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عام حافل باإلنجازات
االكاديمية وخال من
الحوادث المرورية
فــي البدايــة نهنــئ القطــاع التعليمــي مــن طــاب وكوادر
تعليمية وادارية بالعام الدراسي الجديد ونتمنى لهم عام حافل
باإلنجــازات االكاديميــة وخــال مــن الحــوادث المروريــة وما ينتج
عنها من وفيات واصابات بليغة.
يأتي هذا العدد كإضافة للجهود المبذولة في مجال العمل
المرورى الطوعي والشــراكة االســتراتيجية مع شرطة أبوظبي
وتعزيزا لنشــر الثقافة المرورية بين كافة شــرائح المجتمع بما
يســهم فــى تقديــم الدعــم والمســاندة للجهــود الرســمية في
مجال التوعية المرورية.
الشــك ان مــا تــم تحقيقــه مــن خفــض وفيــات الحــوادث
المروريــة بأمــارة أبوظبــي خــال الثمانيــة شــهور الماضيــة مــن
العــام الجــاري مقارنــة بنفس الفتــرة من العام الماضي بنســبة
 18%واالصابات البليغة بنسبة  22%وعدد الحوادث المرورية
بنسبة  7%رغم زيادة المركبات المسجلة بنسبة  17%وحاملي
الرخص الجديدة بنسبة  ،7%يضاعف من مسئوليتنا في دعم
تلك الجهود بما يحقق افضل المســتويات في مجال الســامة
المرورية.
يشــتمل هذا العدد الجديد من مجلة ســاعد على العديد من
الموضوعات المرورية المتنوعة التى هدفت الى رفع مستوى
الثقافة المرورية بين كافة شرائح المجتمع ونأمل أن يستفيد
القارئ من تلك الموضوعات.

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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برامج شاملة لالرتقاء بسلوك
مستخدمي الطريق وتطبيق قوانين
ومعايير السالمة على الطرق
يصدر هذا العدد وقد أكملت الجمعية خطتها للربع الثالث من العام
الجــاري التــي اشــتملت علــى تنفيــذ نحــو  18حملــة توعويــة فــي إطار
الشــراكة االســتراتيجية مع مديرية المرور والدوريات بشــرطة أبوظبي
وذلــك مــن خــال تقديــم برامج شــاملة لالرتقاء بســلوك مســتخدمي
الطريق وتطبيق قوانين ومعايير السالمة على الطرق.
ولتعزيــز التواصــل المجتمعــي باشــرت الجمعيــة بالتنســيق مــع
ً
ً
ً
وصريحــا حــول قضايــا الســامة المروريــة بما
مباشــرا
طرحــا
المديريــة
ً
إيجابا
يساهم في تكريس حالة من الوعي المجتمعي تنعكس نتائجها
على السلوك المروري وتعميق الفهم تجاه هذه القضايا.
و تشــتمل تلــك اآلليــة علــى تعزيــز الحــراك المــروري حــول قضايا
الســامة المروريــة من خالل «المجالس الشــعبية للتوعيــة المرورية»
ً
ً
شــعبيا بمجالــس شــيوخ القبائل
مجلســا
التــي يبلــع عددهــا نحــو 13
ورمــوز المجتمــع فــي كل مــن أبوظبي والعيــن والمنطقــة الغربية بما
يعزز الثقافة المرورية.
كمــا اليفوتنــى أن اهنــئ األبنــاء الطالب بالعــام الدراســي الجديد
وأتمنــى لهــم عام دراســي بال حــوادث مرورية من خــال تضافر كافة
الجهــود وذلــك باعتبــار أن الســامة المروريــة للطــاب عمليــة متكاملة
تشــترك فيها بجانب الشــرطة ثالثة عناصر رئيســية أخرى وهي األسرة
والمدرسة وقائدي المركبات على الطريق العام.

رئيس التحرير

المقدم /جمال سالم العامري

لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

 200درهم مخالفة للسائقين
غير الملتزمين بتحريك
مركباتهم من الطريق في
الحوادث البسيطة
طبقــت مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي قـرار
وزارة الداخليــة مبخالفــة الســائقني غــر امللتزمــن بتحريــك
مركباتهــم خــارج الطريــق يف الحــوادث املروريــة البســيطة،
العميد املهندس حسني احمد الحارىث مدير مديرية
بالغرامــة املاليــة  200درهــم .وذلــك تنفيــذاً لتوصيــة مجلــس
املرور والدوريات برشطة أبوظبي
املــرور اإلتحــادي.
وحثــت املديريــة قائــدي املركبات الذين تتعــرض مركباتهم
إىل حــوادث مروريــة بســيطة او أعطــال ميكانيكيــة أو أعطــال
مفاجئــة يف إطــارات املركبــة بإخ ـراج مركباتهــم مــن الطريــق
وإيقافهــا عنــد أقــرب موقــف آمــن ،حفاظ ـاً عــى ســامتهم
وضامن ـاً النســيابية حركــة الســر ،وحاميــة للمترضريــن مــن
تعرضهــم للحــوادث املفاجئــة وتفاديــاً لتحريــر مخالفــات
عرقلــة حركــة الســر .
وأوضــح العميــد املهنــدس حســن احمــد الحــارىث مديــر
مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي أن تــرك املركبــات
املعطلــة أو تبديــل اإلطــارات عــى خطــوط مســارات املركبــات
يف الطــرق ،يعــرض قائــدي تلــك املركبــات لحــوادث الدهــس،
ومخاطــر وقــوع الحــوادث املروريــة ،بســبب محاولــة قائــدي
املركبــات األخــرى االلتفــاف وتغيــر مســاراتهم لتفــادي
املركبــات املتعطلــة ،مــا يــؤدي إىل حــوادث التصــادم بــن
املركبــات .
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ودعــا الحــارىث الســائقني الذيــن تتعــرض مركباتهــم اىل
أعطــال ميكانيكيــة قــد تتســبب يف االزدحــام املــرورى وعرقلة
حركــة الســر واملــرور او يف حالــة الوقــوف الــذى يــؤدى اىل
حــادث مــرورى اىل طلــب املســاعدة مــن غرفــة العمليــات
املركزيــة عــى الرقــم (. )999
يذكــر أن املــادة ( )12مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الســر
واملــرور االتحــادي؛ تنــص عــى أنــه يف حــال وقــوع حــادث
مــروري ،ويف غــر حــاالت اإلصابــات البدنيــة ،يجــب عــى
أطـراف الحــادث إيقــاف مركباتهــم يف أقــرب مــكان ال يســبب
الوقــوف فيــه إعاقــة لحركــة املــرور ،حتــى ال يعرضــوا أنفســهم
للمخالفــة املروريــة ،تحــت بنــد “عرقلــة حركــة الســر” ،وأن
يلتــزم أط ـراف الحــادث بتقديــم جميــع بياناتهــم الشــخصية
وبيانــات مركباتهــم.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

إطارات الشتاء
تتميـز إطـارات الشـتاء بتامسـك أحسـن على الثلـج
(و أيضـا على السـطوح املبتلـة أو املوحلـة) مقارنـة مـع
اإلطـارات الصيفيـة .متلـك هـذه اإلطـارات منطـا أكرث عمق
يسـمح بترصيـف الثلـج و الوحـل بصفـة فعالـة و أخاديد
عميقـة و صفائـح متعـددة .ال يطبـق عىل هـذه اإلطارات
أي معيار رسـمي يف أوروبا .رغم أننا نجد وسـم « » M+S
على جميـع اإلطارات الشـتوية فإن الرمز الـذي ميثل ندفة
ثلـج و جبلا و الـذي يسـمى  ]3PMSF [1هـو الوحيـد
الـذي يضمـن أن اإلطـار إطار شـتوي .وضع هـذا الرمز من
قبـل الشركات املصنعـة األمريكيـة و الكنديـة و بالتـايل
جميـع اإلطـارات التـي تحمـل هـذا االختصـار تصنـف يف
فئة اإلطـارات الشـتوية.
امليزات التقنية
يختلـف اإلطار الشـتوي عن اإلطار الصيفـي يف الجوانب
اآلتية:
من حيث مطاطه
يختلـف اإلطـار الشـتوي عـن اإلطـار الصيفي مـن حيث
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مرونـة مطاطـه[ ]2يف درجـات الحـرارة املنخفضـة ،فهـو
يصبـح فعـاال عندمـا تنخفـض درجـة الحـرارة إىل أقـل من
( °7على عكـس ذلـك ،عندما تفـوق الحرارة هـذه الدرجة
يفقـد اإلطـار الشـتوي مـن أدائه).
من حيث مداسه
ميلـك مداس اإلطـار الشـتوي اختالفات منوذجيـة مقارنة
مـع اإلطـار الصيفـي حيـث نجـد أن لـه نسـبة أكبر مـن
الثلـم و عـدد صفائـح أكبر بخمسـة مـرات مـن صفائـح
اإلطـار الصيفي وأخاديـد مركزية عريضة تسـمح بترصيف
املـاء و الثلـج الذائـب بصفـة رسيعـة.
نصائح
مـن املستحسـن أن ميلـك السـائق دامئـا نفـس النوع من
اإلطـارات و بنفـس درجـة التلف لكل اإلطـارات عىل نفس
املحـور و أن يراقـب الضغط الذي يجـب أن يفوق الضغط
العـادي بحـوايل  0.2بـار (تخفض الربودة نسـبة الضغط).
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اتباع إشارات رجال املرور دليل وعي مروري

حـزام الخصر (باإلنجليزيـة ) )Lap Belt ):هـو حـزام قابـل للتعديـل يربـط حـول الخصر ،كان أكثر األنـواع شـيوعاً يف
السـيارات القدميـة قبـل صـدور قوانين تلزم صناع السـيارات برتكيـب أحزمة ثالثية النقـاط .بعض الحافلات تكون مجهزة
بهـذا النـوع مـن األحزمـة كام تسـتعمل أيضـاً يف مقاعـد الطائرات.
حتى عام  ،1980كان الحزام الثاليث النقاط شـائع االسـتخدام
فقـط يف املقاعـد الخارجيـة األمامية للسـيارات وكانـت املقاعد
الخلفيـة تـزود بأحزمـة للخرص فقـط .ولكن بظهـور دالئل عىل
أن أحزمـة الخصر ميكـن أن تسـبب انفصـال للفقـرات القطنية
ويف بعـض األحيـان ترتبـط بالشـلل ،أو «متالزمة حـزام األمان»،
قامـت أغلـب البلـدان املتقدمـة مبراجعـة تدريجيـة لقوانين
سلامة الـركاب ليك تشترط القوانني علي تركيب أحزمـة ثالثية
النقـاط لجميـع املقاعـد الخارجية يف سـيارات الـركاب يف بداية
األمـر ،ثـم يف جميـع مواقـع الجلـوس يف نهايـة املطاف.
منـذ  1سـبتمرب  ،2007جميـع السـيارات الجديـدة التي تباع
يف الواليـات املتحـدة تتطلـب حـزام للخرص والكتـف يف املقعد
الخلفـي األوسـط .لقـد أدت “متالزمة حـزام األمـان» ،باإلضافة
إيل التعديلات الترشيعيـة ،إىل إلقاء مسـؤولية هائلة عيل عاتق
صانعي السـيارات.

حزام الكتف «الوشاح»

«الوشـاح» (باإلنجليزيـة )Sash Belt :أو «حـزام الكتـف»
هـو عبـارة عـن حـزام يشـد قطريـاً على جسـم الراكـب أو
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الراكبـة مـن ناحيـة الكتـف املواجـه للخـارج ويشـبك يف داخل
السـيارة عنـد الحجـر .حـزام الكتف قـد يتصل باللسـان الخاص
بحـزام الحجـر ،أو قـد يصنـع له لسـان ومشـبك منفصلين متاما
عـن الرتكيبـات الخاصـة بحـزام الحجـر .لقـد بـدأ تركيـب تلـك
األحزمـة املنفصلـة أو شـبه املنفصلـة بكثرة ،جنبـا إىل جنـب
مـع أحزمـة الخصر ،يف املقاعـد الخارجيـة االماميـة للسـيارات
يف االسـواق األمريكيـة مـع ظهـور اشتراطات اسـتخدام حـزام
األمـان يف املواصفـات الفيدراليـة القياسـية لسلامة السـيارات
 208الصـادرة عـن اإلدارة القوميـة األمريكيـة لسلامة املـرور
على الطـرق الرسيعـة يف  1ينايـر .1968
إذا تـم اسـتخدام حزام الكتف دون حـزام الخرص من املرجح
أن الراكـب سـوف «يغـوص» ،أو ينزلـق إىل األمـام يف املقعـد
ويخـرج مـن تحت الحـزام ،وذلك يف حالة حـدوث التصادم من
األمـام .يف منتصف السـبعينيات ،بدأت أنظمـة األحزمة الثالثية
النقـاط مثـل نظـام كرايسـلر «أحـادي الحـزام» (باإلنجليزيـة)
 ) )Uni-Beltتحـل محـل أحزمـة الخصر والكتـف املنفصلة يف
السـيارات املصنعـة يف أمريـكا .ذلـك على الرغـم مـن ظهورهـا
لعـدة سـنوات يف السـيارات األوروبيـة مثل فولفو ،ومرسـيدس،
وسـاب قبل تلـك الفرتة.
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الحزام ثاليث النقاط

الحـزام الثلايث النقـاط هـو الحـزام املوجـود يف السـيارات
الحديثـة ،وهـو حـزام مفصـل علي شـكل حـرف  Yيف األبجدية
اإلنجليزيـة بحيـث مياثـل يف الشـكل أحزمـة الحجـر والكتـف
املنفصلـة  ،ولكنـه يدمـج الحزامين يف حـزام واحدحيـث ترتكـز
قـوة رد الفعـل يف هـذا التشـكيل علي ثلاث نقـاط .يتشـابه
هـذا التشـكيل مـع أحزمـة الخصر والكتـف املنفصلـة يف أنـه
يسـاعد على تشـتيت طاقـة الجسـم املتحـرك يف حالـة التصادم
على الصـدر ،الحـوض واألكتـاف .قدمـت فولفـو أول إنتاج من
األحزمـة ثالثيـة النقـاط عـام  .1959وكانـت أول سـيارة تصـدر
بحـزام ثلايث النقـاط هـي فولفـو يب يف  544حيث تم تسـليمها
إىل تاجـر يف كريستيانسـتاد يف  13أغسـطس عـام  .1959ومـع
ذلـك ،كان أول طـراز للسـيارات فيـه خاصيـة حـزام األمان ثاليث
النقـاط كبنـد قيـايس يف الطـراز هـي فولفـو  122لسـنة ،1959
وكانـت قـد تـم تجهيزهـا يف البداية بحـزام أمـان ذو نقطتني يف
الدفعـة األويل عـام  ،1958ثـم تـم اسـتبدال حزام األمـان بحزام
ثلايث النقـاط يف العـام التـايل .تطويـر فكـرة «حـزام أمـان ثاليث
النقـاط» يرجـع إيل نيلـز بوهلين الـذي حيـث كان يعمـل يف
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وقـت سـابق أيضـاً يف أبحاث حـول مقاعـد الطرد مـن املركبات
يف رشكـة سـاب .ثـم قامـت فولفـو بعـد ذلـك ،مـن أجـل صالح
أمـان الـركاب ،بجعـل بـراءة اختراع وتصميـم أحزمـة األمـان
الجديـدة مفتوحـة ومتاحـة لشركات صناعة السـيارات األخرى
مجاناً.

حزام األمان املدمج يف املقعد

حــــزام األمــــان املدمـج يف املقعـــــــد (باإلنجليــــزية:
 )Built-in-Seat or BISهـو حـزام أمـان ثلايث النقـاط ولكـن
حـزام الكتـف يف هـذا التشـكيل يثبـت يف املقعد نفسـه ،وليس
يف هيـكل السـيارة.كانت أول سـيارة تسـتخدم هـذا النظـام يف
الواليـات املتحـدة هي مرسـيدس-بنز إس إل لعـام  .1990أيضاً،
بعـض السـيارات مثـل رينو فيل سـاتيس تسـتخدم هـذا النظام
للمقاعـد األماميـة .وخلصـت جنرال موتـورز بعـد تقييـم أداء
هـذه األحزمـة إيل أن أحزمـة األمـان ثالثيـة النقـاط واملركبـة
كوحـدة واحـدة مـع املقعـد توفر حاميـة أفضل خاصـة للركاب
األصغـر حجماً ،على الرغـم مـن أن جنرال موتـورز مل تجـد
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أي تحسـن ملحـوظ يف أداء السلامة للمركبـات املـزودة
باألحزمـة املدمجـة يف املقعـد مقابل تلك املثبته يف جسـم
السيارة.

حزام أمان ذو خمس نقاط
مستخدم يف سيارة سباق

تسـتخدم األحزمـة أو السروج ذات الخمـس نقـاط
عـادة يف مقاعـد األمـان لألطفـال ويف سـباق السـيارات.
يف هـذا التشـكيل يتـم ربـط الجـزء خـاص بحـزام الخرص
بحـزام آخـر ميـر بني السـاقني ويكـون هناك أيضـاً حزامني
للكتفين ،مما يجعـل مجمـوع النقـاط املثبتـه يف املقعـد
هـو خمـس نقاط .األحزمـة أو السروج ذات االربع نقاط
تكـون مشـباهه لذلـك ولكن بـدون حزام بني السـاقني ،يف
حين أن األحزمـة أو السروج ذات السـت نقـاط تحتـوي
علي حزامين بين السـاقني .يف حالـة حـوادث انقلاب
املركبـات ،ميكـن أن تتسـبب األحزمـة أو السروج مـن
هـذا النـوع يف شـلل أو إصابـات أخرى خطيرة عندما يتم
تركيبهـا يف مركبـات غري مصممة لتناسـب هـذا النوع من
أحزمـة األمـان وأيضـاً حيـث ال تتوافر املتانـة الكافية ملنع
انهيار السـقف أثنـاء انقالب املركبة ولذلك هي تسـتخدم
أساسـا يف سـباق السـيارات .بعد وفاة دايل إيرنهاردت يف
سـباق ناسـكار أصبحت ألحزمة األمان ذات السـت نقاط
شـعبية ؛ حيـث كان دايـل يرتـدي حـزام ذا خمـس نقاط
عندمـا تعـرض للحـادث القاتـل .يف رد فعـل علي هـذا
الحـادث قامـت بعـض الفـرق املتسـابقة بطلـب أحزمـة
أمـان ذات سـت نقـاط حيـث كان يعتقـد يف املـايض أن
حزامـه قـد انقطع.

تاريخ أحزمة ب

عـرض الحـزام ألول مرة يف السـيارات األمريكيـة عام  1947م،
ويف عـام  1956م وفـرت رشكـة فـورد الحـزام يف السـيارات التي
سـتباع داخـل أمريـكا ،ويف عـام  1964م أصبـح الحـزام صفـة
قياسـية للسـيارات األمريكيـة .ويف عـام  1966م أصبـح الحـزام
الخلفـي قياسـياً ،ويف عام  1967م أصبح الحـزام األمامي إلزامياً،
ويف عـام  1968م أصبـح حـزام الكتـف إلزامياً.
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التنبيه واالجراس واألضواء

بعـض السـيارات الحديثة تظهر وميـض كتذكري ضويئ وصوت
تنبيـه مسـتمر حتى يثبت السـائق حزام األمان.

أول سيارة أدخل فيها حزام األمان

فولفـو هـي رشكـة سـويدية لتصنيـع السـيارات والسـيارات
الثقيلـة تـم إنشـاؤها سـنة  .1927تعتبر رائـدة السلامة يف
السـيارات تعتبر أول سـيارة يتـم ادخال حـزام االمان بهـا ،علامً
بـأن اسـم «فولفـو» تعنـي بالالتينيـة «أنـا أتدحـرج”.
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتق ّيد بها

المحافظة على اطارات السيارة
ميكنـك أن متنـح إطـارات سـيارتك عمـراً مديداً إذا أحسـنت
االعتنـاء بهـا يقضي أحبـاؤك أوقاتـاً طويلـة يف السـيارة ،وهذا
يسـتدعي منـك الحفاظ عىل إطارات السـيارة يف أحسـن حال.
وتعتبر العنايـة الجيـدة والصحيحـة بإطـارات سـيارتك سـبي ًال
لتمتعـك بقيـادة آمنـة .ويف هـذه الخطـوات الثالث البسـيطة
الخطوة األوىل
حافـظ على تـوازن العجلات يعتبر الحفـاظ على تـوازن
العجلات أمـرا ً يف غايـة األهميـة لضمان دورانهـا بشـكل
صحيـح .لذلـك اطلـب مـن املركـز املحلي لصيانـة العجلات يف
منطقتـك موازنـة العجلات عبر تعليـق أوزان صغيرة بحافـة
العجلـة .حيـث تعمـل هـذه األوزان على تعديـل أي خلـل يف
بنيـة العجلات أو حوافهـا .وإذا أحسسـت باهتـزاز مـن خلال
مقـود السـيارة ،فقـد تكون بحاجـة إىل إعادة موازنـة العجالت.

إطار جديد
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لالحتيـاط قـم بإحضـار السـيارة إىل مركز صيانـة العجالت لرتى
إن كان هنـاك داع إلعـادة املوازنـة أم ال.
الخطوة الثانية
تأكد من وضع عجالت سيارتك بدرجة استقامة صحيحة
إن درجة االستقامة املناسبة تبقي عجالت سيارتك عىل متاس
مستو مع سطح الطريق .وهي متثل عامالً يف غاية األهمية
إلطالة عمر العجالت كام أن تحقيقها أمر رخيص نسبياً .فكلام
وجدت أن محيط اإلطار يتآكل بصورة غري منتظمة أو أن
السيارة تسري بصورة غري مستوية – مهام كانت درجة التزامك
بالقيادة السليمة – فقد يكون ذلك عالمة تستدعي فحص
درجة استقامة العجالت .تفحص العجالت لرتى إن كانت تتآكل
بشكل غري منتظم ،فإن وجدت حوافاً ناتئة فاطلب إجراء فحص
لدرجة استقامة العجالت.

إطار تالف
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الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين

الخطوة الثالثة
ال تسـتعجل يف اسـتبدال العجلات تطلـب معظـم رشكات
اإلطـارات اسـتبدال العجلات األربـع جميعهـا كلما قطعـت
السـيارة مسـافة  5000ميـل تقريبـاً .السـيام بالنسـبة لسـيارات
الدفـع األمامـي .وال تنـس أيضاً أن هناك أسـاليب مختلفة ميكن
اتباعهـا يف اسـتبدال العجلات.
إضافة إىل ما سـبق ،إن أبسـط طريقة لتحسين درجة التحكم
والتوجيـه والكوابـح يف السـيارة هـي التأكـد من نفـخ اإلطارات
بدرجـة الضغـط املناسـبة .واحـرص على زيـادة ضغـط اإلطـار،
وفـق توصيـات الرشكة املصنعـة ،عند زيادة الحمل يف سـيارتك.

الفحص واالصالح
جميع أدوات العناية اإلطارات
حتـى لـو كنـت لـو مل تسير اآلف الكيلومترات بسـيارتك،
يجـب عليـك أن تتفقـد االطـارات الخاصـة بـك على األقـل مرة
يف الشـهر ،ودامئـا قبل الرحلات الطويلة .انه مـن املهم للحفاظ

على العين الملفـرط أو عـدم انتظـام التـآكل قاعـدة العجلة ،يف
ظـل التضخـم ،أو الرضر مثـل الخدوش ،االنتفاخات ،والشـقوق،
ثقـوب وأكثر .إذا كان أي مـن هـذه الظـروف موجـودة ،أو إذا
كنـت تعـاين من فقـدان الضغط املسـتمر ،ينبغي إلغـاء تحميل
اإلطـارات وتفقـد الرضر مـن قبل فنيي اإلطـارات لتحديد ما إذا
كان ميكـن إجـراء اإلصالح.
الحـاالت التـي يكون فيها إصلاح اإلطارات ليـس هو الجواب
الصحيـح .يجـب اسـتبدال االطـارات الخاصـة بـك ،بـدال مـن
محاولـة إصالحهـا ،إذا كنت تتعامل مع أي مـن الحاالت التالية:
إذا الحظـت وجـود انتفاخ أو نفطة عىل جـدار من اإلطارات،
يجـب أن تحـل محـل اإلطارات على الفور .هذه هـي العالمات
التـي تؤدي إىل فشـل اإلطارات وميكـن أن تكون خطرية.
إذا وجـدت ثقـب يف اطـار السـيارة بسـبب رضبـة خارجيـة
يجـب أن يتـم اسـتبداله على الفـور .
إذا عانـت اإلطـارات مـن متزقات أو أرضار كبيرة أخرى ،يجب
اسـتبدال اإلطـارات عىل الفـور بدال من محاولـة اصالحها.

أجزاء اإلطار
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ال تســـرع املــــوت أســــرع

الحوادث المرورية
حـوادث الطـرق أو حـوادث السير أو الحـوادث املروريـة هـي الحـوادث التـي تحـدث يف الطـرق عنـد
اصطـدام سـيارة بأخـرى أو إنسـان أو حيوانـات أو اصطدامهـا يف منشـأة أو أشـياء أخرى ،وتنتـج عن هذه
الحـوادث خسـائر ماديـة وإصابـات برشيـة وحـاالت وفاة.
ومـن أسـباب هـذه املشـكلة :الرسعـة العاليـة عنـد قيـادة السـيارة وتخطـي اإلشـارة الحمـراء وعـدم
االلتـزام بالقواعـد املروريـة أو االنشـغال بالهاتـف أثنـاء القيـادة والرسعـة املفرطـة ويفاقم مـن أثرها عدم
ربـط حـزام األمـان ،إضافـة إىل عـدم وجـود رشطـي مـرور لتنظيـم حركـة السير.
ويعـد األطفـال مـا دون سـن العـارشة وكبـار السـن وذوو االحتياجـات الخاصـة األكثر عرضـة للحـوادث
املروريـة وذلـك لعـدم توافـر الخبرة الكافيـة يف التعامـل مـع الشـارع وحاجتهم ملـن يسـاعدهم عىل قطع
الشارع.
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان

يف الحقيقـة أن الحـادث الغامـض غالبـا مـا يقـع نتيجـة خطأ
السـائق ،ويكـون هـو املسـؤول األول عن حصولـه ومن األفضل
للسـائق أن يعـرف جيـدا طرق الوقايـة من الحـوادث الغامضة
حتـى ال يقـع ضحيـة لهـا ،وهنـاك نوع مـن الحـوادث الغامضة
الخطـرة التـي يذهـب اآلالف ضحيتهـا كل عـام بـل كل يـوم،
وهـذه الحـوادث تقع لسـيارة واحـدة مبفردها دون أن تشترك
يف ذلـك سـيارة أخـرى ،مثل التهـور واالنقالب واالنـزالق وصدم
األشـياء الثابتـة مثل األشـجار والجـدران وغريها ،ومـع كرثة تلك
الحـوادث ليـل نهـار كان لنا أن ندرك نتوغـل يف العالقة الوثيقة
بين السـائق والحـادث ودراسـتنا هـذه تسـتند على دراسـة
السـائق وهـذه العالقة.
إن النـدرة يف معالجـة املوقع كأحد العنارص املؤثرة واملسـببة
للحـوادث املروريـة وعـدم االهتمام بـه يف معظـم الدراسـات
دفعـت الباحـث إىل تغطية هـذا النقص وتبدو أهمية الدراسـة
كذلـك يف أن البحـث عـن خصوصيـة مواقع الحـوادث املرورية
ميكن أن يسـهم مسـاهمة فاعلة يف التعرف عىل بعض األسـباب
الحقيقيـة والخفيـة لهـذه الحـوادث مما يـؤدي إىل تلايف هذه
األسـباب وبالتـايل التقليـل مـن الحـوادث املروريـة وأخطارهـا
ونتائجها.

ومن أهم ما يؤثر عىل السائق :
• ضعف النظر.
• ضعف السمع.
• اإلرهاق والتعب والخوف.
• توتـر األعصـاب والنعـاس والتخديـر .وعلى الرغم من بذل
كثير مـن الجهود مـن قبـل الحكومة لضامن سلامة السـيارات
وتحسين الطرقـات وأنظمـة املـرور تبقـى أهـم املشـكالت
املتعلقـة بسلامة السير بين أيـدي سـائقي السـيارات ألن
السـائق هـو املسـبب األول ملعظـم الحـوادث.
كيـف يتجنـب السـائق الحـوادث..؟ :والسـائق هـو العنصر
البشري يف الحـادث وهـو املحـور الرئيسي الـذي تـدور حولـه
العوامـل التـي تشـكل حـادث املـرور فهـو يتحمـل املسـؤولية
عـن غيره مـن النـاس فقيادة السـيارة مهـارة تتطلـب التدريب
واملامرسـة واليقظـة
وهناك ما يؤثر عىل قدرة السائق يف تجنب الحوادث منها:
• عدم القيادة وهو مرهق ومتعب.
• أال يكون مصابا مبرض يقلل من كفاءته يف القيادة.

السائق :

• عدم القيادة بالرسعة الزائدة عن املقرر.

ويؤثر عىل الحوادث املرورية من خالل النقاط التالية :

• احرتام قواعد املرور.

أ – الحالـة الجسـمية للسـائق وقدراتـه على رد الفعـل أثناء
وقـوع حـدث مفاجـئ على الطريـق كما يدخـل يف ذلك
حـدة البصر لديـه وتحكمـه يف عجلـة القيادة.

• عدم استعامل األنوار املبهرة.

ب-كفـاءة السـائق مـن حيـث خربتـه واتباعـه اإلجـراءات
الالزمـة أثنـاء القيـادة كإعطـاء اإلشـارات الالزمـة أثنـاء
االنعطـاف ومراعـاة عمليـة التجاوز لسـيارة أخرى وغري
ذلك.
ج –الحالة النفسـية للسـائق أثناء قيادته للسـيارة أو املركبة
وتأثريهـا عىل أسـلوب القيـادة الذي يتبعه.
حالـة السـائق :حالة السـائق كثريا مـا تكون السـبب الرئييس
يف الحـوادث وال بـد للسـائق أن يكون يقظا ذهنيـا متفتحا عند
قيـادة السـيارة ،وحالـة االنتبـاه هـذه واليقظـة تتأثـر بعوامـل
كثيرة مما يزيـد مـن خطـر وقوعـه يف حـوادث اصطـدام أو
تدهور،
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• ترك مسافة أمان بينه وبني السيارات األخرى
 • .الوعي واإلدراك املروري.
• الحيطـة والحـذر مـن جانب األطفال والكبـار أثناء عبورهم
الطريق.
واجبـات السـائق تجـاه الحـوادث  :يف حالـة وقـوع حـادث
يعطـي السـائق إىل زميلـه جميـع التفاصيـل املطلوبـة ملعرفـة
هويـة املركبـة .إذا وجـد السـائق بالقـرب مـن مـكان الحـادث
جهـازا لطلـب اإلسـعاف عليـه أن يخبر بواسـطته عـن الحادث
وتفاصيلـه وكل مـا عـرف عنـه .على السـائق املوجـود باملـكان
إخبـار رجـال الرشطـة بالرسعـة املمكنـة عـن مـكان الحـادث
ويذكـر اسـمه وعنوانه وأسماء املصابني واملكان الـذي وقع فيه
الحـادث .عىل السـائق املـار بالقرب من مكان الحـادث االلتزام
بالوقـوف وعـدم االسـتمرار يف السير.
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

حـوادث الدهـس :حيـث تكـون مبركبـة واحـدة تصطـدم
بشـخص أثنـاء مـروره مـن الطريـق.
حـوادث االصطـدام :حيث تكون باصطـدام مركبتني ببعضهام
أو إحداهما تصطدم باألخرى.
والنوعان السابقان هام األكرث حدوثا.
حـوادث التدهـور :وهـي الحـوادث التـي يتغير فيهـا اتجـاه
حركـة املركبـة بشـكل ال يسـتطيع السـائق السـيطرة عليـه.
حـوادث االصطـدام بجسـم غريـب :حيـث تصطـدم املركبـة
بجسـم ثابـت يف الشـارع مثـل الصخـور وأعمـدة الكهربـاء
وغريهـا.
حـوادث االصطـدام بحيـوان :وفيـه تصطـدم املركبـة بأحـد
الحيوانـات املـارة مـن الطريـق.
الخسائر االقتصادية
تنتـج عـن الحـوادث املروريـة خسـائر اقتصاديـة كبيرة
تقـدر مباليين الـدوالرات كل عـام ،إذ تتسـبب بتضرر املركبات
واملنشـآت العامـة ،وتعطـل حركـة املـرور
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

«مرور أبوظبي» تتلقى البالغات
المرورية من الجمهور على تطبيق

«حارس المدينة»

أعلنـت مديريـة املـرور والدوريـات بالقيـادة العامـة لرشطة أبوظبي عـن تلقي البالغـات املرورية مـن الجمهور حول
املخالفـات املروريـة التـي يرتكبهـا بعـض السـائقني على الطـرق الداخليـة والخارجيـة بإمـارة أبوظبـي؛ من خلال تطبيق
حكومـة أبوظبـي اإللكتروين «حـارس املدينـة»  ،إميانـاً مـن املديريـة بأن السلامة املرورية مسـؤولية مجتمعيـة يجب أن
تتكاتـف جميـع رشائـح املجتمـع لتحقيقهـا؛ بحيـث تصبـح سـلوكاً عامـاً يحرص الجميـع عىل االلتـزام به .
وأفـاد العميـد املهنـدس حسين أحمـد الحـاريث ،مديـر
مديريـة املـرور والدوريـات برشطـة أبوظبـي ،بـأن املديريـة
تتلقـى البالغـات املوثقـة مـن الجمهـور حول الحـاالت التي
يتـم فيهـا تجـاوز قانـون السير واملرور مـن قائـدي املركبات،
مـن خلال الصـور امللتقطـة أو مقطـع فيديـو مـع رضورة
توضيـح رقـم املركبة ونوعهـا ،ونوع املخالفـة ومكانها ووقتها؛
والشـارع الـذي وقعـت فيـه ،الفتـاً إىل أنه سـيتم التعامل
مـع تلـك البالغـات بـكل رسيـة دون الكشـف عـن
مقـدم البلاغ ،والتأكـد مـن صحتهـا ومـن ثـم
اتخـاذ الالزم بشـأنها.
ودعـا الحـاريث رشائح املجتمع
كافة إىل تحمل مسؤوليتهم
املجتمعيـة مـن
خالل مبادرة
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«املجتمـع رشطـي مـرور» ،التـى أطلقتهـا املديريـة لتعزيـز
املشـاركة التفاعليـة يف توفير السلامة املروريـة واإلبلاغ
عـن تجـاوزات قانـون السير واملـرور ،والسـلوكيات الخطرة
التـى يقـوم بهـا السـائقون سـواء على الطـرق الداخليـة أم
الخارجيـة أم داخل األحياء السـكنية ،وتشـمل االسـتعراضات
باملركبـات و»تفحيـص الويلات» ،والقيـادة بطيـش وتجـاوز
كتـف الطريـق وتجـاوز اإلشـارة الضوئيـة الحمـراء وتجـاوز
الشـاحنات وغريهـا مـن املخالفـات األخـرى.
وأوضـح الحـاريث أن تلقـى البالغـات ،مـن خلال تطبيـق
«حـارس املدينـة» يأيت ضمن أجنـدة حكومة أبوظبـي لتعزيز
مشـاركة الجمهـور يف اإلبلاغ عـن مختلـف القضايـا ،ومنهـا
املخالفـات املروريـة على مـدار السـاعة مبا ميكّـن من رسعة
التواصل واالسـتفادة مـن هـذا التطبيـق اإللكتروين بشـكل
أكبر؛ ومبـا يعـزز مـن توفير بيئـة مرورية أفضـل وأكثر أماناً.
وأكـد الحـاريث أن مشـاركة الجمهـور يف الحفـاظ على
السلامة املروريـة ،مـن خالل اإلبلاغ عـن املخالفات ،تصب
ىف الخطـة الشـاملة للسلامة املرورية بإمـارة أبوظبي،
والتـي تـم تطويرهـا بإضافة محور سـادس
وهـو محور الرشاكة املجتمعية
لتصبح 6Es+I
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيامة اآلمنة

وهـي (الهندسـة  –Engineeringالتوعيـة والتعليـم
 –Educationالضبـط املـروري – Enforcement
الصحـة –Emergencyالتقييـم )Evaluation
ودعـا الحـاريث رشائـح املجتمـع ،مـن خلال مبادرة
«املجتمـع رشطـي مـرور» إىل تعزيـز املسـؤولية
املجتمعيـة لتحقيـق السلامة املروريـة ،الفتـاً إىل
أن مـرور أبوظبـي ال يسـعدها تحريـر املخالفـات
املروريـة ،وال تسـعي إليـه بأيـة شـكل مـن األشـكال،
حاثـاً السـائقني على التقيـد بقانـون السير واملـرور
وعـدم ارتـكاب املخالفـات التـي قـد تـؤدي إىل
وقـوع الحـوادث ومـا ينتـج عنها مـن خسـائر برشية
واقتصاديـة ومراجعـة سـلوكياتهم املروريـة؛ مـن
حيـث االلتـزام بالقوانين والنظـم التـي وضعـت
لتوفريسلامتهم.
الجديـر بالذكـر أنـه ميكـن الحصـول على برنامـج
«حـارس املدينـة» مـن خلال موقـع بوابـة حكومـة
أبوظبـي اإللكرتونيـة  ، www.abudhai.aeومـن ثـم
البحـث عـن كلمـة «حـارس املدينـة ،والـذي يتوافـق
مـع نظـام «اندرو يد» للهواتـف ،وكذلك نظام ios
على أجهـزة «آي فـون» «وآي بـاد» ويتوفـر الربنامـج
باللغتين العربيـة واإلنجليزيـة .
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الرسعة تؤدي إىل املوت

السيارات
الهجينة

يـدل وصـف هجين تقنيـاً على اسـتخدام نظـام تقني متطـور يجمـع تقنيتين مختلفتني لتحقيـق الهـدف  ،وهو حركة السـيارة.
تعتمـد السـيارة الهجين على نظـام حـريك مؤلف من من نوعين مختلفين لتخزين الطاقـة وتحويلهـا إىل حركة .عىل سـبيل املثال،
يتـم اسـتخدام محـرك كهربـايئ إىل جانـب محـرك احتراق داخلي كطريقـة لتحويـل الطاقـة إىل حركـة  ،وهـي تسـتخدم بطاريـة
كهربائيـة باإلضافـة إىل وقـود معتـاد كطريقتين لتخزيـن الطاقـة ثـم تحويلها إىل طاقـة حركة.
أثنـاء تشـغيل السـيارة يكـون مـن املمكـن اسـتخدام كال
املحركين بشـكل متتابـع متـواز أو منفصل عن بعضهما .فيقوم
ملحـرك الكهربـايئ بقطـع املسـافات األوىل على الطريـق حيـث
تكـون البطاريـة مشـحونة بالكانـل يف أول القيـادة  .وال ينتـج
عـن ذلـك غـازات ضـارة بالبيئـة  .وقرب نفـاذ الطاقـة الكهربية
يبـدأ محـرك االحرتاق الداخيل عملـه املعهود ملواصلـة الطريق.
و غالبـا مـا يتـم اسـتعامل محـرك احتراق داخلي إىل جانـب
بطاريـة كهربائيـة و مولـد كهربـايئ  ،و يعمـل هـذا األخير عىل
تخزيـن طاقـة كهربائيـة يف البطاريـة أثنـاء السير .
وتسـتند الحركـة إىل تحويـل قسـم من طاقـة الحركـة املولّدة
بواسـطة محـرك االحتراق إىل بطارية املحرك الكهربايئ بواسـطة
مولـد كهربـايئ (دينامو) ويتم تخزينهـا يف البطارية .وميكن بعد
ذلـك اسـتخدامها عند اللزوم كطاقة لتشـغيل املحـرك الكهربايئ
تـول دور املحـرك العـادي بشـكل كيل يف حالة
 ،الـذي بإمكانـه ّ
الرسعات املتوسـطة.
ت ُجـري مصانـع السـيارات بحوثـا للتخفيـف مـن حجـم وثقل
البطاريـات املسـتعملة حاليـا حيث تأخذ قـدرا كبريا من حمولة
السـيارة .كذلـك تعمل على تطوير املحـركات الكهربائية بحيث
تنخفـض الضوضـاء الصادرة منها يف الرسعات العالية .وبالنسـبة
للبطاريـة الكهربائيـة فهنـاك التفكير يف االسـتعاضة عنهـا
بوسـاطة تكنولوجيـا جديـدة تعمـل بخاليـا الوقود التـي تعتمد
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على تفاعـل الهيدروجني واألكسـجني لتوليد الطاقـة الكهربائية.
ومـن مزايـا الخاليـا الكهربائيـة التـي تعمـل بالهيدروجين أنهـا
ال تنتـج مـوادا ضـارة بالبيئة أو سـامة ،وإمنـا العادم فيهـا عبارة
عـن ماء.

حامية البيئة

خاصيـة الحفـاظ عىل البيئة التـي تطلـق على هذاالنوع من
املحـركات ،تنبـع مـن أن هـذه التقنيـة تقـوم بتخزيـن الطاقـة
الفائضـة السـتخدامها عبر تشـغيل املحـرك الكهربـايئ الـذي ال
ينتج غازات سـامة.
يعترض بعـض الخبراء عىل وصف هـذا النظـام بنظام صديق
للبيئـة نظـرا لكميـة الطاقـة الكبيرة التـي يحتاجهـا تصنيـع
البطاريـة املسـتعملة مـن جهـة ،ولوجـود مـواد سـامة بكميات
كبيرة يف تلـك البطاريـة مـع اسـتحالة إعـادة تصنيعهـا .خاصـة
أن عمـر البطاريـات املسـتعملة حاليـا ال يتجـاوز ال  6سـنوات.
لذلـك تقـوم بعـض مصانـع السـيارات بالعمـل على تطويـر
خاليـا كهربائيـة تعمـل بغاز الهيدروجني لتقـوم مقـام
البطاريـات الكبيرة يف السـيارات ،ونظـرا ألن تلـك الخاليـا
الكهربائيـة (خاليـا الوقـود) تعمـل على إنتـاج التيـار الكهـرىب
بوسـاطة أتحـاد الهيدروجين مع األكسـجني فال ينتـج عنهـا من
نفايـة سـوى املاء.
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حزام األمان سالمة وأمان

الوقايـة مـن اإلصابـات هـي الجهود التـي تبذل لكبح أو تقليـل خطورة اإلصابات الجسـدية التي تسـببها آليات خارجية
كالحـوادث مثلا قبـل وقوعهـا .تعتبر الوقايـة مـن اإلصابـات عنصرا مـن عنـارص السلامة والصحـة العامـة وتهـدف إىل
تحسين صحـة السـكان عـن طريـق منـع اإلصابـات ومن ثم تحسين نوعيـة الحيـاة وغالبا ما يسـتخدم مصطلـح «اإلصابة
العرضيـة» لوصـف هـذه اإلصابـات بين األنـاس غير املتخصصين ولكـن كلمة «عرضيـة» تعنـي أن أسـباب اإلصابات هي
أسـباب عشـوائية يف طبيعتهـا .يسـتخدم الباحثـون مصطلـح «اإلصابـة غير املقصـودة» لوصـف اإلصابـات الخارجـة عـن
اإلرادة ومـع ذلـك فمـن املمكـن الوقايـة منهـا .املثـال إن اإلصابـات غري املقصودة تسـبب عـدد وفيات أكرث مـن تلك التي
تسـببها أسـباب الوفاة الرئيسـية التسـعة مجتمعة.
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداءه بالطريقة الصحيحة

تغطـي إستراتيجيات الوقاية من اإلصابـات مجموعة متنوعة
مـن الطـرق ،وكثير منهـا ينـدرج يف تصنيفـه تحت ما يسـمى بـ
« ”E’s 3ملنـع اإلصابـات وهـي :التعليـم وهندسـة التعديلات
والتطبيق/الترشيـع .كما وقامـت بعـض املنظامت مثـل حامية
األطفـال العامليـة بتوسـيع هـذه القامئـة إىل «  ”E’sحيـث متـت
إضافـة :التطـور والتحفيـز االقتصـادي والتمكني.
قياس التأثري
يعتبر البحـث العلمـي يف مجـال الوقايـة مـن اإلصابـات
أمـرا غير سـهل وذلـك ألن نتيجـة الفائـدة تقـاس بالوفيـات أو
اإلصابـات التـي تـم منعهـا ومـن املسـتحيل تقريبـا قيـاس عدد
األشـخاص الذيـن مل يصابـوا إىل أولئـك الذين تعرضـوا إلصابات.
ميكـن أن تقـاس الجهـود يف مجـال التعليم عن طريـق التغريات
يف املعرفـة واملواقـف والقناعات والترصفـات قبل وبعد التدخل
ولكـن ميكـن أن تنسـب هـذه التغييرات إىل أن العمـل على
تخفيـض املراضـة ونسـبة الوفيـات غالبـا مـا ميثـل مشـكلة.
عـادة مـا ال تكـون دراسـة االتجاهـات يف املراضـة والوفيـات
يف السـكان معقـدة وقـد تعطـي بعـض املـؤرشات على فعاليـة
التدخـل للوقايـة مـن اإلصابـات .وعلى كل فـإن هـذه الطريقة
تفتقـر إىل إمكانيـة املغالطـة البيئية (باإلنجليزيـةEcological :
 )Fallacyبحيـث تظهـر البيانـات ترابطا بين التدخل والتغري يف
النتائـج ولكـن حقيقـة ال توجـد عالقـة سـببية بينهام.
أنواع الوقاية من اإلصابات الشائعة
سالمة حركة املرور والسيارات
سلامة املـرور وسلامة السـيارات هـي عنصر رئيسي ملنـع
اإلصابـات وذلـك ألنهـا السـبب الرئيسي يف وفـاة األطفـال
والشـباب البالغين يف منتصـف الثالثينـات مـن العمـر .بـدأت
جهـود الوقايـة مـن اإلصابـات يف أوائـل السـتينيات حين
عـرض الناشـط رالـف نـادر لفكـرة أن السـيارات أخطـر مما
ينبغـي يف كتابـه وهـي غير آمنـة عنـد أي رسعـة .وقـد أدى
هـذا لتغييرات يف الطريقـة التـي تصمـم بهـا السـيارات
لتسـمح مبسـافة اصطـدام أكبر بين املركبـة والراكـب.
الهندسـة :قيـاس جـدارة اصطـدام املركبـة وأحزمـة األمـان
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واألكيـاس الهوائية وقفل أحزمة األمان بالنسـبة ملقاعد األطفال.
التعليـم :العمـل على الحـث على اسـتخدام أحزمـة
األمـان وعـدم تشـجيع القيـادة غير السـليمة (الضعيفـة)
والتشـجيع على اسـتخدام مقاعـد األمـان لألطفـال.
التطبيـق والترشيـع :املـرور وتطبيـق قوانين حـزام األمـان
الرئيسـية وحـدود الرسعـة وقوانين ضعـف القيـادة.
سالمة املشاة
تعتبر سلامة املشـاة بؤرة االهتمام يف أبحاث منـع اإلصابات
الوبائيـة والنفسـية .تركـز الدراسـات الوبائيـة بشـكل منوذجـي
على األسـباب الخارجيـة بالنسـبة للفـرد مثـل كثافـة املـرور
والوصـول إىل مناطق ميش آمنة واملنزلـة االجتامعية االقتصادية
ومعـدل اإلصابـات وترشيعات السلامة (مثال :غرامـات املرور)
وحتـى شـكل املركبـات التـي تؤثـر على خطـورة اإلصابـات
الناتجـة مـن االصطـدام .تظهـر البيانـات الوبائيـة أن األطفـال
يف عمـر السـنة إىل أربـع سـنوات معرضون لخطـر إصابات أكرب
يف الطـرق واألرصفـة بينما يتعـرض األطفال من عمر الخامسـة
وحتـى الرابعـة عرش لخطر أعظـم عند محاولة قطـع الطرقات.
يعترب حجم الدراسـات النفسـية حول سلامة املشـاة حاليا أقل
بكثير مـن ذلك يف املجـال الوبايئ ولكنـه ينمو باضطـراد .ترجع
دراسـات سلامة املشـاة النفسـية إىل منتصف الثامنينات حيث
بـدأ الباحثـون يف دراسـة املتغيرات السـلوكية لـدى األطفـال.
شـملت املتغريات السـلوكية ذات العالقة اختيار عبور الفجوات
يف حركـة املـرور واالنتبـاه للحركـة وعـدد الرضبـات القريبـة أو
الفعليـة أو املسـارات التـي يختارهـا األطفـال عنـد عبـور طرق
متعـددة مثـل املشي إىل املدرسـة .غالبـا مـا تشـمل الدراسـات
السـلوكية املتغيرات التـي تنطـوي على خطـر اإلصابـة مثـل:
األطفـال الذيـن يتورطـون يف ترصفـات خطـرة والتـي قـد تعترب
ذات خطـورة كبرى إذا مـا كانـوا يعبرون الطريـق مبفردهـم.
أكرث التقنيات املسـتخدمة شـيوعا يف أبحاث سـلوك املشـاة هي
الطريـق التظاهـري والـذي يقـف فيـه الطفل عىل بعد مسـافة
مـا مـن الرصيـف مراقبـا حركـة املـرور على الطريـق الحقيقي.
بعـد ذلـك يسير الطفـل إىل حافـة الشـارع حينام تسـنح فرصة
للعبـور .تجنـح األبحاث بشـكل تدريجي نحو تقنيـات افرتاضية
حقيقيـة صالحـة إيكولوجيـا بشـكل أكرث.
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

الرادارات و كاميرات الرقابة تخالف  4930مركبة متجاوزة في أربع شهور

مرور أبوظبي  :عقوبات رادعة تصل الى
الحبس شهرًا للتجاوز من كتف الطريق

كشـف العميـد املهنـدس حسين احمـد الحـارىث مديـر
مديريـة املـرور والدوريـات برشطـة أبوظبـي اعتـزام املديرية
تطبيـق عقوبات مشـددة على قائدي املركبـات الذين يقومون
بالتجـاوز مـن كتـف الطريـق وفقـاً ملـا هـو منصـوص عليه يف
قانـون السير واملـرور االتحـادي رقم  ) )21لعـام  1995الذي
جـرم مخالفـة أحكامـه ومنهـا التجـاوز مـن كتـف الطريـق
بعقوبـة تصـل للحبـس مدة شـهر وفقا ملا هـو منصوص عليه
يف املـادة ( )57مـن قانـون السير واملرور باإلضافة إىل تسـجيل
( )10نقـاط مروريـة عىل الرمز املـروري للمخالفني( « »6نقاط
ملخالفـة التجـاوز مـن كتف الطريـق و» »4نقـاط ملخالفة عدم
إعطـاء أفضليـة الطريـق ملركبـات الطـوارئ والرشطة )
وذلـك نظـرا ملـا متثلـه تلـك الظاهـرة مـن خطورة على حياة
األشـخاص ومسـتخدمي الطريـق لكـون كتـف الطريـق تـم
إنشـائه السـتخدامه يف حـاالت الطوارئ لتوفري مسـارات رسيعة
ملركبـات اإلسـعاف ونقـل املـرىض واملصابين وتقديـم الخدمات
اإلنسـانية لهـم فضلا عـن توفير مسـارات رسيعـة ملركبـات
الدفـاع املـدين ومركبـات الرشطـة للقيـام بالخدمـات الطارئـة
والعاجلـة مبـا ميكنهـا مـن رسعـة الوصـول ملـكان الحـادث
وإسـعاف املصابين و حاميـة األمـوال مـن الخطـر
وأفـاد الحارىث أن املديرية كثفت الرقابة املرورية عىل الطرق
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الداخليـة والخارجيـة لضبـط املتجاوزيـن مـن كتـف الطريـق
و ذلـك يف إطـار حملـة شـاملة بالتنسـيق مـع اللجنـة املشتركة
للسلامة والحلـول املروريـة لرفـع الوعي بخطـورة التجاوز من
تلـك املسـارات ومـا يسـببه مـن عرقلـة لحركـة السير واملـرور
وإعاقـة مركبـات اإلسـعاف والدفـاع املدين ومركبـات الرشطة يف
أداء مهامهـا اإلنسـانية والعاجلة
وأشـار إىل أن مخالفات كتف الطريق التي حررتها الدوريات
املروريـة ومباحـث املـرور يف مديرية املـرور والدوريات برشطة
أبوظبـي وتـم رصدهـا مـن خلال الـرادارات وكاميرات املراقبة
خلال األربـع شـهور املاضيـة مـن العـام الجـاري للتجـاوز مـن
كتـف الطريـق عىل الطرق الداخلية والخارجيـة بإمارة أبوظبى
بلغـت نحـو  4930مخالفـة للتجاوز من كتـف الطريق
الجديـر بالذكـر أن مخالفـات التجاوز من كتـف الطريق يتم
رصدهـا مـن خلال الـرادارات وكامريات رصـد مخالفي قوانني
السير واملـرور على تقاطعـات مدينـة أبوظبـى إضافـة إىل
مخالفـات قطـع اإلشـارة الضوئية الحمـراء واالسـتخدام الخاطئ
ملسـارات الحركـة ,ووقـوف املركبـات عىل خطوط عبور املشـاة
,وتجـاوز الرسعـات املقـررة ,ومخالفـة املركبـات املتجـاوزة يف
التقاطعـات ,واملركبـات التـى تقـوم باالنعطـاف أو االلتفـاف
الكامـل إىل اليسـار مـن غير الحـارات املخصصـة .
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة
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سلامة املـرور أو األمـن الطرقـي على الطـرق هـي وسـيلة لقيـادة أمنـة على
الطريـق لضامن سلامة األشـخاص مـن الحوادث التي تسـبب االصابـة االعاقة أو
املـوت يف الكثير مـن األحيـان .تعريـف السلامة املرورية
إنّ املفهـو َم الواسـع للسلامة املرو ِريـة هـو أَنْ ُينفّـ َذ ك ُّل الخطـط ،الربامـج،
َ
والتعليمات والقوانين املرو ِرية واإلجـر ِ
الحوادث
اءات الوقائي ِة ليك ُيقلّـل أَو َ ْينع
املروريـ ِة ،ول ِحاميـة اإلنسـان وملكيتـه  ،وحاميـة املواطـن والقضايـا االقتصاديـة .
عوامل السالمة املرورِية
أوالً :املركبـة وسـائل األمـان الواجـب توفرهـا يف املركبـات
ِ
تركيـب.
وأدوات
هـي - :إطـارات احتياطيـة وآلـة إزالـة العجلـ ِة
ِ
 مطفـأة حريـق - .حقيبـة إسـعافات أوليـ ِة - .مثلـث عاكـسخفيـف - .أحزمـة مقعـد - .مخـ ّدات - .مقاعـد أطفـا ِل - .أكياس
ـرض حركـة املـرو َر الخلفـي
هوائيـة - .مرايـا عاكسـة ،التـي تَ ْع ُ
مـؤشات خطر صحيحة
للسـواقِ  - .ماسـحات زجاجـة أماميـةّ - .
وخفيفـة (على لوحـ ِة العـدادات) مثـل الوقو ِد,زيـت املحـرك،
درجـة حـرارة ،مـؤرشات البطاريـ َة والرسعـةَ.
ضعـت معظـم الـدول
إ ْدراك أهميـة صيانـ ِة املركبـات ،لقـد َو
ْ
إجـراءاتَ وقائيـ َة لضمان صيانـ ِة املركبـة لتَ ْمنـ ُع حـوادثَ املرور
التـي تحـدث بسـبب صيانـ ِة سـيئ ِة أَو غيرِ الصيانـ ِة املطلوبـة
للمركبـات .ومـن بين هـذه اإلجـر ِ
اءات نظـا ُم فحـص املركبـة
الـدوري الـذي يُهـ ّد ُف إىل:
َ
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 تحسين نوعيـ َة صيانـ ِة املركبـة - .تقليـل حـوادثَ املـرورِ- .زيـادة يف خدمـ ِة وعمـر املركبـة - .الحفـاظ على سلامة البيئـة
العامـة - .يُحافـ ُظ على امـن وسلامة السـواقِ واملسـافرين
واملشـاة.
ثانيـاً :الطريـق وسـائل السلامة يف الطريـق :نظـرا ً ألهميـة
الطريـق يف العمليـة املروريـة تسـعى الـدول و الحكومـات إىل
إنشـاء وتشـييد شـبكات طـرق عاليـة املسـتوى والجـوده :
 التصميم والتخطيط الهنديس للطريق إضاءة الطريقصالحيـة الطريـق ومـدى السلامة املروريـة عليـه كإزالـةالعوائـق الطبيعيـة كاألتربـه والرمـال املتحركـه
أدوات تنظيـم املـرور ،كاإلشـارات الضوئيـة على الطريـقواللوحـات اإلرشـادية والتحذيريـة واإلعالميـة واملـدالالت
األرضية.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

وسـعياً للحفـاظ على الطرق خارج املـدن إقاوداخلهايتم مة
محطات وزن حموله الشـاحنات
ثالثاً  -العنرص البرشي :أ -السـائق مبا أن السـائق هو العنرص
الف َّعـال وامل ُحـرك للعمليـة املروريـة فالبد من توفير عدة صفات
يف السـائق الجيد :
 العقل  -سلامة الحواس  -معرفة انظمة وتعليامت املروروالتقيـد بهـا  -الرتكيـز أثنـاء القيـادة  -اإلحسـاس باملسـؤولية -
اإلملـام مبكينايـكا املركبة وصيانتها بشـكل مسـتمر.
وسائل السالمة الخاصة بالسائق
 اسـتخدام حـزام األمـان  -وجـود مسـاند الـرأس  -وسـائلخاصـة كالنظـارات الطبيـة وحقيبة اإلسـعاف والوسـادة الهوائية
اإلجراءات وقواعد القيادة اآلمنة للمركبة
 )1العمليـات التحضرييـة الواجـب عملهـا قبـل قيـادة املركبة
مـن قبـل السـائق - :القـي نظـرة عامـة حـول املركبة,إطاراتهـا,
وراقـب حالـة الطريـق - .تأكـد مـن متانـة وسلامة األبـواب- .
َ
بناسـبك - .عليـك ربـ ُط
نظـم مقعـدك ودوالب القيـادة بشـكل
ِـب أَ ْن يَ ْربطـوا أحزم َة
حـزام املقعد.وكذلـك املسـافرون أيضـاً يَج ُ
مقاعدهـم - .اضبـط املرأة العاكسـة - .تأكد من مـؤرشات لوحة
العـدادات مـن حيـث درجـة الحـرارة والوقود.
 )2قيـادة املركبـة .قـد املركبـة بسـياقه أمنـة واتبـع قواعـد
وقوانين املـرورِ.
 )3عنـد الوقـوف ،على السـائق ْ - :ال ْنظـ ُر إىل املرآ ِة العاكسـ ِة
لرؤيـة حالـ ِة حركـة املـرور - .التأكد من سلامة اضويـة املوقف.
 قـم بضغـط دواسـة البنزيـن بشـكل تدريجـي - .قـم بضغـطدواسـة الكابـح بشـكل تدريجـي - .بعد التوق ِ
ّـف الكاملِ  ،اضغط
على الكابح ثـم أطفـا املركبة.
 -4املشـاة :لتأمين سلامة املشـاة يفضـل اتبـاع التعليمات
التاليـة :
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 .1أمـش على األرصفـ ِة وإذا كانت األرصف ِة غير متوفرةَ،اميش
ِ
الكتـف اليسـا ِر مـن الطريـقِ  ،ورس
على حافـ ِة الطريـقِ أَو على
باتجـاه حركـة املـرور .واسـتخدم جسر املشـاة اذا كان متوفرا ً
 .2انظـر يسـارا ً ،ميينـاً ،وتَو ّجـ َه إىل حركة املـرور  .توقّف والقي
نظـرة إىل اليمين ثـم إىل اليسـار  ،وبـارش بحركـة املـرور ثانيـةً.
وتوقـف عنـد إشـارة املـرور لكي تخبر السـواق بأنـك تنـوي
العبور.وتذكـر دامئـاً عليـك إطاعـة إشـارات املـرور .
يحتـاج ل ُرؤيتـك
 .3شـاه ْد وراقـب حركـة املـرور .الن السـائق
ُ
لتَفاديك.
 .4ارتـدي مالبـس واضحـة األلوان أو مالبس عاكسـة إذا كنت
متيش ليالً.
الظالم.
 .5أحمل مصباح كاشف عندما متيش يف
ِ
َ
األطفـال يَلْعبـو َن قُـ ْرب إشـارة املـرو ِر أَو يَ ْعبروا
تتر ُك
 .6ال ْ
الشـار َع لوحدهـم.
ِ
َ
معطفك
الطقـس السـيئِ  ،يَ ْحـذ ُر بأ ّن تكون شمسـيتَ َك أَو
 .7يف
اقـب
املطـري ال َ ْينعـانِ املركبـات القادمـة مـن ُرؤيتـك .4 .ر ْ
ِـب أَ ْن ال يَ ْعربوا الشـوار َع لوحدهم
أطفال ََـك .األطفـال الصغار يَج ُ
أَو يسـمح لهـم للعـب أَو امل َشي قُـ ْرب إشـارة املرورِ.حيـث إن
األطفـال ال يَسـتطيعو َن تحديد املسـافات ورسعـة املركبات بدقة
والتـي قـد تـؤدي إىل حركـة غير متوقعة.
ضعـف املشـاة كما
 .8الشرب واملشي؟ الكحـول ُ ْي ِكـ ُن أَ ْن يُ َ
هـو تأثيره على السـواقِ  .ال تتنـاول الكحـول أثنـاء املشي  ،كما
يف قيـادة املركبـة .اسـتقل الحافلـةَ ،أو اسـتأجر سـيارة أجـرة ،أَو
اسـتعن بصديـق يُوصلُك إىل البيت بالسـيارة .أحذر ِمـ ْن تأثري ِ
ات
الوصفـ ِة وأدويـة املخـ ّدر ِ
ات غيرِ املوصفـةَ ،أيضاً.
ِ
التقاطعـات حيـث أ َّن حركـة
 .9أطـع إشـاراتَ املـرورِ .يف
املـرور مسـيطر عليهـا باإلشـار ِ
ات أَورشطـة املـرور ،وعىل املشـاة
أَ ْن يَ ِطيعـوا اإلشـار َة وال يَ ْعبروا ضـ ّد إشـار ِة التوق َّف مـا مل يوجهوا
باإلشـارة الضوئيـة أو إشـارة رجـل املـرور.
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القيادة فن وذوق وأخالق

نظام منع انغالق المكابح المبكر

طور نظام منع انغالق المكابح المبكر
ألول مرة من أجل الطائرات في سنة 1929
قـام بذلك مهنـدس السـيارات والطائرات الفرنيس غابرييل
فـوازان ،ألن نظام الكبـح املحـدود يف الطائـرة كان مسـتحيال
تقريبـا .وأدخـل نظـام مبكـر يسـمى نظـام ماكسـارت دنلـوب
يف الخمسـينات مـن القـرن التاسـع عشر وبقـي مسـتعمال يف
بعـض منـاذج الطائراتاسـتخدمت هـذه النظم حدافة وصمام
موصـول إىل خـط هيدورليكي يغـذي أسـطوانات الكبـح.
كانـت الحدافـة موصولـة إىل أسـطوانة تـدور برسعـة مسـاوية
للـدوالب .يف الكبـح العـادي سـتدور األسـطوانة والحدافـة
بالرسعـة نفسـها .إذا أبطـأ الـدوالب فجـأة فـإن األسـطوانة
سـتقوم باملثـل تاركـة الحدافة لتـدور مبعـدل أرسع .هذا يؤدي
إىل فتـح الصمام مما يسـمح لكميـة صغيرة مـن سـائل الكبح
باملرور بتجنب األسـطوانة األساسـية واملـرور إىل خزان جانبي،
مما يخفـض الضغـط على األسـطوانة ويحـرر قليلا الفرامـل.
إن اسـتخدام األسـطوانة والحدافـة يعنـي أن الصمام ُيفتـح
فقـط عندمـا يـدور الـدوالب .وأثنـاء االختبـار ،لوحظ تحسـن
مبقـدار  30%يف أداء الكبـح ،ألن الطيارين كانوا
يطبقـون مبـارشة قـوة الكبـح الكاملـة بـدال من
زيـادة الضغط تدريج ًيا حتـى الوصول إىل نقطة
االنـزالق .كما قـد أضـاف النظـام فائـدة أخـرى
وهـي تجنـب الوصـول إىل حـرق الدواليـب

اسـتعاده السـيطرة على االنـزالق .كثيرا مـا يعـرض املصنعين
هـذا الجـزء بشـكل منفصـل بسـعر اختيـاري على الرغـم مـن
أن البنيـة التحتيـة تشترك بشـكل كبير مـع نظام الكوابـح مانع
لالنزالق ويوجـد نسـخ متطـورة أكثر مـن هـذا متكـن أيضـا من
السـيطرة على مسـتويات الوقـود واملكابـح يف وقـت واحـد.
مييـل نظام الكوابـح املانع لالنزالق يف الحصى والرمل والثلوج
الكثيفـة ،إىل زيـادة مسـافات الكبـح .على هـذه األسـطح،
توقـف عجلات السـيارة املنزلقـة برسعـة أكبر .ولكـن مينـع
نظـام الكوابـح مانـع لالنـزالق هـذا مـن الحـدوث .بعـض نظم
الكوابـح مانـع لالنـزالق تقلـص هذه املشـكلة عن طريـق ابطاء
وقـت الـدوران ،وبالتـايل تسـمح للعجـل بتكـرار القفـل والفتح
لفترة وجيـزة .بعـض السـيارات املصنعـة توفر زر «على الطرق
الوعـرة» الغلاق وظيفة نظـام الكوابح مانع لالنـزالق .والفائدة
األساسـية مـن نظـام كوابـح مانـع لالنـزالق على هذه األسـطح
هـو زيـادة قـدرة السـائق على الحفـاظ على السـيطرة على

مانع االنزالق

ميكن أيضا ان تسـتخدم معدات نظام الكوابح
املانـع لالنـزالق لتنفيذ نظـام مانـع االنزالق عىل
تسـارع السـيارة .إذا ،عنـد التسـارع ،تفقـد
العجلـة السـيطرة عىل االنـزالق ،وميكـن ملراقب
نظـام الكوابـح مانـع لالنزالق الكشـف عن هذه
الحالـة واتخـاذ اإلجـراءات املناسـبة بحيـث يتـم
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

السـيارة بـدال من االنـزالق عىل الرغم من فقدان السـيطرة عىل
األرجـح ال يـزال عىل األسـطح الناعمة مثل الحىص أو الزلقة مثل
الثلـج أو الجليـد .على سـطح زلـق جـدا مثـل الغطـاء الجليدي
أو الحصى ،فمـن املمكـن لقفـل العجالت متعـددة يف آن واحد،
وهـذا ال ميكـن هزميـة نظـام كوابح مانـع لالنزالق الـذي يعتمد
على املقارنـة بين كل العجلات األربـع ،ويكشـف عـن انـزالق
العجلات الفـردي الفـردي) .توافر نظـام الكوابح مانـع لالنزالق
يريـح معظـم السـائقني مـن تعلـم الكبـح املحدود.
“يعمـل نظـام الكوابـح مانـع لالنـزالق مـع نظـام مكابحـك
التقليديـة تلقائيـا عن طريق ضخهم .يف السـيارات التي ليسـت
مجهـزة بنظـام الكوابـح مانع لالنـزالق ،يجب عىل السـائق ضخ
املكابـح بدوبـت ملنـع انـزالق العجـل .يف السـيارات املجهـزة
بنظـام الكوابـح مانـع لالنـزالق ،يجـب أن تظل قدمـك مزروعة
بقـوة على دواسـة الفرامـل ،حيـث يدفـع نظـام كوابـح مانـع
لالنـزالق املكابـح لـك حتـى تتمكن مـن الرتكيز على القيادة إىل
بر األمـان“ .
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عنـد تشـغيل نظـم الكوابـح مانعـة لالنـزالق املبكرة تسـببت
يف خفقـان ملحـوظ يف دواسـة الفرامـل .معظـم السـائقني نادرا
مـا يضغطـوا الفرامـل بقـوة كافية للتسـبب يف وقوفها ،نـادرا ما
يتحمل شـخص عناء قراءة دليل السـيارة ،وهذا قد ال يكتشـف
حتـى حـاالت الطوارئ .عندما يتصادف ان يفعل السـائقني ذلك
يف حـاالت الطـوارئ ألسـباب منهـا أن الفرامـل جامـدة ،وبالتايل
يواجهـوا هـذا الخفقـان ألول مـرة ،ويعتقـد الكثير انهـم يجب
أن يقللـوا مـن الضغط على الدواسـة ،وبالتايل يطيلوا مسـافات
الكبـح ،ويتسـببوا يف تحقيـق مسـتوى أعلى مـن الحـوادث.
ولذلـك نفـذ بعـض املصنعين نظام فرامـل مسـاعدة يحدد إذا
كان السـائق يحـاول التوقـف الطـارئ «حيـث « يزيـد النظـام
تلقائيـا مـن قـوة الكبـح ،إذا كان ال الضغـط يكفـي لتطبيقهـا.
يتسـبب الكبـح القـايس أو الطـارئ على األسـطح الوعـرة ،ذلك
بسـبب املطبـات يف رسعـة العجـل لتصبـح غير منتظمـة كما
قـد يـؤدي إىل نظـام كوابـح مانـع لالنـزالق .ومـع ذلك ،وسـاعد
نظـام الكوابـح مانـع لالنـزالق بشـكل كبري عىل تحسين سلامة
وسـيطرة السـائقني يف معظـم الحـاالت على الطريـق.
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وسائل األمان في السيارات
تعتمـد سلامة ركاب على
طريقـة القيـادة لقائـدي
السـيارات وكذلـك على اتبـاع
نظـام املـرور .وتشـتمل أنظمـة
املـرور على التعليمات الخاصـة
باملـرور ،ووضـع عالمـات املـرور
والالفتـات ،وأهميـة اتبـاع
تعليمات اسـتعامل أحزمـة
األمـان ،واالمتنـاع عن اسـتعامل
الهاتـف أثنـاء القيـادة .واختراع
وتطويـر وسـائل النقـل،
وتنقسم وسائل األمان يف العربات الحديثة إىل نوعني: 
أوالً :وسـائل أمنيـة تعمـل على تخفيـف عواقـب حادث
ال ميكـن تفاديـه .ومـن تلـك الوسـائل وجود احزمـة االمان
يف السـيارة وياحبـذا لجميـع الـركاب .ووجـود مسـاند
الرأس والوسـائد الهوائيـة ،وأن تكـون عجلـة القيـادة مرنة
حتـى ال تكـون صالبتهـا الزائـدة سـبباً لإلصابـة ،وأن يكـون
تصميـم مقدمـة السـيارة بحيـث يحتـوي على مسـاحة
تتحمـل التهشـم مـن دون أن يصـل حجـم التهشـم إىل
مقصـورة الـركاب .كذلـك تُـزود العربـات الحديثة بوسـائد
هوائيـة جانبيـة تعمل على وقاية الركاب مـن االصتدامات
الجانبية.انهـا التكنولوجيـا الحديثـة
ثانيـاً :تـم تزويـد السـيارات الحديثـة بوسـائل تصميمية
ميكـن القـول بأنهـا نشـطة تعمـل على تقليـل احتمال
االصطـدام وتكـون عونـاً لقائد السـيارة لتفـادي االصطدام،
ومنهـا نظـام كوابـح مانـع لالنـزالق  ،ABSوأنظمـة توجيه
إلكرتونيـة حديثـة تسـمى  ESPتعمـل على تـوازن العربة
أثنـاء الحـاالت الحرجـة.
ثـم يجـب التنويه إىل الـدور الذي يقوم به قائد السـيارة
وأهميـة مراعاته ألحـوال الطريق ولآلخريـن .وكذلك يجب
االهتمام بتوعيـة األطفـال والصغار بأنظمة املـرور ،وحثهم
على اتباعها.
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع

سالمة السيارات
ســـامة الســـيارات هـــي تجنـــب حـــوادث الســـيارات أو تقليـــل األرضار
الناتجـــة عـــن الحـــوادث للحفـــاظ خاصـــة عـــى حيـــاة وصحـــة اإلنســـان.
وسائل السالمة يف السيارات
تفقد ضغط اإلطارات قبل السفر يف طريق طويل

تغيري زيت املحرك والحرص عىل عدم وجود ترسيب

تعبئة ماء لتربيد السيارة إذا ارتفعت حرارتها

ربط حزام األمان

عدم استعامل اإلطارات املستعملة والقدمية

عدم التحدث بالجوال

الحرص عىل الفحص الدوري للسيارة

عدم االنشغال باألطفال

الحرص عىل سالمة نظام Air Bag

وضع األطفال باملقعد املخصص لهم
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عزيزي قائد املركبة تقيد باإلشارات املرورية

أداء قوي لشركة الحصن للغاز
خالل الربع األول من عام 2014
بلـغ أداء رشكـة الحصـن للغـاز خلال الربـع األول من
عـام  2014نسـبة  131%من الحد األقىص للأداء والذي
يبلـغ  .150%وقـد تعاطـت الرشكـة مـع عمليـة إدارة
األداء خلال العـام املـايض بشـكل اسـتباقي وناجح ،وتم
منـح املوظفين ذوي االسـتحقاق مكافـأة اعتمادا ً على
درجـة  135.2%مـن املـؤرشات األساسـية للأداء .تأثـر
األداء بسـبب حادثـة وفـاة مروريـة حصلـت يف شـهر
فربايـر ،مـا حـرم الرشكـة من  19%مـن النقـط من أصل
.150%
وتسـعى رشكة الحصن للغاز إىل بلوغ النسـبة القصوى
وهـي  150%خلال الفترة املتبقيـة من عـام  .ولتحقيق
هـذا املسـعى الـذي يشـكل تحديـاً ،سـتضاعف الرشكـة
تركيزهـا حتـى نهاية العام عىل الصحة والسلامة والبيئة
لضمان عـدم وقوع إصابات أو أمـراض أو حوادث بيئية

32

خطيرة بسـبب العمل ،حيث سـينتقل العمـل بعد ذلك
إىل مرحلة التشـغيل وبـدء اإلنتاج .وعندها سـيتم إنتاج
نسـبة  50%مـن الغـاز يف شـهر أكتوبر و 100%يف شـهر
نوفمبر  2014بطريقـة آمنة ومسـؤولة بيئياً.
يتعين عىل رشكـة الحصن للغاز إمتـام مراحل املرشوع
حسـب الخطـة ،األمـر الـذي سيسـاعد على بـدء إنتـاج
الغـاز وفـق الجـدول الزمنـي ،كما سـتحتاج الرشكـة إىل
توظيـف حـوايل  120موظـف إضـايف مـن املواطنين
اإلماراتيين حتـى نهايـة العـام وذلك بهـدف الوصول إىل
نسـبة توطين تبلـغ  54%مقارنـ ًة بنسـبة بلغـت 42%
حتـى شـهر مـارس .2014
أمـا فيما يتعلـق بالحفـر ،يتوجـب اسـتكامل  29بئر
على األقـل مـع نهايـة العـام ،وقد تـم بالفعل اسـتكامل
 22بئرا ً منهـا بنهايـة مـارس .2014
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احرتامك للوحات املرورية دليل قاطع عىل وعيك

للعام الثالث على التوالي

الحصن للغاز تفوز بإحدى جوائز
أدنوك للصحة والسالمة والبيئة

تسـلم السيد سـيف أحمد الغفيل
الرئيـس التنفيـذي لرشكـة الحصـن
للغـاز جائزة الوصيـف ضمن جوائز
أدنـوك للصحـة والسلامة والبيئـة
لعـام  2013عن فئـة االبتكار ،وذلك
تقديـرا ً لجهـود الرشكـة املبذولـة
يف مجـال تطويـر تقنيـة «بوتـاي»
الخاصـة بتقييـم املخاطـر.
وجـاءت الجائـزة لتقديـر التعاون
بني أقسـام الصحة والسلامة والبيئة
يف رشكـة الحصـن للغـاز لتطويـر
عمليـة مبتكـرة إلنتـاج واسـتخدام
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تقنيـة «بوتـاي» كأداة فعالة لتقييم
املخاطـر وإضافـة قيمـة جوهريـة
للعمليـات اآلمنـة خلال دورة
حيـاة املنشـأة ،باإلضافـة إىل القيـام
بالتفتيـش والصيانـة للمناطـق
ذات الخطـورة العاليـة على وجـه
الخصـوص.
تـم تصميـم برنامـج جائـزة
أدنـوك السـنوية للصحـة والسلامة
والبيئـة بهـدف تكريـم اإلنجـازات
البـارزة للموظفين واملتعاقديـن
التابعني ملجموعـة رشكات أدنوك يف

مجـاالت الصحـة والسلامة والبيئة،
وقـد حصلـت الحصـن للغـاز عـام
 2011على جائـزة أدنـوك للصحـة
والسلامة والبيئـة عن فئـة االبتكار،
وذلـك للمعايري التي تتبعها لدراسـة
املخاطـر املتعلقـة بالهروب واإلخالء
واإلنقـاذ يف حـاالت الطـوارئ ،كما
فـازت يف عـام  2012بجائـزة الفئـة
الخاصـة لـدوري أبطـال الصحـة
والسلامة والبيئـة.
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