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الشعفار يفتتح فعاليات أسبوع
المرور الخليجي الموحد بأبوظبي

وفود «التعاون» ّ
تطلع على
إنجازات مرور أبوظبي
دورية تثقيف تجوب اإلمارات
لنشر الوعي المروري

«قرارك يحدد
مصيرك»
يأتــي االحتفــال فــي كل عــام بإســبوع المــرور الخليجي
الموحــد للحــرص علــى النجــاح فــي زيــادة وتعزيــز الوعــي
والثقافــة المروريــة بيــن المواطنيــن والمقيميــن علــى
أرض الوطــن العزيــز علــى قلوبنا لتحقيق رؤية مســتقبلية
للوصــول الرؤيــة الصفرية «  »2030للحــوادث والوفيات
الناتجة عنها.
وقــد تم اعتماد شــعار أســبوع المــرور الخليجــي الموحد
لهــذا العــام «قرارك يحدد مصيرك» والذي يهدف لترســيخ
ً
تجسيدا الستراتيجية وزارة الداخلية
ثقافة مرورية مجتمعية،
ً
أمنا وسالمة.
في جعل الطرق أكثر
وقــد حرصــت جميع الجهــات المعنيــة على تعزيــز جهود
التوعيــة للحــد مــن الحــوادث المروريــة ،وما ينجــم عنها من
خســائر بشرية واقتصادية واجتماعية .و من أبرز الفعاليات
الموحــدة التــي شــهدها أســبوع المــرور في نســخته لهذا
العام على مستوى إدارات المرور بالدولة ،مسيرة الدراجات
النارية التي طافت أرجاء اإلمارات كافة ،وهي ترفع شــعار
أسبوع المرور ،وقافلة التوعية المتحركة التي انطلقت من
بــرج خليفــة فــي دبــي؛ وتتقدمها دوريــة تثقيــف المرورية
وحافلة التوعية المرورية وتجوب القافلة التوعوية المتحركة
ً
خصوصا في
إمــارات الدولــة لتقديــم محاضــرات مروريــة،
المواقع التي تشهد كثافة بشرية كبيرة وركزت المحاضرات
علــى توعيــة الســائقين بااللتــزام بقانــون الســير والمــرور
والســرعات المقــررة على الطرق ،وربط حــزام األمان وعدم
اســتخدام الهاتــف أثنــاء القيــادة وقــد اشــتملت الفعاليات
التي انطلقت في ياس مول على مشاركات من المجتمع
المحلــي من مؤسســات حكومية وشــركات خاصــة وكذلك
مشــاركة العديــد مــن المــدارس الحكوميــة والخاصــة حيــث
قــدم طالب هذه المدارس فقرات متنوعة من مســرحيات
وعروض توعية مرورية.

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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جمعية ساعد تشارك للمره الثانية
بفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد
دأبت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية ومنذ تأسيسها
علــى المشــاركة الفاعلــة فــي األنشــطة المروريــة والمحاضــرات
التوعوية للحد من الحوادث المرورية ،ومن منطلق أسسها التي
قامت عليها في العمل الدؤوب لتوعية أفراد المجتمع اإلماراتي
من خطر الحوادث المرورية ورفع مستوى الوعي المروري نظمت
جمعية ساعد فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثالثين في العام
المنصــرم وهــذا العــام نظمت فعالية لألســر والطالب ألول مرة
علــى مســتوى الدولــة ،ضمــن فعاليــات الدولــة بإســبوع المــرور
الخليجــي الموحــد الواحــد والثالثون فــي مركز المشــرف التجاري
فــي أبو ظبي حيث اشــتملت الفعالية علــى العديد من الفقرات
التفاعليــة الجديــدة التــي تهــدف الى نشــر الثقافــة المرورية بين
مختلــف شــرائح المجتمــع مــن مســابقات تثقيفيــة ومرســم حــر
لألطفــال ،ومقاطــع فيديــو تتنــاول فــي مجملهــا توجيه ســلوك
مســتخدمي الطــرق بأســاليب مبتكــرة تحاكــي الواقــع الحقيقي؛
وتسلط الضوء على اآلثار النفسية والمادية الناجمة عن الحوادث
المرورية ،وكذلك على مشاركات واسعة من المدارس الحكومية
والخاصة والتي قدمت مسرحيات وعروض توعوية للجمهور.
ً
ً
رئيســيا لتحقيق ســامة مرورية
داعما
وتعتبــر هــذه الفعاليــات
مســتدامة وحجــر زاوية مهــم نحو االرتقاء بســلوكيات الســائقين
ومستخدمي الطريق.
ولــن تدخــر الجمعيــة وســعا فــي اقامــة وتنظيــم والمشــاركة
فــي اي مــن الفعاليات التــي تهتم بتوعية كافــة اطياف المجتمع
بمختلــف فئاتهــم العمريــة ونرحــب بــأي مــن األفكار التــي تظيف
الجهود للتثقيف المروري على مستوى الدولة

رئيس التحرير

العقيد /جمال سالم العامري

لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

شارك فيها  150دراج يحملون شعار اسبوع المرور

مسيرة توعوية للدراجات النارية لحث
سائقيها لاللتزام بقانون السير والمرور

شــارك نحــو  150دراج يقــودون درجاتهــم الناريــة مــن االنــواع املختلفــة يف مســرة “التوعيــة املروريــة
للدراجــات الناريــة “ مبناســبة أســبوع املــرور الخليجــي الواحــد والثالثــن “ ق ـرارك يحــدد مصــرك” وضمــت
كوكبــة مــن هــواة وســائقي الدراجــات الناريــة اإلماراتيــن  ,واختتمــت املســرة فعالياتهــا يف مركــز يــاس التجــاري
بعــد ان جابــت عــدد مــن اإلمــارات لحــث قائــدي الدراجــات الناريــة التخــاذ الق ـرارات الصائبــة وان يكونــوا
القــدوة الحســنة يف اتبــاع قوانــن الســر واملــرور والترشيعــات التــي تســنها الجهــات املســؤولة ،حفاظ ـاً عــى
حركــة الســر و عــدم إزعــاج اآلخريــن ،واح ـرام قوانــن الشــارع أثنــاء مامرســتهم تلــك الرياضــة.
واشــاد العقيــد جــال ســامل العامــري رئيــس قســم العالقــات
العامــة يف مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي
رئيــس فريــق التجهيــز والتحضــر املوحــد لالحتفــال بأســبوع
املــرور عــى مســتوى ادارات املــرور بالدولــة بتلــك املبــادرة
التــي تــم تنظيمهــا بالتنســيق مــع نــادي اإلمــارات لرياضــة
الســيارات والدراجــات الناريــة ىف اطــار الربامــج املوحــدة ال
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دارات املــرور عــى مســتوى الدولــة لدعــم الجهــود املبذولــة
لحفــظ أمــن وســامة املواطنــن واملقيمــن مــن اآلثــار املرتتبــة
عــى الحــوادث املروريــة ،وتهــدف إىل تطويــر منظومــة العمــل
الخليجــي املوحــد عــى صعيــد الســامة املروريــة.
وقــال العامــري أ َّن تلــك املبــادرة يتــم تنفيذهــا ألول مــرة
الســتقطاب رشيحــة هامــة مــن الســائقني وهــم ســائقي
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

الدراجــات الناريــة وذلــك نســبة ملــل متثلــه حوادثهــا مــن
خطــورة بالغــة عــى مســتخدمي تلــك املركبــات مؤكــدا عــى
اســتمرار الربامــج التوعويــة مــن خــال العمــل الــدؤوب نحــو
ضــان أفضــل مســتويات الوعــي املــروري لــدى املواطنــن
واملقيمــن ،وتذكريهــم بأهميــة االلتـزام بقواعــد وآداب املــرور.
وقــال العامــري ان اطــاق تلــك املســرة التــي جابــت
عــدد مــن امــارات الدولــة لتأكيــد اســتمرارية الرســائل
واالفــكار مــن خــال اســابيع املــرور التــي تدخــل اىل العقــد
الرابــع برؤيــة وافــكار جديــدة لتعزيــز جهــود اجهــزة املــرور
الخليجيــة لتحســن معــدالت الســامة املروريــة ،للحــد مــن
وقــوع الحــوادث وضــان ســامة مســتخدمي الطــرق مــن
ســائقني ومشــاة ومركبــات والحفــاظ عــى املمتلــكات العامــة
ومقوماتهــا البرشيــة واالقتصاديــة.
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واشــار العامــري اىل اســتمرار الفعاليــات املبتكرة من خالل
أســبوع املــرور «قــرارك يحــدد مصــرك» ،حيــث تبــدا غــدا
فعاليــات معــرض التوعيــة املروريــة مبركــز ملــرف التجــاري
وتســتمر الفعاليــات مــن  15اىل  19مــارس الجــاري وتشــمل يف
معــرض مــرورى ومــرح مســابقات وهدايــا مروريــة والعديــد
مــن العــروض املبتكــرة التــي تهــدف اىل محــارصة اإلشــكاليات
الســلبية التــي تفــي إىل ارتــكاب أخطــاء مروريــة ،ودعــوة
الجميــع إىل تحمــل مســؤولياته ،نظ ـرا ً ألن الســامة املروريــة
هــي قضيــة مجتمعيــة مؤكــدا عــى أهميــة كافــة الرشائــح
ودورهــم اإليجــايب يف إحــداث تغيــر جوهــري ونهضــة مروريــة
شــاملة ،يف ســبيل الحفــاظ عــى األرواح واملمتلــكات.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

الحصن للغاز تسلم الدفعة األولى من الكبريت في الرويس
ســلمت رشكــة الحصــن للغــاز بأمــان الدفعــة األوىل مــن
أصــل ثالثــة عــر قاطــرة شــحن(عربة) مــن الكربيــت عــايل
الجــودة يف الرويــس وذلــك بتاريــخ  26نوفمــر  .2014وبهــذه
املناســبة ،أكــد الرئيــس التنفيــذي للرشكــة الســيد ســيف أحمــد
الغفــي والفريــق القيــادي الت ـزام الرشكــة بالســامة وبتقديــم
الدعــم لكافــة فــرق العمــل املشــاركة يف اســتخراج الغــاز
الحامــض وتشــغيل املصنــع.
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وأوضــح الســيد الغفــي أنــه باق ـراب تشــغيل املصنــع فــإن
رشكــة الحصــن للغــاز عــى عتبــة مرحلــة جديــدة يف دورة
حياتهــا ،مــا يؤكــد أهميــة الحفــاظ عــى الســامة كأســاس
للعمــل ،كــا حــثّ كافــة املوظفــن عــى التأهــب واليقظــة
والرتكيــز يف هــذا الوقــت الحســاس ملســاعدة الرشكــة عــى
تحقيــق اإلنجــاز امل ُنتظَــر ،والــذي سيوســع بشــكل كبــر آفــاق
الطاقــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

حدد مصيرك»
تحت شعار «قرارك ُي ِّ

الشعفار يفتتح فعاليات أسبوع
المرور الخليجي الموحد بأبوظبي

افتتــح الفريــق ســيف عبداللــه الشــعفار ،وكيــل وزارة الداخليــة  ،مبركــز يــاس التجــاري ،فعاليــات أســبوع
املــرور الواحــد والثالثــن لــدول مجلــس التعــاون بــدول الخليــج العربيــة ،تحــت شــعار «قـرارك يحــدِّ د مصــرك»،
بحضــور اللــواء محمــد بــن ال ُعــويض املنهــايل مديــر عــام العمليــات الرشطيــة ،واللــواء الدكتــور أحمــد نــارص
الريــي مديــر عــام العمليــات املركزيــة ،والعميــد الشــيخ محمــد بــن طحنــون آل نهيــان مديــر مديريــة املناطــق
الخارجيــة برشطــة أبوظبــي ،والعميــد غيــث حســن الزعــايب ،مديــر عــام التنســيق املــروري يف وزارة الداخليــة،
والعميــد املهنــدس حســن أحمــد الحــاريث ،مديــر مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي ،ومديــري اإلدارات
ورؤســاء األقســام بــوزارة الداخليــة ورشطــة أبوظبــى ،ووفــود مــرور دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
والــركاء االس ـراتيجيني ملــرور أبوظبــي.
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

واشــتمل االفتتــاح عــى إطــاق مقطع
فيديــو رئيــي عــن أســبوع املــرور؛ يــرز
أهميــة شــعاره “قـرارك يحــدد مصــرك”،
وتضمــن فقـرات متنوعــة إلبـراز أهميــة
املســؤولية الشــخصية يف الحــد مــن
الحــوادث املروريــة ،واتخــاذ القــرارات
الصائبــة بااللتــزام بقانــون الســر
واملــرور ،وعــدم تجــاوز الرسعــات وتــرك
مســافة أمــان كافيــة ،والحــرص واالنتبــاه
وعــدم االنشــغال بالهاتــف أثنــاء القيادة
واســتخدام حــزم األمــان.
وأكــد العميــد غيــث حســن الزعــايب،
مديــر عــام التنســيق املــروري يف وزارة
الداخليــة ،يف كلمــة ألقاهــا يف الحفــل،
أن االحتفــال بأســبوع املــرور الخليجــي
املوحــد الواحــد والثالثــن يــأيت
ضمــن تركيــز الجهــود الهادفــة لرفــع
الوعــي املــروري لــدى أف ـراد املجتمــع،
وتوعيتهــم مبخاطــر الحــوادث املروريــة،
ويحــثّ عــى االلت ـزام بأنظمــة وقواعــد
الســر واملــرور ،باعتبارهــا الــدرع الواقــي
مــن مخاطــر الحــوادث املروريــة.
وأشــار الزعــايب إىل أن املنظومــة
املروريــة شــهدت تحســناً ايجابيــاً
بفضــل حــرص ودعــم القيــادة الرشطيــة؛
وإدارات املــرور والدوريــات بالدولــة،
والــركاء اإلســراتيجيني ،مــا أدى اىل
انخفــاض كبــر يف نســبة الحــوادث
املروريــة واإلصابــات الناجمــة عنهــا،
عــى الرغــم مــن زيــادة عــدد املركبــات
املســجلة عــى مســتوى الدولــة ،الفت ـاً
إىل أن هــذه الزيــادة نتــاج طبيعي للنمو
الســكاين واالقتصــادي يف الدولــة ،وهــو
أمــر متوقــع حيــث نقــوم مــن جهتنــا
وبالتعــاون مــع رشكائنــا اإلســراتيجيني
باالســتعداد لتلــك الزيــادة ،ومــا ينجــم
عنهــا مــن ازديــاد يف الحركــة املروريــة
عــى الطــــرق.
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وقــال إن شــعار أســبوع املــرور
الخليجــي «قــرارك يحــدد مصــرك»،
يحــث عــى التقيــد باألنظمــة والقواعــد
املروريــة ،يف دعــوة ســامة ملســتخدمي
الطريــق ،ليكونــوا الســائقني املثاليــن
الحريصــن عــى ســامتهم وســامة
غريهــم.
وأكــد حــرص وزارة الداخليــة عــى
مواصلــة جهودهــا للحفاظ عــى األرواح،
ونــر مفاهيــم الســامة املروريــة،
تجســيدا ً السـراتيجيتها الطمــوح .ودعــا
الجمهــور اىل االســتفادة مــن برامــج
التوعيــة واملعــارض التــي ت ُقــدم خــال
أســبوع املــرور.

وأفــاد الحــاريث بــأن نتائــج اسـراتيجية
املديريــة عــى صعيــد الســامة والتوعية
املروريــة كانــت إيجابيــة للغايــة؛
مقارنــة مبثيالتهــا خــال الفــرة نفســها
مــن العــام املــايض ،مــن خــال عــدة
مبــادرات وأنشــطة ،أبرزهــا برنامــج
مــرور أبوظبــي للحــد مــن الحــوادث
املروريــة “معـاً” ،حيــث جــرى توظيــف
جناحــي اإلعــام التقليــدي واالجتامعــي
وأســهمت جهــود العاملــن يف املديريــة
يف خفــض معــدل قــوة الحــادث
وحــاالت الدهــس والحــوادث الناجمــة
عــن الرسعــة الزائــدة واإلهــال وعــدم
االنتبــاه.

مسوؤلية مجتمعية

إطالق الفعاليات التوعوية

وبــدوره أكــد العميــد املهنــدس
حســن أحمــد الحــاريث ،مديــر مديريــة
املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي،
أن شــعار أســبوع املــرور «قــرارك
يحــدد مصــرك» يعكــس الجهــود
الكرميــة التــي تبذلهــا الجهــات املعنيــة
بالســامة املروريــة يف مجلــس التعــاون
الخليجــي ،وذلــك يف ســياق تجديــد
الدعــوة ملختلــف أطيــاف املجتمــع
بــرورة تعديــل ســلوكياتهم املرورية،
وتعزيــز الجهــود املبذولــة للحفــاظ عــى
األرواح واملمتلــكات؛ والحــد مــن اآلثــار
التــي تخلفهــا الحوادث املروريــة مادي ـاً
ومعنويــاً.
وأضــاف أن الســامة املروريــة
تشــغل حيــزا ً كبــرا ً يف قامئــة األهــداف
االس ـراتيجية للمديريــة ،باعتبارهــا مــن
أهــم القضايــا املعــارصة يف الحيــاة،
حيــث قامــت املديريــة بتبنيهــا يف
مختلــف برامجهــا وأنشــطتها لدورهــا
البــارز يف الحــد مــن نزيــف الطاقــات
املاديــة والبرشيــة الناجمــة عــن آثــار
الحــوادث املروريــة.

وشــهد الحفــل إطــاق أوىل فعاليــات
أســبوع املــرور وهــي فعاليــة “اكــس
راي” وهــي عبــارة عــن عــرض توعــوي؛
يلقــي الضــوء عــى القــرارات الصائبــة
والخاطئــة التــي يرتكبهــا الســائق
أثنــاء تغيــره الرسعــة واآلثــار الناجمــة
عــن تجــاوز الرسعــات املحــددة عــى
الطرقــات ،وعــرض مقطــع فيديــو
يتنــاول مســرة اإلنجــازات املروريــة
التــي حققتهــا وزارة الداخليــة عــى
مــدار الســنوات املاضيــة ،ودورهــا البارز
يف خفــض معــدالت الحــوادث والوفيــات
املروريــة.

تكريم املتميزين

وكــ ّرم الفريــق ســيف عبداللــه
الشــعفار ،والعميــد املهنــدس حســن
الحــاريث؛ املــدارس التــي أســهمت يف
رفــع معــدالت الســامة املروريــة بــن
الطــاب ،تحــت مظلــة برنامــج “مع ـاً”
يف كل مــن أبوظبــي والعــن والغربيــة،
وهــى مدرســة عائشــة بنــت أيب بكــر
بأبوظبــي“ ،الحلقــة الثالثــة” ،ومدرســة
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

مزيــد
للتعليــم
األســايس بالعــن،
ومدرســة قطــر النــدى بالغربيــة.
وتــم تكريــم الضابــط املثــايل
والرشطــي املثــايل ،والرشطيــة املثاليــة،
والســائق املثــايل ،والســائقة املثاليــة،
والســائق املثــايل مــن ذوي االحتياجــات
الخاصــة ،الســائقة املثاليــة مــن ذوي
االحتياجــات الخاصــة ،الســائق املثــايل
مــن فئــة الحافــات ،الســائق املثــايل
مــن فئــة الشــاحنات الثقيلــة والســائق
املثــايل مــن فئــة الشــاحنات.
وكــ ّرم الــركاء االســراتيجيني
ألســبوع املــرور يف دورتــه الحاليــة،
وهــم رشكــة اإلمــارات لتعليــم قيــادة
الســيارات ،مجلــس أبوظبــي للتعليــم،
رشكــة ســاعد لألنظمــة املروريــة ،رشكــة
تطويــر لألنظمــة املروريــة ومركــز
يــاس للتســوق ،لجهودهــم يف دعــم
ومســاندة مختلــف برامــج وأنشــطة
أســبوع املــرور.

معرض مروري

وافتتــح الفريــق الشــعفار املعــرض
املصاحــب ،وجــال يف املنصــات التــي
اشــتملت عــى معــرض مــروري لعــرض
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األنظمــة الذكيــة املســتخدمة
يف مجــال الرقابــة اآلليــة،
ومركبــات مــرور أبوظبي
ومرســم ومســابقات
تثقيفيــة ،ومقاطــع
فيديــو تتنــاول يف
مجملهــا توجيــه
ســلوك مســتخدمي
الطــرق بأســاليب
مبتكــرة تحــايك
الواقــع الحقيقــي،
وتســلط الضــوء عــى
اآلثــار النفســية واملاديــة
الناجمــة عــن الحــوادث املروريــة،
حيــث تــم إعــداد تلــك الربامــج يف إطــار
برنامــج “معــاً” للحــد مــن الحــوادث
املروريــة الــذي أطلقتــه املديريــة يف
العــام .2012
واشــتمل املعــرض عــى تطبيقــات
توعويــة مبتكــرة ،منهــا عــرض لســيارة
محطمــة تحمــل رمــز اســتجابة رسيــع،
وتكشــف عنــد مســح الرمــز املوجــود
عليهــا عــر الهاتــف الــذيك مالبســات
الحــادث الــذي تعرضــت لــه ،إضافــة إىل
عــرض توعــوي تفاعــي لجميــع أفــراد
األرسة “لعبــة الظــل” ،وتبــن بطريقــة
مبتكــرة كيفيــة اختيــار قـرارات مناســبة
ملســتخدمي الطريــق.
كــا تضمنــت الفعاليــات “جــدول
زمنــي تفاعــي” ،عبــارة عــن حائــط
تاريخــي رقمــي يــرز مســرة اإلنجــازات
التــي تحققــت عــى مــدار الســنوات
العــر املاضيــة ،وعــرض الدوريــة
الذكيــة وســيارة لرشطــة أبوظبــي،
وحافلــة مدرســية وســيارة محــاكاة
الواقــع مــن رشكــة اإلمــارات لتعليــم
قيــادة الســيارات.

اسامء املكرمني

الضابــط املثــايل  ....املــازم
منصــور ســلطان املربوعــي (قســم
مــرور العــن)
الرشطــي املثــايل  ....املســاعد اول
عبــد اللــه عمــر العمــودي (إدارة
هندســة املــرور وســامة الطــرق)
املســاعد أول  ..عــي محمــد عيل
املرزوقي (قســم املراســم)
الرقيــب  ...محمــد جمعــة
الشــاميس (قســم مــرور املنطقــة
الغربيــة)
الرشطيــة املثاليــة الرقيــب
شــفية حمــدان الشــاميس (إدارة
هندســة املــرور وســامة الطــرق)
الســائق املثــايل  ...تونــي ســيد
ابــو الليــل عــي
ســائق الحافلــة املثــايل  ..بــر بــاد
شــاه ميــواز خــان
الســائق املثــايل ...مــن ذوى
االحتياجــات الخاصــة ،خالــد صالــح
عبــد القــادر
الســائق املثــايل (فئــة ســائقي
األجــرة) ...واقــب بــاد شــاه
الســائق املثــايل  -فئــة ســائق
ثقيــل  ..عبــد اللــه ماجــد شــاه

املتعاونون مع الرشطة

املهنــدس احمــد خالــد بــو
رحمــة
محمد أحمد عبد السالم
سيف سامل املنصوري
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيامة اآلمنة

وفود “التعاون” ّتطلع على إنجازات “مرور أبوظبي”
اطّلعــت وفــود مــن إدارات املــرور لــدول الخليــج العربيــة عــى إنجــازات مديريــة املــرور
والدوريــات برشطــة أبوظبــي لتطويــر العمليــات التشــغيلية يف مجــال الســامة املروريــة؛ حســب
أفضــل املســتويات واملامرســات العامليــة ،كجــزء رئيــي مــن خطــة املديريــة طويلــة األمــد ،الرامية
للوصــول إىل الرؤيــة الصفريــة للوفيــات الناتجــة عــن حــوادث الطــرق بحلــول عــام .2030
وكان العميــد مهنــدس حســن أحمــد الحــاريث ،مديــر
مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي ،التقــى أمــس
الثالثــاء ،مبكتبــه باملديريــة ،وفــود إدارات املــرور لــدول
الخليــج العربيــة؛ املشــاركني يف فعاليــات أســبوع املــرور
الخليجــي الواحــد والثالثــن ،تحــت شــعار «قــرارك يحــدد
مصــرك» ،بحضــور العميــد خميــس إســحاق محمــد نائــب
مديــر املديريــة ،والعميــد خليفــة محمــد الخييــى؛ مديــر إدارة
هندســة املــرور وســامة الطــرق ،ومديــري اإلدارات واألقســام
باملديريــة
ورحــب الحــاريث مبشــاركاتهم يف فعاليــات األســبوع؛ مؤكــدا ً
أهميــة االســتفادة مــن الخــرات املكتســبة يف املجــاالت
املروريــة ،مبــا يســهم يف تحقيــق األهــداف املشــركة بــن دول
املجلــس لتعزيــز الســامة املروريــة.
وأكــد أهميــة شــعار أســبوع املــرور للعــام الجــاري نســبة
ملــا ميثلــه مــن دعــوة هامــة للســامة املروريــة موجهــة إىل
جميــع أف ـراد املجتمــع ورشائحــه املختلفــة ،باتخــاذ الق ـرارات
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الصحيحــة بالتزامهــم بقانــون الســر واملــرور والرسعــات املقررة
عــى الطــرق ،وعــدم االنشــغال بالهاتــف اثنــاء القيــادة؛ وربــط
ح ـزام األمــان لتوفــر ســامتهم وعبــور الطــرق مــن األماكــن
املخصصــة.
وقــال «إن تبــادل الزيــارات بــن ادارات املــرور يف دول
مجلــس التعــاون الخليجــي؛ والتعــرف عــى أنظمتهــا املروريــة
والتقنيــات املســتخدمة يف مجــال هندســة املــرور والضبــط
وبرامــج التوعيــة؛ تعــزز مــن الجهــود املشــركة واالســتفادة
مــن الخـرات املكتســبة للحــد مــن الحــوادث املروريــة ،ومــا
تســببه مــن وفيــات وإصابــات بليغــة خاصــة بــن دول املجلس؛
والتــي تتشــابه فيهــا أســباب وقــوع الحــوادث املروريــة.
وأطلــع الحــاريث ،الوفــد عــى الهيــكل التنظيمــي للمديريــة،
والرؤيــة الصفريــة للوفيــات الناتجــة عــن حــوادث الطــرق
بحلــول عــام  ،2030كــا قــام الوفــد مــن خــال الزيــارة
باالطــاع عــى عــدد مــن املؤسســات التــي تهتــم بالقطــاع
املــروري يف أكــر مــن مرفــق حكومــي حيــوي.
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

كيف تتجنب حوادث السيارات

قيادتك الخاصة بك تبقي سيارتك آمنة
حــوادث الســيارات تحــدث يف كل وقــت لتجنــب
حــادث مــروري تحتــاج إىل أن تحســب الحســاب
لنفســك كســائق وكذلــك بالنســبة ملــن حولــك أيضــا.
وليــس فقــط هــذا يــؤدي إىل قيــادة أكــر أمانــا ،ولكــن
ميكــن أيضــا أن يوفــر لــك الوقــت والنفقــات غــر
الرضوريــة.
ابطــاء الرسعــة يقلــل مــن الوقــت لديــك للــرد عــى
املفاجــآت ويزيــد مــن التقليــل مــن وقــوع حــادث .والرسعــة
أثنــاء القيــادة يكــون مــن الصعــب اإلبطــاء وهــذا يــؤدي إىل
خطــر التســبب يف وقــوع حــادث.
البقــاء يف املــرب الخــاص بــك ال يعنــي أنــه مــن وســائل
القيــادة الدفاعيــة بــل الســاح لآلخريــن املــي قدمــا وليــس
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الدفــاع عــن موقفكــم يف حركــة املــرور .تجنــب الرغبــة يف أن
يكــون االقتصــاص واالبتعــاد عــن التمســك باملــرب الخــاص
بــك .تقبــل حقيقــة أن أشــخاصاً آخــرون يعتقــدون انهــم أكــر
اســتعجاالً منــك وهــذه هــي األمــور التــي نريــد أن نبتعــد
عنهــا والســاح لآلخريــن بالتجــاوز.
بشــكل عــام تجنــب املســار األيــر حيــث تحــدث معظــم
الحــوادث بســبب الرسعــة والتجــاوز.
دع لديــك املجــال للتحــرك إىل املــرب األميــن أو كتــف
الطريــق حــن حــدوث مشــكلة مــا أثنــاء القيــادة فيكــون مــن
اليســر عليــك التحــرك.
القيــادة بكلتــا اليديــن عــى عجلــة القيــادة تتيــح لــك املزيــد
مــن الســيطرة عــى الســيارة إذا كانــت حالــة الطوارئ أن تنشــأ
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

فعندمــا تنشــأ حالــة طارئــة أمامــك وأنــت تقــود بيــد واحــدة
فإنــك تســتغرق وقــت إضــايف لرفــع يــدك ووضعهــا عــى عجلــة
القيــادة للتمكــن مــن الســيطرة عــى الســيارة فهــذا الوقــت
ُيكنــك مــن تجنــب الوقــوع يف حــادث مــروري.
• حافــظ عــى يديــك يف موقــع الســاعة الثالــة والســاعة
التاســعة عــى عجلــة القيــادة فهــذا أفضــل موقــع للتحكــم
بالســيارة لضبــط القيــادة يف املســار املخصــص لــك.
ال تقــود خلــف الســيارة التــي أمامــك مبســافة قليلــة رمبــا
بســبب حركــة املــرور يتحــرك ببــطء ،والحفــاظ عــى ثانيتــن
عــى األقــل مــن املســافة بينــك وبــن الســيارة التــي أمامــك
متنحــك الوقــت لتكــون قــادرا ً عــى التوقــف يف الوقت املناســب
خاصــة إذا الســائق أمامــك ضغــط عــى الفرامــل فجــأة وهــذا
أمــر مهــم خاصــة يف أوقــات االزدحــام الشــديد .قــد تعتقــد
أن الســيارة أمامــك تســر بشــكل رسيــع ،بينــا قــد تتوقــف
فجــأة .فــإذا كنــت تقــود مــع اعطــاء مســافة أمــان بينــك وبــن
الســيارة التــي أمامــك فهــذا يوفــر عليــك الوقــت للتوقــف
خلفــه ويوفــر عليــك اســتهالك الفرامــل يف حــال التوقــف
املــارش مــره واحــده بعكــس التخفيــف مــن الرسعــه ببطــئ .
اســتخدام اإلشــارات بشــكل صحيــح .دامئــا اســتخدم إشــارة
الخــاص بــك حتــى لــو كنــت تعتقــد أنــه ال يوجــد مركبــات
أخــرى بالطــرق وعنــد تغيــر املســارات عــى الطريــق الرسيــع
ال تعطــي إشــارة يف مرحلــة الحقــة أو أثنــاء تغيــر املمر.يجــب
إعطــاء إشــارة مبــا ال يقــل عــن بضــع ثــوان ويف وقــت مبكــر
حتــى يعــرف اآلخريــن مــا تنــوي القيــام بــه قبــل أن تفعــل
ذلــك.
يجــب أن تبقــي عينيــك تتحــرك ال تجعــل عادتــك فقــط
بالنظــر إىل الجــزء الخلفــي مــن الســيارة التــي أمامــك .انظــر
بعينيــك إىل املرايــا الجانبيــة ،ومــرآة الرؤيــة الخلفيــة ،يجــب
عليــك القيــام بذلــك كل  15-10ثانيــة .ميكنــك بذلــك اكتشــاف
حالــة خطــرة قبــل أن تحــدث.
هــذا ميكــن أن يســاعدك عــى التنبــؤ مبــا ســيفعل الســائقون
األخريــن .والنظــر إىل املركبــة التــي أمامــك يجنبــك الضغــط
عــى الفرامــل فجــأة ومــره واحــدة.
وهــذا يســاعدك عــى مراقبــة النقطــة العميــاء الخــاص بــك
أيضــا ،األمــر الــذي يجعــل مــن االســهل بكثــر معرفــة مــا إذا
كان املــرب الــذي ترغــب بتغيــره آمن ـاً أم ال.
دامئــا ضــع حـزام األمــان .هــذا أمــر ال بــد منــه ،ال يهــم أيــن
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أنــت ،أي نــوع مــن الســيارات كنــت تقــود ،أو كنــت تقــود
إىل حيثــا تريــد .ومبوجــب القانــون يف العديــد مــن البلــدان،
يجــب أن تكــون جميــع الســيارات تخضــع لضوابــط الســامة
ويجــب أن تســتخدم .وضــع ح ـزام األمــان ال يســتغرق ســوى
ثانيــة وميكــن أن ينقــذ حياتــك يف حالــة حصــول حــادث.
ويجــب أن يكــون األطفــال دامئــا يف مقعــد مخصــص لألطفــال
طويــل القامــة مبــا فيــه الكفايــة وثقي ـاً مبــا يكفــي للجلــوس
يف حــد ذاتهــا .وهــذا يشــمل عمومــا األطفــال يف ســن  12ومــا
دون .ال تضــع الطفــل يف ســيارة أو مقعــد مخصــص لألطفــال يف
مقعــد الراكــب األمامــي أو املقعــد اآلخــر مــع أكيــاس الهــواء.
يجــب عــى األطفــال بشــكل عــام دون ســن  12وكبــار الســن
عــدم الجلــوس يف مقعــد الراكــب األمامــي.

تجنب االنحرافات املفاجئة

عندمــا تقــود فقــط اعطــي القيــادة الرتكيــز املطلــوب إذا
كنــت بحاجــة إىل التحــدث عــى الهاتــف ،أوقـراءة االتجاهــات،
أوتنــاول وجبــة خفيفــة ،أو العمــل عــى األجهــزة األخــرى
الخاصــة بــك أو مشــغل األقــراص املدمجــة اركــن ســيارتك
جانبــاً وقــم مبــا تريــد .ال يســتغرق الوقــوع يف حالــة طارئــة
ســوى ثانيــة أو اثنتــن مــن اإللهــاء  ،لتفويــت هــذه العقبــة يف
منتصــف الطريــق أو التوقــف خلــف الســيارات التــي أمامــك
فجــأة .آخــر يشء تريــده هــو العقــل ويديــك فــا تكــون
مشــغوالً عندمــا تنشــأ حالــة الطــوارئ.
وهــذا أمــر مهــم للمحافظــة عىل ســامتك وســامة اآلخرين،
ولكــن مــن املهــم أيضــا االبتعــاد عــن الســائقني اآلخريــن الذين
ال يقــودون بحــذر .إعطــاء القيــادة  100٪مــن تركيــزك ســوف
تســاعدك عــى تجنــب الســائقني الذيــن ينشــغلون بربامــج
التشــغيل أو الذيــن يقومــون بكتابــة الرســائل النصيــة أواألكل
أو الذيــن ال يولــون حقــا االهتــام التــام أثنــاء القيــادة.
تجنــب القيــادة ليــا فمعظــم الحــوادث التــي تحــدث يف
الليــل أو يف الســاعات املبكــرة مــن الصبــاح بســبب التعــب
فمــن الصعــب أن نــرى جيــدا ً بــرف النظــر عــن الطقــس.
فعندمــا تكــزن أنــت او الســائقني اآلخريــن متعبــون تكــون
ردة فعلــك أبطــأ ،مــا يجعــل القيــادة عمومــا أكــر خطــورة.
ال تكتــب رســائل نصيــة أو التحــدث عــى الهاتــف أثنــاء
القيــادة .إذا كانــت عينيــك عــى الهاتــف أو أفــكارك يف أي
مــكان آخــر بخــاف الطريــق ،تكــون أكــر عرضــة للوقــوع يف
حــادث.
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القيادة فن وذوق وأخالق

تجنــب القيــادة يف الظــروف الجويــة الســيئة .مثــل الطقــس
العاصــف  -ســواء كان ذلــك بســبب الضبــاب أوالريــاح
واألمطــار ،أو الثلــج  -فســيارتك ال يكــون أداؤهــا كــا هــو
معتــاد وكذلــك الســيارات مــن حولــك (بغــض النظــر اذا كنــت
ســائق جيــد ســواء أنــت أو مــن حولــك) .وحتــى اذا مل يكــن
احــد هــو حولــك ،وكنــت ال تـزال تتعــرض لخطــر وقــوع حادث
متصــل بالطقــس .وإليــك بعــض األمورالتــي يجــب تأخذهــا يف
االعتبــار:
*احــرص دامئــا عــى صالحيــة مســاحات الزجــاج األمامــي
للمركبــة لــي تســر يف املطــر أو الثلــج.
*تذويــب الجليــد أو الثلــج عــن الزجــاج األمامــي الخــاص
بــك.
*تشغيل املصابيح األمامية ملساعدة اآلخرين لرؤيتك.
إذا كان ذلــك ممكنــا ،يف محاولــة لتجنــب القيــادة يف الثلــج
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عــى اإلطــاق ،حتــى ولــو كانــت املركبــة الخاصــة بــك تســر
بالدفــع بالعجــات الخلفيــة .إذا كان يجــب أن الخــروج يف
الثلــج ،قــد املركبــة ببــطء شــديد ،واســتخدام املكابــح ودواســة
البنزيــن برفــق ،والحفــاظ عــى زيــادة مســافة التوقــف.
ال تقــود اذا كنــت متعبــا ،ســواء كان ذلــك ليـاً أو نهــارا ً .اذا
كنــت متعبــا (خاصــة إذا كنــت تغفــو بســهولة أو لديــك حالــة
الخــدر) ،فــرد فعلــك هــو ضعــف الوقــت .فالدمــاغ ال تعمــل
عــى جميــع االتجاهــات فأنــت غــر قــادر عــى اتخــاذ القـرار
يف كل املحفــزات مــن حولــك .وعندمــا يحــدث ذلــك ،فمــن
املرجــح أن تضــع نفســك يف وضــع خطــر حتــى دون تحقيــق
ذلــك.
انتبــه إىل أن بعــض األدويــة ميكــن أن تســبب النعــاس
وتجعــل تشــغيل الســيارة خطــر جــدا .إذا كنــت قــد بــدأت
بتنــاول دواء جديــد ،اســأل طبيبــك إذا كان ال يــزال آمنــا
لقيــادة املركبــات.

مــارس 2015

أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

ساعد تنظم معرض توعية مرورية
لألسر بمركز المشرف التجاري بأبوظبي
مواصلــة لربامــج التوعيــة املروريــة املصاحبــة ألســبوع املــرور الخليجــي “ ”31بأبوظبــي الــذى تــم تنظيمــه
تحــت شــعار «قـرارك يحــدد مصــرك» نظمــت جمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث املروريــة بالتنســيق مــع
مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي يف اطــار منهجيــة الرشاكــة املجتمعيــة لتعزيــز الثقافــة املروريــة
بــن األرس ورشائــح املجتمــع كافــة يف مركــز املــرف التجــاري بأبوظبــي فعاليــات معــرض التوعيــة املروريــة
لــأرس والطــاب .
أكــد العميــد املهنــدس حســن احمــد الحــاريث مديــر مديرية
املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي رئيــس مجلــس ادارة
جمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث املروريــة ان الهــدف مــن
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تنظيــم معــرض التوعيــة املروريــة لــأرسة هــو توجيــه رســالة
شــاملة لــأرسة و رشائــح املجتمــع كافــة لرفــع ثقافتهــم مروريا
بأخطــار الحــوادث املروريــة ،وحثهــم عــى التعــاون مــع

مــارس 2015

التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

الرشطــة للحــد مــن الحــوادث ،مؤكــدا عــى دور كافــة الجهــات
التخــاذ القـرارات الصائبــة للوقايــة مــن الحــوادث املروريــة.
وأكــد الحــاريث ان الجهــود التــي تقــوم بهــا جمعيــة ســاعد

مــارس 2015

يف مجــال التوعيــة املروريــة مــن خــال رشاكتهــا االس ـراتيجية
مــع املديريــة تصــب يف الجهــود التــي تبذلهــا رشطــة أبوظبــي
يف رفــع مســتوى الوعــي الوقــايئ ،وتطبيــق املفاهيــم الرتبويــة
املروريــة الحديثــة وأســاليب التعليــم التفاعــي وفــق أفضــل
املعايــر العامليــة املتقدمــة يف مجــاالت التوعيــة مبــا يغــرس
الثقافــة املروريــة يف نفوســهم منــذ فــرة باكــرة.
وافتتــح العميــد خميــس اســحاق محمــد نائــب مديــر
مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي بحضــور مــدراء
االدارات باملديريــة معــرض التوعيــة املروريــة للطــاب الــذى
تشــارك فيــه نحــو  25مدرســة مــن مجلــس أبوظبــي للتعليــم
يعرضــون مــن خاللــه مجســات مروريــة لطــرق وتقاطعــات
اعدوهــا بصــورة مبتكــرة تعكــس وعيهــم بقضيــة الســامة
املروريــة مشــجعا الطــاب والطالبــات مبــا ،ويســهم يف بلــورة
آفــاق جديــدة للتوعيــة املروريــة ضمــن الجهــود املبذولــة يف
الحــد مــن الحــوادث املروريــة الذيــن ودعاهــم اىل مواصلــة
تلــك الجهــود االبداعيــة التــي تســتمد موضوعاتهــا مــن
الســامة املروريــة.
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتق ّيد بها

وجــال العميــد خميــس اســحاق يف املنصــات التــي تشــتمل
عــي معــرض مــرورى لعــرض االنظمــة الذكيــة املســتخدمة يف
مجــال الرقابــة االليــة ومركبــات مــرور أبوظبــي وتشــتمل عــى
الدوريــة الذكيــة وســيارة الــروز رويــس ومرســم ومســابقات
تثقيفيــة ومقاطــع فيديــو تتنــاول يف مجملهــا توجيــه ســلوك
مســتخدمي الطــرق بأســاليب مبتكــرة تحــايك الواقــع الحقيقــي
وتســليط الضــوء عــى اآلثــار النفســية واملاديــة الناجمــة عــن
الحــوادث املروريــة.
ويشــتمل املعــرض عــى تطبيقــات توعويــة مبتكــرة منهــا
عــرض» الســيارة محطمــة» تحمــل رمــز اســتجابة رسيــع ،حيث
تكشــف مبجــرد مســح ذلــك الرمــز املوجــود عليهــا عــر الهاتف
الــذيك مالبســات الحــادث الــذي تعرضــت لــه ،إضافــة إىل عرض
توعــوي تفاعــي لجميــع أف ـراد األرسة « لعبــة الظــل» و تبــن
بطريقــة مبتكــرة كيفيــة اختيــار ق ـرارات مناســبة ملســتخدمي
الطريــق« .وجــدول زمنــي تفاعــي» عبــارة عــن حائــط تاريخي
رقمــي يــرز مســرة اإلنجــازات التــي تــم تجفيفهــا عــى مــدار
الســنوات العــر املاضيــة .إضافــة إىل عــرض الدوريــة الذكيــة
وســيارة الــروز رويــس لرشطــة أبوظبــي وحافلــة مدرســية
وســيارة محــاكاة الواقــع مــن رشكــة اإلمــارات لتعليــم قيــادة.
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واشــاد العميــد خميــس مبــا قدمــه الــركاء وهــم مجلــس
أبوظبــي للتعليــم ومجموعــة بينونــة ورشكــة االمــارات لتعليــم
قيــادة الســيارات ،مؤكــدا رضورة مواكبــة الــدور املجتمعــي
للجهــود املبذولــة مــن مختلــف الجهــات للحــد مــن نزيــف
األرواح ،والحفــاظ عــى املمتلــكات العامــة والخاصــة عــر
تبنــي وتعزيــز الح ـراك املــروري املجتمعــي.
ودعــا العميــد خميــس اســحاق كافــة رشائــح املجتمــع
اىل زيــارة معــرض التوعيــة املروريــة لــأرسة مبركــز املــرف
التجــاري والــذى تســتمر فعالياتــه مــن  15اىل  19مــارس
الجــاري لالســتفادة مــن الربامــج املقدمــة التــي تتميــز
بتنوعهــا وتجددهــا يف شــكل مســابقات للصغــار والكبــار مــن
خــال املــرح املفتــوح ،وتنميــة الوعــي املــروري مــن خــال
املطبوعــات التوعويــة.
وىف ختــام الحفــل كــرم ســعادة العميــد خميــس اســحاق
وســعادة العقيــد جــال العامــري املديــر التنفيــذي للجمعيــة
الــركاء ىف معــرض التوعيــة املروريــة لــأرس وهــم مجموعــة
بينونــة الغربيــة ورشكــة حديــد االمــارات ومركــز املــرف
التجــاري ورشكــة االمــارات لتعليــم قيــادة الســيارات ومواصالت
االمــارات واملســعود برجســتون و مركــز اللولــو التجــاري
والشــاعر عــى نــارص الهطــاىل .
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الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين

فعاليات
أسبوع
المرور
تستقطب
الجمهور في
«الغربية»
اســتقطبت فعاليــات أســبوع املــرور الخليجــي مبركــز
الرويــس التجــاري يف املنطقــة الغربيــة ،الجمهــور والــركات
واملــدارس واملؤسســات؛ لالســتفادة مــن الربامــج التوعويــة،

مــن خــال املعــرض التوعــوي الــذي يهــدف إىل رفــع مســتوى
الوعــي الوقــايئ ،وتطبيــق املفاهيــم الرتبويــة الحديثــة،
وأســاليب التعليــم التفاعــي وفــق أفضــل املعايــر العامليــة
املتقدمــة يف مجــاالت التوعيــة.
وكان املقــدم طــال راشــد جمعــان ،مديــر فــرع الضبــط
املــروري بــإدارة املناطــق الخارجيــة يف مديريــة املــرور
والدوريــات برشطــة أبوظبــي ،افتتــح فعاليــات أســبوع املــرور
بالغربيــة تحــت شــعار «ق ـرارك يحــدد مصــرك» مش ـرا ً إىل
الجهــود املبذولــة لحفــظ الســامة املروريــة ،والحــد مــن
األســباب كافــة التــي تــؤدي لوقــوع الحــوادث املروريــة.
وأشــار إىل أن املعــرض التوعــوي شــاركت فيــه العديــد مــن
الجهــات ،منهــا مواصــات اإلمــارات وكليــة التقنيــة ورشكات
البــرول لتعزيــز الثقافــة املروريــة ،كــا شــارك طــاب املدارس
بتقديــم أناشــيد مروريــة ومشــاهد متثيليــة حــول الســامة
املروريــة ،وقصائــد شــعرية ومرسحيــات تســتمد موضوعاتهــا
مــن الســامة املروريــة؛ تحفيــزا ً للطــاب والطالبــات عــى
تطويــر األفــكار اإلبداعيــة ،مبــا يســهم يف بلــورة آفــاق جديــدة
ضمــن الجهــود املبذولــة يف الحــد مــن الحــوادث املروريــة.
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ال تســـرع املــــوت أســــرع

معرض مرور العين يشهد اقباال واسعا من الجمهور
حظــي املعــرض املــروي الــذي ينظمــه قســم مــرور العــن يف
مركــز العــن مــول التجــاري مبناســبة أســبوع املــرور الخليجــي
 31بإقبــال كبــر مــن جانــب طــاب املــدارس يف الفــرة
الصباحيــة وأفــراد الجمهــور يف الفــرة املســائية  ،ويســتمر
املعــرض حتــى الرابــع عــر مــن شــهر مــارس.
وقــال املقــدم صــاح عبــد اللــه الحمــري رئيــس قســم
مــرور العــن ان القســم ممثــا يف فــرع العالقــات العامــة يقــوم
بتنظيــم أنشــطة وفعاليــات متعــددة خــال أســبوع املــرور
تشــمل تنظيــم محــارضات تثقيفيــة يف املــدارس  ،وزيــارة
مصــايب الحــوادث املروريــة يف املستشــفيات  ،وتوزيــع هدايــا
ونـرات توعيــة وتنظيــم مســابقات مروريــة ألفـراد الجمهــور
يف املعــرض املــروري رصــدت لهــا جوائــز قيمــة وســط اقبــال
واستحســان الــزوار.
وأكــد رئيــس قســم مــرور العــن ان الهــدف مــن تنظيــم
املعــرض واألنشــطة والفعاليــات األخــرى هــو نــر وتعزيــز
الثقافــة املروريــة وســط افــراد الجمهــور وخاصــة طــاب
املــدارس بهــدف خلــق جيــل واع بقوانــن املــرور .
وقــال املــازم اول نــارص خليفــة الشــاميس مديــر فــرع
العالقــات العامــة باالنابــة بقســم مــرور العــن ان الجهــات
املشــاركة يف املعــرض املــروري تشــارك بنجــاح يف فعاليــات
أســبوع املــرور حيــث تنظــم مســابقات جامهرييــة رصــدت لهــا

22

جوائــز للفائزيــن  ،مش ـرا اىل ان انجــادي كوالنجــارا هنــدي
الجنســية فــاز بجائــزة مقدمــة مــن رشكــة الوثبــة للتأمــن
عبــارة عــن وثيقــة تأمــن مجانيــة لعــدم ارتكابــه أليــة حوادث
او مخالفــات مروريــة لحــوايل  26ســنة .
وعرضــت مدرســة عموريــة للتعليــم األســايس يف املعــرض
“مدينــة مروريــة مصغــرة “ عبــارة عــن مجســات مدينــة
كاملــة تشــمل احيــاء ســكنية وطــرق وإشــارات مروريــة .
وقالــت االخصائيــة االجتامعيــة غايــة الظاهــري مبدرســة
عموريــة ان هــذا املجســم مــن تصميــم مرشفــات الحافــات
املدرســية يف املدرســة والهــدف منــه هــو توعيــة الطالبــات يف
املدرســة مروريــا
وقالــت ان فريــق الســامة البيئيــة يف املدرســة والــذي يضــم
 75طالبــة قــوم بــدور فعــال يف توعيــة الطــاب مروريــا مــن
خــال توزيــع ن ـرات التوعيــة املروريــة وتنظيــم محــارضات
تثقيفيــة  ،وذلــك بالتعــاون مــع فــرع العالقــات العامــة يف
قســم مــرور العــن .
وتوجهــت الظاهــري بخالــص الشــكر والتقديــر لرشطــة
املــرور يف العــن عــى جهودهــا املســتمرة للحــد مــن الحــوادث
واملخالفــات املروريــة والخســائر البرشيــة واملاديــة الناجمــة
عنهــا  ،وتأمــن الســامة املروريــة لطــاب املــدارس وأفــراد
املجتمــع.
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان
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عزيزي قائد املركبة تقيد باإلشارات املرورية
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احرتامك للوحات املرورية دليل قاطع عىل وعيك

اإلصابات الشائعة في حوادث السيارات
اإلصابات الشائعة
ميكــن لحــوادث الســر أن تســبب العديــد مــن اإلصابــات
املختلفــة ،تقريبــا يف أي جــزء مــن الجســم ،وهــذا يتوقــف عــى
ظــروف الحــادث وشــدة التأثــر.
 – 1إصابات الرأس والدماغ
تعتــر إصابــات الــرأس والدمــاغ واحــدة مــن اإلصابــات األكرث
شــيوعا واملوهنــة التــي يعــاين منهــا الســائقني والــركاب الناجمة
عــن رضب الجســم بعنــف (تســمى إصابــات يف الدمــاغ).
األعـراض ميكــن أن تكــون خفيفــة ،معتدلــة أو شــديدة ،وهــذا
يتوقــف عــى مــدى التلــف يف خاليــا املــخ واملنطقــة املتــررة.
حتــى عندمــا ال يكــون هنــاك عالمــة واضحــة عــى الصدمــة
(أي جــروح أو كدمــات خارجيــة) ،مــا تســبب كدمــات
ونزيــف وتــورم يف الدمــاغ داخــل الجمجمــة بســبب قــوة تأثــر
الحــادث.
 - 2إصابات الرقبة
إصابــات الرقبــة شــائعة التــي ميكــن أن تحــدث جـراء حادث
ســيارة وهنــاك عــدة أشــكال لإلصابــة مثــل إجهــاد الرقبــة اىل
اصابــات خطــرة مثــل تكــر يف عظــام الرقبــة أوتفــكك يف
فق ـرات الرقبــة .
 - 3إصابات الحبل الشويك
يكــون الــرر يف الحبــل الشــويك ناجــا عــن تهتــك يف العظام
أو األربطــة أو متــزق يف أنســجة الحبــل الشــويك ،وتدمــر
املحــاور العصبيــة أوجــزء مــن الخاليــا العصبيــة التــي تحمــل
اإلشــارات بــن الدمــاغ وبقيــة الجســم وتكــون أعــى وأســفل
الحبــل الشــويك .واألرضار التــي تلحــق بالحبــل الشــويك غالبــا ما
تــؤدي إىل فقــدان وظيفــة يف الجســم أو تغيــر يف االنفعــاالت.
 - 4إصابات يف الظهر
أســفل الظهــر هــي املوقــع األكــر شــيوعا مــن بــن اإلصابــات
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يف الظهــر ،مبــا يف ذلــك االلتــواء يف العمــود الفقــري ،وكســور يف
الفقـرات .وميكــن لهــذه اإلصابــات أن تســبب األمل والحــد مــن
الحركــة يف بعــض األحيــان حتــى إصابــات الظهــر األكــر خطورة
ميكــن أن تســتغرق بعــض الوقــت لتظهــر بعــد وقــوع الحادث.
لســوء الحــظ ،ميكــن االصابــة يف الظهــر أن تســبب اآلم طويلــة
األمــد وعــدم الراحــة.
 - 5إصابات الوجه
إصابــات الوجــه شــائعة يف حــوادث الســيارات ،وميكــن
أن تكــون بســبب عجلــة القيــادة ،لوحــة القيــادة ،وســادة
هوائيــة ،الزجــاج األمامــي ،والنافــذة الجانبيــة ،مقاعــد الســيارة
أو الزجــاج املحطــم .هــذه اإلصابــات تــراوح يف شــدتها مــن
جــروح وكدمــات ،إىل تهتــك وكســور ،وحتــى اصابــات خطــرة
تؤثــر عــى الفــك وإصابــات األســنان.
 - 6اإلصابات الداخلية
ميكــن أن يســبب حــادث ســيارة إصابــات داخليــة مبــا يف
ذلــك ،إصابــات األمعــاء والــكىل والطحــال والكبــد والرئتــن
والقلــب أو الرشيــان األورطــي .أو كســور يف األضــاع وهــي
أيضــا شــائعة جــدا ،أو أن تســبب ثقــب يف الرئتــن واألعضــاء
الداخليــة األخــرى .واإلصابــات الداخليــة تكــون خطــرا عــى
الحيــاة وينبغــي أن تعامــل مــن قبــل الفنيــن الطبيــن عــى
الفــور.
 - 7اإلصابات النفسية
إن حــوادث الســيارات التــي تنطــوي عــى إصابــات خطــرة
وأحيان ـاً فقــدان الحيــاة ،ميكــن أن يــؤدي إىل إصابــات نفســية
طويلــة أو قصــرة األمــد لــدى الســائقني والــركاب الذيــن
قــد يعانــون مــن االضط ـراب العاطفــي ،واضط ـراب مــا بعــد
الصدمــة ،والقلــق املســتمر واالكتئــاب .وميكــن لهــذه اإلصابــات
النفســية أن تؤثــر عــى كل جانــب مــن جوانــب حيــاة الفــرد.
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لتجاوز اإلشارة والسرعة
والوقوف على خطوط المشاة

مرور أبوظبي تفعل 46
كاميرا مراقبة بدون
فالش في جزيرة المارية
بــدأت مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي
بتفعيــل  46كامـرا لضبــط متجــاوزي اإلشــارة الضوئيــة
يف  19تقاطعـاً بجزيــرة املاريــة بأبوظبــي.

ويــأيت النظــام ليكــون متكامـاً مــع أنظمــة ضبــط متجــاوزي
اإلشــارة الحمـراء؛ وحــدود الرسعــة التــي تــم تركيبهــا يف جزيــرة
أبوظبــي ضمــن مــروع تحســن الســامة املروريــة عنــد
التقاطعــات بإمــارة أبوظبــي؛ الــذي بــارشت املديريــة تنفيــذه
منــذ بدايــة عــام  ،2012والــذي يعــد مرشوعـاً متكامالً لتحســن
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الســامة املروريــة عــى التقاطعــات؛ ويتــم مبوجبــه وملــدة
خمــس ســنوات تركيــب كام ـرات املراقبــة يف مــا يزيــد عــن
 150تقاطع ـاً يف كل مــن أبوظبــي والعــن واملنطقــة الغربيــة.
وأفــاد العميــد املهنــدس حســن أحمــد الحــاريث ،مديــر
مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي بــأن املخالفــات؛
التــي يتــم رصدهــا مــن خــال أنظمــة املراقبــة عــى
التقاطعــات بجزيــرة املاريــة ،تشــمل مخالفــات تجــاوز اإلشــارة
الضوئيــة الحمــراء؛ واالســتخدام الخاطــئ ملســارات الحركــة،
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اتباع إشارات رجال املرور دليل وعي مروري

ووقــوف املركبــات عــى خطــوط عبــور املشــاة ،ومخالفــات
تجــاوز الرسعــات املقــررة ،ومخالفــة املركبــات املتجــاوزة يف
التقاطعــات ،واملركبــات التــي تقــوم باالنعطــاف أو االلتفــاف
الكامــل إىل اليســار مــن غــر الحــارات املخصصــة ،وعــدم
إعطــاء أولويــة العبــور للمشــاة.
إن نظــام مراقبــة الحركــة املروريــة عــى التقاطعــات بإمــارة
أبوظبــي ميثــل واحــدا ً مــن أهــم مشــاريع تحســن الســامة
املروريــة عــى طــرق وتقاطعــات إمــارة أبوظبــي؛ ويعتــر
مرشوعــاً متكامــاً يشــمل جميــع عنــارص تحســن الســامة
املروريــة ،أو مــا يعــرف ( ) ES+I(6مــن خــال تكامــل كل
العنــارص املروريــة الحديثــة ،مبــا ميكــن مــن إجــراء تقييــم
مســتمر للحالــة الهندســية للتقاطعــات وتأثريهــا عــى الســامة
املروريــة.
كــا أن كامـرات مراقبــة الحركــة املروريــة عــى التقاطعــات
تتميــز بأنهــا كام ـرات تعمــل باألشــعة تحــت الحم ـراء ،عاليــة
الجــودة ،ثالثيــة الوظائــف ،وتغطــى مــا يزيــد عــن خمــس
حــارات يف كل اتجــاه ،وتقــوم بعــدة وظائــف منهــا التعــرف
عــى عــدد املركبــات العابــرة وتصنيفهــا وقـراءة متوســط رسعــة
الشــارع ،والتعــرف عــى عــدد واتجاهــات املشــاة أثنــاء اإلشــارة
الضوئيــة الخ ـراء والحم ـراء.
ودعــا الحــاريث الســائقني مبناســبة أســبوع املــرور الواحــد
والثالثــن لــدول مجلــس التعــاون تحــت شــعار «قـرارك يحدد
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مصــرك» ،اىل اتخــاذ اإلجـراءات الصائبــة بعــدم تجــاوز االشــارة
الضوئيــة الحمـراء او زيــادة الرسعــات يف التقاطعــات ،وعــدم
الوقــوف عــى خطــوط املشــاة أو االلتفــاف إىل اليســار مــن
غــر املســار اإللزامــي ،مؤكــدا ً أهميــة تعزيــز شــعار أســبوع
املــرور الــذي يعكــس الحــرص عــى تفعيــل آليــة الرشاكــة
املجتمعيــة؛ وأهميتهــا يف مــد جــر التواصــل مــع رشائــح
املجتمــع املختلفــة ،الفتــاً إىل دورهــم اإليجــايب يف إحــداث
تغيــر جوهــري ونهضــة مروريــة شــاملة ،يف ســبيل الحفــاظ
عــى األرواح واملمتلــكات.
وتبــذل مديريــة املــرور والدوريــات جهــودا ً كبــرة للحــد مــن
الحــوادث املروريــة؛ ومــا ينتــج عنهــا مــن وفيــات وإصابــات
بليغــة ،وذلــك مــن خــال زيــادة الضبــط املــروري وتركيــب
أنظمــة حديثــة للضبــط اآليل عــى الطــرق الداخليــة والخارجية
بإمــارة أبوظبــي ،بجانــب تكثيــف التوعيــة املروريــة مــن خــال
برنامــج مــرور أبوظبــي «مع ـاً» عــى الـ»فيــس بــوك وتويــر
يوتيــوب» ،ونــر الثقافــة املروريــة مــن خــال وســائل اإلعــام
وتنظيــم املحــارضات؛ وتعزيــز التواصــل مــع رشائــح املجتمــع
كافــة ،وحــث مســتخدمي الطريــق عــى االلتــزام بقانــون
الســر واملــرور.
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عزيزي قائد املركبة :يتم تسخري كافة الجهود للوصول ألعىل معدالت السالمة املرورية من أجلك أنت

خطة جديدة لخفض الوفيات  3بالمائة لكل  100ألف نسمة

تحسن مؤشرات الوفيات  35%واالصابات
البليغة  50%في  5سنوات بأبوظبي

كشــف مديــر مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي عــن تحقيــق نتائــج ايجابيــة يف مــؤرشات مســتويات
الســامة املروريــة بإمــارة أبوظبــي خــال الخمــس ســنوات املاضيــة ( ) 2014-2010بخفــض وفيــات حــوادث الدهــس
بنســبة , 54%وخفــض عــدد الحــوادث املروريــة بنحــو  40%والوفيــات الناتجــة عنهــا بنحــو  ، 35%واالصابــات البليغــة
بنحــو  50%وانخفــاض اعــداد الوفيــات لــكل  100000نســمة بنحــو  39%واعــداد الوفيــات لــكل 10000مركبــة بنحــو
 59%عــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد املركبــات املســجلة بنحــو .12%
وقــال ان التحســن املســتمر يف مســتويات الســامة املروريــة
مل يكــن وليــد الصدفــة وامنــا نتيجــة التطبيــق والتنفيــذ الصــارم
للخطــة املتكاملــة التــي تــم تطويرهــا واعتامدهــا مــع مطلــع
عــام  2010و شــملت « املجــاالت الهندســية الضبــط املــروري
التوعيــة والتثقيــف  ,رسعــة االســتجابة والرعايــة الصحيــة
,التقييــم املســتمر للنتائــج ومــؤرشات األداء ,والرشاكــة
املجتمعيــة  ،و تــم مــن خاللهــا تنفيــذ العديــد مــن املبــادرات
واس ـراتيجية متكاملــة إلدارة الرسعــات ونــر أجهــزة الضبــط
اآليل وتطويــر نظــام مراقبــة متجــاوزي اإلشــارة الضوئيــة
الحمــراء.
وأكــد مديــر مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي
ارتفــاع متوســط التحســن الســنوي يف معــدالت الســامة
املروريــة خــال الفــرة املذكــورة نتيجــة للجهــود املبذولــة مــن
خــال املراجعــة املســتمرة للخطــة موضحــاً أن متوســط
التحســن الســنوي لخفــض عــدد الحــوادث املروريــة بلــغ
بنســبة  8%والوفيــات الناتجــة عنهــا بنســبة  7%واالصابــات
البليغــة بنســبة  10%وعــدد وفيــات املشــاة بنســبة 11%
ومعــدل الوفيــات لــكل عــرة الــف مركبــة بنســبة .12%
واشــار اىل ان املديريــة بــارشت تنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن
خطتهــا االســراتيجية طويلــة االمــد التــي ترتكــز عــى ســتة
محــاور رئيســية ( )6Es+Iلألعــوام الخمســة املقبلــة (-2015
 ) 2021و تســتهدف الوصــول اىل خفــض وفيــات الحــوادث
املروريــة اىل معــدل % 3لــكل  100مائــة الــف نســمة يف عــام
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 ,2021مــن خــال تطويــر العمليــات التشــغيلية يف مجــال
الســامة املروريــة وفــق افضل املســتويات واملامرســات العاملية
كجــزء رئيــي مــن خطتهــا طويلــة االمــد الراميــة للوصــول اىل
الرؤيــة الصفريــة للوفيــات الناتجــة عــن حــوادث الطــرق
بحلــول عــام .2030

وقــال ان اطــاق املرحلــة الثانيــة مــن الخطــة االس ـراتيجية
طويلــة االمــد «التــي تــم تقســيمها اىل خطــط خمســية
مرحليــة» يــأيت يف اطــار الجهــود املبذولــة ملواصلــة مــا تــم
تحقيقــه مــن نتائــج ايجابيــة يف مســتويات الســامة املروريــة
بأمــارة أبوظبــي خــال الخمــس ســنوات املاضيــة (-2010
 )2014يف اطــار اســراتيجية الســامة املروريــة للمديريــة
ورؤيتهــا املســتقبلية لتحقيــق الرؤيــة الصفريــة بحلــول .2030
وافــاد ان خطــة املديريــة للســنوات الخمــس املقبلــة ترتكــز
عــى محوريــن رئيســن, ,املحــور االول يهــدف اىل تطويــر ورفــع
كفــاءة املــوارد البرشيــة املواطنــة لتصبــح اكــر مهنيــة وحرفيــة
للعمــل يف مختلــف املجــاالت مبــا يحقــق القــدرة والكفــاءة
للتعامــل مــع التحديــات املســتقبلية مــن خــال تطويــر املعهــد
املــروري وبرامــج الرشاكــة مــع املؤسســات التعليميــة والبحثيــة
الرائــدة يف مجــاالت العمــل املــروري واعتــاد ومعادلــة
الربامــج التعليميــة والتدريبيــة املقدمــة باملعهــد عــى محلي ـاً
ودوليـاً مــن خــال تطبيــق مــؤرشات األداء فضــا عــن تحديــد
االحتياجــات التدريبيــة للعاملــن باملديريــة.
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع

واشــار اىل أن املحــور الثــاين للخطــة املديريــة يركــز عــى
مواصلــة تطويــر األنظمــة والربامــج الداعمــة لتنفيــذ أفضــل
املامرســات العامليــة واســتخدام نظــم الــذكاء االصطناعــي
بتوظيــف نظــم املعلومــات الجغرافيــة ونظــام مراقبة اإلشــارات
الضوئيــة وحركــة املركبــات عــى الجســور و الضبــط املــرورى
باســتخدام االنظمــة والربامــج الذكيــة ,وتوزيــع الدوريــات
واســتخدام نظــام املحــاكاة ثالثيــة االبعــاد للحركــة املروريــة
لتوفــر ســامة مروريــة مســتدامة تفاديـاً لألســباب التــي تؤدى
إىل وقــوع الحــوادث املروريــة ومــا ينتــج عنهــا مــن وفيــات
وإصابــات بليغــة.
وتطــرق اىل ابــرز املشــاريع الجــاري تنفيذهــا باملديريــة الفتــا
اىل ان الفــرة املقبلــة ستشــهد بــدء تشــغيل مركــز لألنظمــة
املروريــة الذكيــة مبديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي
الــذى تــم تجهيــزه بحــزم برمجيــة متطــورة تعمــل كمنظومــة
متكاملــة إلدارة املامرســات املروريــة ومراقبــة وتقييــم الحركــة
املروريــة عــى شــبكة الطــرق بإمــارة أبوظبــي بصــورة آنيــة
وتقييــم و مراقبــة أداء جميــع عنــارص العمــل املــروري
باملديريــة وزيــادة حجــم االســتفادة مــن املــوارد البرشيــة.
واوضــح ان املركــز يعمــل بتقنيــة الــذكاء االصطناعــي إذ
يربــط بــن عــدة أنظمــة مروريــة ســتحقق التكامــل يف تقييــم
وتحليــل واعــادة ضبــط املنظومــة املروريــة بشــكل كامــل
ويقــوم بالعديــد مــن املهــام تشــمل مراقبــة الحركــة املروريــة
عــى مــدار الســاعة مــن خــال غــرف التحكــم املجهــزة بأحدث
التقنيــات و حــل مشــكالت االزدحــام املــروري ومراقبتهــا
تفادي ـاً لالرتبــاك املــروري املحتمــل ج ـراء وجــود التحويــات
املروريــة و تحليــل بيانــات املخالفــات املروريــة ومراقبــة حركــة
املركبــات الثقيلــة عــى الطــرق.
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واســتعرض مــروع الكبائــن الذكيــة الجــاري تنفيذهــا التــي
تقــوم باستشــعار الحالــة املروريــة عــي الطــرق وبــث رســائل
إرشــادية وتحذيريــة متعلقــة بالحــوادث وقيــاس مســافات
الرؤيــة يف االحــوال الجويــة املصاحبــة لظاهــرة الضبــاب
والعواصــف الرتابيــة يف خطــوة هامــة لدعــم التواصــل مــع
الســائقني بصــورة مســتمرة مــن خــال لوحــات الكرتونيــة
كبــرة منتــرة عــي الطــرق الخارجيــة بإمــارة أبوظبــي.
واكــد اســتمرار الجهــود املبذولــة إلدخــال التوعيــة ضمــن
املناهــج الدراســية و مبــادرة النقــل االمــن للطــاب مــن خــال
توفــر االشـراطات واملوصفــات الفنيــة لحافــات نقــل الطــاب
«لتطويــر منظومــة متكاملــة مرتبطــة باألقــار الصناعيــة
وغــرف عمليــات وزارة الداخليــة ملراقبــة جميــع تفاصيــل
انتقــال الطــاب مــن املنــازل إىل املــدارس للحــد مــن حــوادث
الدهــس والجرائــم األخــرى املرتبطــة بعمليــات النقــل املدريس.
ودعــا مديــر مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي
جميــع رشائــح املجتمــع مبناســبة اســبوع املــرور الخليجــي
املوحــد الواحــد والثالثــن الــذى يتــم تنظيمــه تحــت شــعار
«قـراراك يحــدد مصــرك « والــذى تنطلــق فعالياتــه غــدا االحــد
مبركــز يــاس التجــاري بأبوظبــي إىل تعزيــز الجهــود املبذولــة
لتحســن مســتويات الســامة املرورية بإمــارة أبوظبــي ،باعتبار
ان الســامة املروريــة مســئولية مجتمعيــة ومســئولية شــخصية.
مؤكــدا اهميــة التواصــل املبــارش مــع رشائــح املجتمــع املختلفــة
مــن خــال جميــع الوســائل مبــا يدفــع اىل الحــد مــن الهــدر
يف الــروة البرشيــة ألن اإلنســان هــو دعامــة الوطــن وعــاده،
والحفــاظ عليــه ووقايتــه مــن الحــوادث املروريــة ومــا ينتــج
عنهــا مــن وفيــات واصابــات بليغــة وآثــار اجتامعيــة ســلبية
هــو اســتثامر املســتقبل للحفــاظ عــى النهضــة والتطــور الــذى
حققتــه الدولــة خــال الفــرة املاضيــة .
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الرسعة تؤدي إىل املوت

دورية تثقيف تجوب اإلمارات لنشر الوعي المروري

تجــوب دوريــة تثقيــف املروريــة ،التابعــة ملديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي ،اإلمــارات
يف اطــار فعاليــات أســبوع املــرور الخليجــي  ،لنــر الوعــي املــروري واســتقطبت املئــات مــن
االشــخاص مــن مختلــف رشائــح املجتمــع ،وخصوص ـاُ الســياح منــذ انطــاق برامجهــا التوعويــة مــن
أمــام بــرج خليفــة بــديب.
وأشــاد الرائــد عبدالرحمــن خاطــر ،مديــر فــرع التوعيــة
املروريــة بــإدارة املــرور والدوريــات برشطــة الشــارقة ،بتفاعــل
الجمهــور مــع برامــج دوريــة تثقيــف التوعويــة ضمــن
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فعاليــات األســبوع يف الشــارقة ،والتــي أقيمــت يف مركــز ميغــا
مــول ،حاثــاً رشائــح املجتمــع عــى االلتــزام بقانــون الســر
واملــرور؛ واالســتفادة مــن اإلرشــادات والربامــج التوعيــة

ابـريـل 2015

التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات

التــي تصــب يف صالحهــم .وذكــر النقيــب
حمــدان حســن بــن ذيبــان ،مســؤول اإلعالم
يف قســم العالقــات العامــة يف مديريــة
املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي،
عضــو فريــق التجهيــز والتحضــر املوحــد
عــى مســتوى إدارات املــرور ،أن الدوريــة
تجــوب مــدن الدولــة؛ مــن خــال تقديــم
أفــام توعويــة عــر التجهيـزات املســتخدمة
واملتمثلــة يف وضــع شاشــة عــرض خلفيــة
عــى ســيارة الدوريــة ،وكامــرا متحركــة
لتســجيل أعــال التوعيــة واملناقشــات
التــي تتــم مــع الجمهــور واألرس ،والتوعيــة
بوســائل الســامة املروريــة للوقايــة والحــد
مــن الحــوادث ،كمقاعــد ســامة األطفــال،
ووســائل اإلســعافات األوليــة وطفايــة
الحريــق؛ الفت ـاً إىل أن العنــر النســايئ كان
مــن ضمــن أبــرز الرشائــح التــي اهتمــت
بالتعــرف عــى الوســائل اإليضاحيــة
واملشــاركة يف املســابقة املروريــة التوعويــة.
وأضــاف أن قافلــة التوعيــة املروريــة
لدوريــة تثقيــف املروريــة تعمــل كوحــدة
توعيــة متنقلــة؛ ملشــاركة إدارات املــرور
األخــرى يف تقديــم محــارضات مروريــة؛ خصوصــاً يف املواقــع
التــي تشــهد كثافــة كبــرة لحــث الســائقني عــى االلتــزام
بقانــون الســر واملــرور؛ والرسعــات املقــررة عــى الطــرق
وربــط ح ـزام األمــان وعــدم اســتخدام الهاتــف أثنــاء القيــادة.
وأوضــح ان «تثقيــف» تتوافــر فيهــا تجهيزات متطــورة لتقدم
أفــام توعويــة عــر شاشــة عــرض خلفيــة عــى ســيارة الدوريــة،
وكامــرا متحركــة لتســجيل أعــال التوعيــة واملناقشــات مــع
الجمهــور واألرس ،والتوعيــة بوســائل الســامة املروريــة للوقايــة
والحــد مــن الحــوادث ،كمقاعــد ســامة األطفــال ،ووســائل
اإلســعافات األوليــة وطفايــة الحريــق؛ الفتــاً إىل أن العنــر
النســايئ كان ضمــن أبــرز الرشائــح التــي اهتمــت بالتعــرف
عــى الوســائل اإليضاحيــة واملشــاركة يف املســابقة املروريــة
التوعويــة.
ومــن جانبــه أشــار املســاعد أحمــد عبــده ،مــن مديريــة
املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي ،إىل تواصــل برنامــج
التوعيــة املروريــة لدوريــة ســاعد ،التــي قامــت بتنفيــذ برامــج

مــارس 2015

توعيــة تفاعليــة بــكل مــن مركــز امليجــا التجــاري بالشــارقة
وكورنيــش عجــان ،واألماكــن التــي تشــهد كثافــة برشيــة بــكل
مــن أم القيويــن ورأس الخيمــة والفجــرة لتختتــم برامجهــا
التوعويــة يف أبوظبــي.
الجديــر بالذكــر أن الهــدف مــن إنشــاء الدوريــة؛ يتمثــل
يف زيــادة الثقافــة املروريــة لــدى مختلــف أفــراد املجتمــع،
وتفعيــل التوعيــة املروريــة لــدى األرس ،مــن خــال زيــارة
املنــازل وتوجيــه الســائق الخــاص (الســائق املنــزيل) واملربيــات
يف املنــازل ،لكيفيــة التعامــل الصحيــح مــع األطفــال داخــل
املركبــة وعــى الطريــق ،وتوجيــه أوليــاء األمــور مــن خــال
مســاهمتهم للحــد مــن الحــوادث املروريــة ،وتوعيــة الجمهــور
يف األماكــن العامــة واملفتوحــة بتنظيــم محــارضات للتعريــف
بالدوريــة ونوعيــة خدماتهــا املقدمــة للجمهــور ،إضافــة إىل
تقديــم هدايــا وتوزيــع «بروشــورات» ،إضافــة إىل وتوجيــه
النصــح واإلرشــاد لهــم ،عــن طريــق عــرض صــور الحــوادث
والنتائــج املحتملــة الناتجــة عــن مخالفاتهــم قوانــن الســر
واملــرور.
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حزام األمان سالمة وأمان

مرور أبوظبي تطلق دورية ذكية لالطفال

اطلقــت مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي
ضمــن فعاليــات أســبوع املــروري الخليجــي مبركــز املــرف
التجــاري بأبوظبــي “دوريــة األطفــال الذكيــة” الســتخدامها
يف حمــات التوعيــة املروريــة لألطفــال يف املناســبات املختلفــة
وافــاد املقــدم صــاح عبداللــه الحمــري رئيــس قســم مــرور
ودوريــات العــن ان الدوريــة الذكيــة هــي فكــرة املســاعد اول
محمــد راشــد الغيثــي والرشطــي عبــد اللــه ســلطان النعيمــي
مــن فــرع العالقــات العامــة ،وهــي عبــارة عــن ســيارة ذكيــة
صغــرة الحجــم ومــزودة بشاشــة عــرض ذكيــة وكامـرا وجهــاز
أي بــاد و جهــاز “ هــويك تــويك” وعليهــا ملصقــات وعبــارات
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توعيــة يف شــكل جــذاب لألطفــال  ،وتعــرض معلومــات
بأســلوب مبســط وســهل لألطفــال بهــدف توعيتهــم مروريــا .
وأشــار اىل ان الهــدف مــن ابتــكار هــذه الدوريــة التثقيفيــة
الجديــدة هــي كــر حاجــز الخــوف لــدى األطفال تجــاه رشطة
املــرور وغــرس الوعــي املــروري يف نفوســهم وتشــجيعهم عــى
التعــاون مــع رجــال املــرور يف تطبيــق قواعــد وأنظمــة املــرور
خاصــة فيــا يتعلــق بالركــوب و النــزول اآلمــن مــن الحافــات
املدرســية والعبــور اآلمــن عــر مم ـرات املشــاة وغريهــا مــن
األمــور التــي تســاعد عــى تحقيــق الســامة املروريــة لألطفــال.
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداءه بالطريقة الصحيحة

مرور
أبوظبي
تكشف عن
سيارتها
الروز رويس
الجديدة في
مركز ياس
كشــفت مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي
ضمــن فعاليــات االحتفــال بأســبوع املــرور الخليجــي
الواحــد والثالثــن “ق ـراراك يحــدد مصــرك “ مبركــز يــاس
التجــاري عــن مركبتهــا الجديــدة ســيارة الرولــز رويــس،
يف إطــار جهودهــا الراميــة إىل اســتقطاب كافــة الجهــود
لتعزيــز الثقافــة املروريــة.

وقــال العقيــد جــال العامــري ،رئيــس قســم العالقــات
العامــة يف مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي ،إن
إدخــال الرولــز رويــس يــأيت ملواكبــة املســتجدات وتحقيــق
أهــداف املنظومــة الرشطيــة واألمنيــة لجــذب واســتقطاب
رشائــح املجتمــع يف مختلــف فئاتــه العمريــة ،يف مبــادرات
جديــدة تتوافــق مــع تطلعــات واهتاممــات كافــة رشائــح
املجتمــع لإلســهام بشــكل أســايس يف الربامــج التوعويــة.،
وأوضــح العامــري ان ســيارة الرولــز رويس ستســهم يف توعية
رشائــح املجتمــع و رفــع مســتوى الســامة والثقافــة املروريــة،
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لتحقيــق املنظومــة الرشطيــة واألمنيــة وحــث الشــباب عــى
االلتــزام بإجــراءات الســامة املروريــة
واشــار العامــري اىل ان الرولــز رويــس التــي تــم عرضهــا
يف جنــاح اســبوع املــرور لــى تقــوم بالعمــل ىف مجــال التوعيــة
اضافــة اىل مركبتــان نــوع «شــفروليه كــارو» ذات األداء العايل؛
ومركبــة مــن نــوع «جــي يت يس آر» باإلضافــة إىل دراجــة ناريــة
رباعيــة مــن نــوع «بوالريــس» الرباعيــة والدراجــة الهالــرىل
ديفســون
الفتــا اىل أن تلــك املركبــات شــاركت يف املعــارض التوعويــة
التــي نظمتهــا املديريــة باملــدارس والجامعــات ،ويف الفعاليــات
العامــة ،مــا يعــد فرصــة لتعزيــز منهجيــة التواصــل الخارجــي
مــع الجمهــور ،وبــث رســائل التوعيــة والســامة العامــة،
عــر التخاطــب مــع مختلــف فئــات املجتمــع مــن مواطنــن
ومقيمــن؛ مبــا يعــزز روح الثقــة والتعــاون بلغــة جذابــة
وعرصيــة يف رشاكــة فاعلــة مــع مجتمعنــا
وأشــار العامــري إىل أن مشــاركة مركبــات
مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي
الرسيعــة يف برامــج التوعيــة؛ ميثــل نهجـاً متميـزا ً
لرتســيخ مفاهيــم جديــدة للعمــل التوعــوي،
بنقلــه مــن األمنــاط التقليديــة إىل اســتحداث
مبــادرات جديــدة للتحــول إىل الصبغــة
االجتامعيــة والتالحــم التــام مــع مناشــط املجتمع
الرياضيــة والثقافيــة واالجتامعيــة وغريهــا مــن
األنشــطة أفــرادا ً ومؤسســات.
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مقطتفات
من فعالية
اسبوع
المرور
الخليجي
الموحد 31
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