاملية، مؤكدين أهمية االستمرارية والعمل الدؤوب 

يف تطوير إجراءات تدقيق الس��المة املرورية عىل شبكة الطرق 

باعتبارها إحدى الدعائم الرئيس��ية لتحسني مستويات السالمة 

املروري��ة, ك��ام أوىص املؤمتر بتطبي��ق مرشوع مرك��ز األنظمة 

املروري��ة الذكي��ة الجاري تنفي��ذه مبديرية امل��رور والدوريات 

برشطة أبوظبي عىل مستوى دولة اإلمارات .

أوىص املؤمت��ر ال��دويل األول لحوادث الطرق »األس��باب والتحديات والحلول«، الذي نظمته مديري��ة املرور والدوريات برشطة 
أبوظبي؛ بالتعاون مع مجموعة اليف الين ومبشاركة جناح لجمعية ساعد للتوعية املرورية يف ختام جلساته  بفندق روزوود بإدراج 
مناهج تعليمية خاصة بالس��المة املرورية؛ والصحة العامة يف جميع املراحل التعليمية وتش��جيع  اآلباء عىل املش��اركة يف التوعية 

املرورية لطالب املدارس بقواعد السري واملرور،  كجزء أسايس يف تقويم أبنائهم.
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سالمة املشاة مسؤولية الجميع

وأشاد العميد مهندس 
حس��ني أحم��د الحاريث،  
مدي��ر مديري��ة امل��رور 
برشط��ة  والدوري��ات 
الجلس��ة  يف  أبوظب��ي 
الختامية، بالنجاح الكبري 
ال��ذي حقق��ه املؤمت��ر، 
من  االس��تفادة  مؤك��داً 
والتوصي��ات  األوراق 
والتجارب  واملامرس��ات 
الدولية التي  نوقشت يف 
الجلسات مبا يدعم خطة 
السالمة املرورية ملديرية 
والدوري��ات  امل��رور 

برشطة أبوظبي .

يف  الح��اريث  وك��رم 
املش��اركني  املؤمتر  ختام 
املتحدة  الوالي��ات  م��ن 
وبريطاني��ا،  األمريكي��ة 
وكن��دا  اليون��ان  وم��ن 
واململك��ة  وبلجي��كا 
الس��عودية  العربي��ة 
وجمهورية مرص العربية 
والص��ني ودولة اإلمارات 
العربية، وأثني عىل ما قدموه من أوراق وتجارب حول األسباب 
الرئيس��ية لوقوع الحوادث املرورية والحلول املقرتحة لتحس��ني 
الس��المة املرورية، وأفضل املامرس��ات العاملي��ة واالبتكارات يف 
مجال استخدام وسائل النقل الحديثة والطرق والوسائل الحديثة 

يف تقليل شدة اإلصابة.

وأش��اد املش��اركون  باملؤمتر، مؤكدي��ن رضورة تنظيمه دورياً  
)كل عام أو عام��ني( لدوره يف الجمع بني املتخصصني من مجال 
هندس��ة املرور وس��المة الطرق م��ع املجال الطب��ي معاً؛ عىل 
طاول��ة واحده بصبغة دولية ملناقش��ة أحدث الوس��ائل وأفضل 
الطرق لتحس��ني مستويات الس��المة املرورية عىل الطرق، ومن 
ثم التوصية بتش��كيل لجنة علمية بدولة االمارات تتضمن خرباء 
دولي��ني تتوىل التخطيط والتنظيم للمؤمت��رات واألحداث التالية 

لضامن االستمرارية وتفعيل التوصيات.

 وأوىص املؤمتر باالس��تفادة من دليل السالمة املرورية للطرق 

األمريي يف تطوير دليل مامثل لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

مبا يدع��م عملية التنبؤ بالح��وادث املرورية والتقييم، ومس��ح 

ش��بكة الطرق من ناحية الس��المة املرورية والتقييم االقتصادي 

لبيان مدى فعالية الحلول املقرتحة. 

ك��ام أكدت التوصي��ات  رضورة التحديث الدوري واملس��تمر 

للمناه��ج التعليمية مبختل��ف رشكات تعليم قيادة الس��يارات 

بدولة اإلمارات؛ مبا يدعم إكساب املتقدمني للحصول عىل رخصة 

القيادة املهارات الالزمة للتعامل مع التكنولوجيات واإلمكانيات 

املتطورة بالس��يارات الحديثة، وإدراج دراسات السالمة املرورية 

كأحد امل��ؤرشات املهمة لتقيي��م مرشوعات الط��رق يف مرحلة 

التخطيط، مبا يدعم التنبؤ باملش��اكل املتعلقة بالسالمة املرورية 

مبرحلة مبكرة؛ واالس��تفادة من تجارب الدول األخرى يف خطط 

تحسني مس��تويات الس��المة املرورية عىل الطرق والتكامل بني 

جمي��ع عنارص البيانات )الحوادث املرورية – الطريق – الطقس 

– اس��تعامالت األرايض – التقارير الطبي��ة - الخ( من أجل دعم 

اتخاذ الق��رارات الفورية )يف الوقت الحقيقي( التي من ش��أنها 

رفع مستويات السالمة املرورية. 

ودع��ت التوصيات إىل التوس��ع يف اس��تخدام أس��لوب ضبط 

الرسعة عىل الطرق الرسيعة واالستفادة من )الدراسات العاملية 

الحديث��ة(، والتأث��ري اإليج��ايب والفعال لضب��ط الرسعات خالل 

قطاعات الطريق )بني نقطتني( عن مثيالتها األخرى )عند النقاط 

الثابتة( مبا يدعم توجهات رشطة مرور أبو ظبي. 

 كام شملت التوصيات يف  محور طب الحوادث املرورية وطب 

الط��وارئ التوصية  بتعزيز البحوث يف مجال الس��المة املرورية؛ 

وبناء نظام إلصابات الحوادث يف دولة اإلمارات العربية املتحدة, 

والتوصية  بوجود سيارات اإلسعاف عىل مسافات مناسبة تضمن 

رسعة االستجابة يف الحوادث الجسيمة إلنعاش ورعاية املصابني، 

وتش��جيع بناء املرافق الطبية املتخصصة يف عالج وإعادة تأهيل 

امل��رىض املصابني يف حوادث الطرق والذي��ن يحتاجون للبقاء يف 

املستش��فيات لفرتات طويلة، وأن يكون الحصول عىل ش��هادة 

تدري��ب  »دعم وإنقاذ الحي��اة يف الح��وادث« إجباريا لألطباء 

واملمرضات والفنيني العاملني يف أقس��ام الطوارئ باملستشفيات. 

وإلزامهم بتجديدها دورياً.
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احرص عىل اتباع قواعد السالمة املرورية

ضمن فعاليات أسبوع املرور الثالثني الخليجي املوحد والذي 
اقيم تحت ش��عار »غايتنا...س��المتك«، واميان��اً برضورة توفري 
نظام تعليمي متكامل – يش��مل خدمات تدريبية لكافة فئات 
املركبات – يعمل عىل تعزيز الس��المة املرورية عىل الطرقات، 
قامت رشكة اإلم��ارات لتعليم قيادة الس��يارات برعاية املؤمتر 
ال��دويل األول لحوادث الطرق يف إمارة أب��و ظبي، والذي عقد 
يف فن��دق روز وود -أب��و ظبي يف الفرتة ما ب��ني 10-11 مارس 
2014. يه��دف املؤمتر إىل تعزيز الوعي امل��روري والعمل عىل 
الحد من اإلصابات الناجمة عن الحوادث املرورية والحث عىل 
اتباع املامرسات والسلوكيات الصحيحة أثناء القيادة وذلك من 

أجل الوصول إىل طرق أكرث أماناً.

وفرت رشك��ة اإلمارات لتعليم قيادة الس��يارات للمش��اركني 
باملؤمت��ر فرصة الختبار مهارات القي��ادة لديهم وذلك من خالل 
أجهزة تحايك الظروف واملواقف الخطرة التي قد تواجة السائق 
أثن��اء قيادة املركبة ع��ىل الطريق الرسيع، القي��ادة أثناء الليل، 
القي��ادة يف املطر، القي��ادة أثناء الضباب، بحيث يس��اعد جهاز 
املحاكاة عىل تحديد مستوى املتدرب ومدى استعداده لالنطالق 

ع��ىل الطرق��ات والتعامل مع ه��ذه األخطار. كام اس��تخدمت 
الرشك��ة املركب��ة املنقلبة يف توضيح أهمية حامي��ة حزام األمان 
للس��ائق والركاب م��ن خالل تجربة حية للمش��اركني. باإلضافة 
إىل توزي��ع مجموعة متنوعة من النرشات واالعالنات الرتويجية 
تعنى بأمور الس��المة املرورية وتهدف لالرتقاء بالوعي املروري 

لدى املشاركني.

ك��ام قامت رشكة اإلم��ارات لتعليم قيادة الس��يارات بتقديم 
الدع��م ملجموع��ة من الفعاليات واألنش��طة الخاصة بأس��بوع 
املرور الخليجي املوحد مثل العروض التقدميية خاصة بالسالمة 
املروري��ة واملقدم��ة لرشطة أب��و ظبي -إدارة ترخي��ص األليات 

والسائقني وغريها من زيارات لطالب املدارس.

كان املؤمتر ملتقاً أساس��ياً لإللهام والتواصل مع القادة وصناع 
القرار واملتخصصني واألكادمييني واملحاميني والعاملني يف القطاع 
الصحي باإلضافة ملوظفي القط��اع العام، حيث قام املحارضون 
خالله بعرض مش��اركاتهم ومساهامتهم الساعية لتطوير وتغيري 

السلوكيات الخاطئة للحد من حوادث الطرق.

شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات 
ترعى المؤتمر الدولي لحوادث الطرق

»األسباب والتحديات والحلول«


