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مرور أبوظبي تشارك في
ملتقى األصم العربي

جمعية ساعد تشارك في
الندوة الدولية للطفل
الريادة اإلماراتية من المقارنة إلى النموذج
يشوه الحياة
المخدرات ألم
ّ
مخاطر اإلطارات المقلدة

القيادة
بدون رخصة
تزيد خالل العطلة الصيفية قيادة صغار السن للمركبات
بدون رخصة نسبة لما يصاحب فصل الصيف من فراغ كبير
لدى طلبة المدارس والمراهقين.
لذا يجب على أولياء األمور واألسر اإلسهام في الحد
من هذه الظاهرة ،وعدم السماح ألبنائهم بقيادة المركبات
بال رخصة ،وذلك نسبة لما ينتج عن قيادتهم المركبات من
خطورة كبيرة على حياتهم ويجب على أولياء األمور واألسر
الحرص على سالمة أبنائهم وعدم ترك الحبل على القارب
«لصغار السن» لقيادة المركبات سواء كان ذلك داخل
المنزل أو حول الطرق الداخلية في األحياء السكنية حيث
أن ذلك يعرض السائق ومالك المركبة إلى المسائلة
القانونية.
وتنص المادة  51من قانون السير والمرور االتحادي،
على أنه ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر،
وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف درهم ،أو بإحدى هاتين
العقوبتين ،كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة
قيادة ،أو برخصة ال تسمح له بقيادة ذات نوع المركبات
و يمنع القانون أي شخص من قيادة أي مركبة ميكانيكية
ً
حائزا على رخصة سارية المفعول،
على الطريق ،ما لم يكن
صادرة من سلطة الترخيص ،تخوله حق قيادة ذات نوع
المركبة التي يقودها ،كما ال يجوز ألي شخص مسؤول
عن مركبة ميكانيكية ،أن يسمح بقيادتها لمن ال يحمل
رخصة تخوله قيادتها .

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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إطارات السيارات

ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﺫﻳﺒﺎﻥ

تش���هد هذه الفترة م���ن العام وقوع العدي���د من الحوادث
المروري���ة الجس���يمة نتيج���ة النفج���ار اإلطارات بس���بب ارتفاع
درج���ات الحرارة واس���تخدام إطارات غي���ر مطابقة للمواصفات
مما يتطلب توفير أقصى متطلبات الس�ل�امة لكافة سائقي
المركبات ومس���تخدمي الطرقات بإم���ارة أبوظبي وتثقيفهم
بمعان���ي العالمات الموجودة على اإلط���ارات وان يفرقوا ما
بين اإلطار الجيد واإلطار غير الجيد.
ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻜﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻣﺮﺍﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﻴﻞ :

كما أنه يجب على الس���ائقين االلمام بالمعلومات المهمة
لس�ل�امتهم خ�ل�ال فت���رة الصيف وتج���ب الح���وادث التى تقع
بسبب انفجار اإلطارات وتشمل تاريخ صناعة اإلطارات ومدة
صالحي���ة اإلط���ار بعد تركيبه ( 6ش���هور) للش���احنات (س���نتين)
للمركبات الخفيفة وضرورة فحصها و تبديلها بعد إنتهاء فترة
الصالحي���ة والضوابط الخاصة بش���روط التخزي���ن والتأكد في
حالة شراء اإلطارات الجديدة من عدم تأثرها بالرطوبة ودرجات
الحرارة مما يؤدي إلى عدم صالحيتها و يزيد من خطورة وقوع
الحوادث المرورية نتيجة إلنفجارها.

رئيس التحرير

العقيد /جمال سالم العامري

لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

جمعية ساعد توزع الورود على
السائقين في اسبوع المرور العربي

جمعية ساعد للحد من الحوادث املرورية توزع الورود عىل العديد من السائقني عىل بعض الطرق مبدينة
أبوظبي وحثتهم عىل تعزيز املسئولية الشخصية واملبادرة ألن يكونوا قدوة بااللتزام بقانون السري واملرور يف
اطار اسبوع املرور العريب  2015وتم تنظيمه تحت شعار «أبدا بنفسك كن ملتزماً» خالل الفرتة من  3اىل 9
ابريل املايض عىل مستوى الدول العربية.
واشار العقيد جامل س��امل العامري املدير التنفيذي لجمعية
ساعد للحد من الحوادث املرورية أن تلك املبادرة تأيت بالتنسيق
مع مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي لتأكيد املس��ؤولية
املجتمعية يف الحفاظ عىل أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق
من مواطنني ومقيمني ،داعياً الجميع من جهات وأفراد إىل تفعيل
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أركان رشاكة مجتمعية حقيقية للحد من الحوادث املرورية وما
ينتج عنها من وفيات واصابات بليغة.
وقد إش��تمل اس��بوع املرور العريب محارضات وبرامج لتعزيز
التواصل املجتمعي مع الس��ائقني وحثهم ع�لى االلتزام بقانون
الس�ير واملرور من خالل اس��اليب مبتكرة يك��ون لها أثر مبارش

يـونيـو 2015

حافظ عىل جاهزية مركبتك

يف تغيري االتجاهات ورفع كفاءة ومس��توى القيادة عىل طرقنا،
والحد من الس��لوكيات الس��لبية املتمثل��ة يف القيادة برسعات
عالية والتهور وعدم ترك مس��افة كافية وعدم اس��تخدام حزام
األمان واالنش��غال بالهاتف أثناء القيادة ،والقيادة بدون رخصة
سوق والتفحيط وغريها من السلوكيات السلبية األخرى.
ويعت�بر التواص��ل املجتمعي مع الس��ائقني فرص��ة ملحارصة
اإلش��كاليات الس��لبية التي تفيض إىل ارتكاب أخط��اء مرورية،
من خالل الفعاليات واألنش��طة التفاعلية والتي تدعو الجميع
إىل تحم��ل مس��ؤولياته ،نظرا ً ألن الس�لامة املرورية هي قضية
مجتمعية.
إن تعديل الس��لوك املروري لدى جميع مستخدمي الطريق
من مشاة وسائقني ،يبقى العامل األهم الذي يسهم يف تخفيض
أع��داد الح��وادث املرورية ،كون العامل البرشي هو املس��ؤول
بش��كل أس��ايس عن تلك الح��وادث ونتائجها الس��لبية ،ويظل
التعاون والتنسيق املتبادل بني الجهات واملؤسسات ذات العالقة
بالعملية املرورية ،وعىل مختلف األصعدة رضورياً للتقليص من
حجم هذه الكارثة.
وهذه املب��ادرة تأيت يف إطار رؤية الجمعية التي تعتمد عىل
منهجية ورؤية ش��املة للعمل الطوعي املروري لتعزيز مشاركة
جميع رشائح املجتمع لتقديم الدعم واملساندة للجهود الرسمية
يف مج��ال التوعية املرورية باعتب��ار أن العمل املروري الطوعي
يعت�بر أحد الوس��ائل الهامة والت��ي أثبتت فعاليته��ا يف إيجاد
الحلول املالمئة ملش��كلة الس�لامة املرورية يف كث�ير من الدول
املتقدمة مروريا ،لذلك جاء إنش��اء الجمعية لتمكني املجتمع يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة من املساهمة يف مجال السالمة
املرورية باعتباره رشيكا أصيالً من خالل تقديم الحلول املناسبة
التي من ش��أنها الح ّد من الحوادث املرورية وما ينتج عنها من
خسائر برشية واقتصادية ومشاكل اجتامعية.
وتعترب الجمعية رشيك اسرتاتيجي ملديرية املرور والدوريات
برشطة أبوظبى يف الجهود املبذولة لتحسني مستويات السالمة
املرورية من خالل الرتكيز عىل الربامج التوعوية للجمعية يف رفع
الوعي بخطورة االنش��غال بالهاتف أثناء القيادة ،ورضورة ربط
حزام األمان وجل��وس األطفال دون العارشة يف املقاعد الخلفية
واألس��باب التي تؤدي إىل وق��وع الحوادث املرورية وتش��مل
االنحراف املفاجئ ويليه اإلهامل وعدم االنتباه ثم الرسعة دون
مراع��اة الطريق ويليها عدم االلتزام بخ��ط الطريق ثم انفجار

يـونيـو 2015

07

التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

اإلط��ارات وع��دم ترك مس��افة كافية والعبور م��ن غري األماكن
املخصصة.
وقد قدمت الجمعية العديد من املبادرات يف مجال الس�لامة
املرورية والتي تضمن��ت تنظيم معارض توعية مرورية ،بجانب
طباع��ة العديد من املطبوع��ات باللغات العربي��ة واالنجليزية
والتي اش��تملت عىل كتيب القانون االتح��ادي للمرور باللغتني
العربي��ة واالنجليزي��ة وكتيب مثل��ث املرور لألطف��ال وكتيب
التقوي��م الس��نوي للمرور لألطف��ال وكتيب ج��دول املخالفات
والغرامات باللغتني العربية واإلنجليزية باإلضافة تنظيم العديد
من املحارضات التوعوية.
وأش��ار إىل امتداد نش��اط الجمعية لتعزيز منهجية التواصل
املجتمعي مع كافة املؤسس��ات الرس��مية ومؤسس��ات املجتمع
املدين عىل مستوى الدولة ،الفتاً إىل أن باب التسجيل يف الجمعية
مفتوحاً لكافة رشائح املجتمع وأن نش��اطها يتضمن العديد من
األنش��طة الطوعية املرورية وتهدف الجمعية إىل تحقيق سبعة
أه��داف مح ّددة ،هي :العمل عىل رفع الوعي بأهمية الح ّد من
الحوادث املرورية ،ومد جس��ور التعاون مع مؤسسات املجتمع
املدين لتعزي��ز دور الجمعية التنموي ،والتع��اون مع جمعيات
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وأندية الجاليات املوجودة داخل الدولة لتعزيز دورها يف تثقيف
مواطنيها حول ثقافة وقوانني الدولة يف مجال السالمة املرورية.
ومن أهداف الجمعية أيضا ،تنمية الطاقات املبدعة وتشجيع
املواهب الجديدة عىل إيجاد حلول للحد من الحوادث املرورية،
وعق��د ورش تدريبي��ة وملتقي��ات وإقامة مؤمت��رات بالتعاون
م��ع الجمعيات ذات العالق��ة ،إضافة إىل العم��ل عىل معالجة
املش��كالت املرورية الت��ي تواجه املجتم��ع ،والتوعية بأرضارها
وحجم الحوادث واملآيس املرورية الناجمة عنها.

يـونيـو 2015

التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

السرعة ممتعة
 ......ولكنها مميته

Speed fun
...... but deadly
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

مرور أبوظبي تشارك في ملتقى األصم العربي
شاركت مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي يف
ملتقى االصم العريب ()40الذى نظمته مؤسسة زايد العليا
مبركز دملا التجاري بأبوظبي يف اطار برامج التوعية املرورية
التي تهدف إىل تعزيز آفاق التواصل مع رشيحة ذوي
االحتياجات الخاصة

واكد العقيد جامل سامل العامري رئيس قسم العالقات العامة
ىف مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي أهمية التواصل
مع هذه الرشيحة املهمة ضمن مبادرة غرس األمل ،التي أطلقها
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية ،باعتبارها واحدة من املبادرات اإلنسانية،
التي تهتم بأبنائنا من ذوي اإلعاقة ،وتوعيتهم مرورياً لوقايتهم
من الحوادث املرورية
واشار العامري اىل ان امللتقى السنوي لطلبة االعاقة السمعية
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تم تنظيمه يف اطار اسبوع األصم العريب ( )40تضمن معلومات
ومسابقات مرورية ومرسح مرورى توعوي تم ترجمته من خالل
لغة االشارة مبا يسهم يف تكوين حصيلة مرورية معرفية للطالب
املعاقني تساعد يف دمجهم يف املجتمع ومتكنهم من االستغالل
بأنفسهم وتوفري سالمتهم ووقايتهم من الحوادث املرورية
واشاد العامري بالدور الذي تقوم به رشيحة املعاقني يف
مساندة كافة الجهود التي تقوم بها مرور أبوظبي من خالل
حرصها املستمر عىل املشاركة يف كافة الفعاليات التوعوية والتي
تهدف إىل رفع مستوى الثقافة املرورية يف املجتمع
ودعا العامري السائقني كافة اىل رضورة االنتباه لتك الفئة
الهامة وخفض الرسعات واعطائهم االولوية يف العبور وعدم
الوقوف يف املواقف املخصصة لهم الفتا اىل الوقوف يف مواقف
املعاقني مخالفة عقوبتها الغرامة الف درهم و 4نقاط مرورية.
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

من فعاليات الملتقى

من فعاليات الملتقى
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

بمجلـــس سعادة بخيـــت النعيـــمي في العـــين

جمعية ساعد ومرور أبوظبي يستعرضان
مخاطر اإلطارات المقلدة والمنتهية
مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي تس��تعرض مخاطر اس��تخدام اإلطارات الغ�ير مطابقة للمواصفات واإلطارات
املقلدة باملركبات ،يف محارضة توعوية نظمتها املديرية بالتنس��يق مع جمعية س��اعد للحد من الحوادث املرورية مبجلس
س��عادة بخيت بن س��ويدان النعيمي بالعني ،يف إطار مبادرتها لس�لامة اإلطارات بهدف رفع الثقافة املرورية بني مختلف
رشائح املجتمع مبا يعزز السالمة لسائقي املركبات ومستخدمي الطرقات بإمارة أبوظبي.
ومن خالل هذا املجلس حثت املديرية الس��ائقني عىل فحص
إط��ارات مركباتهم واإلطار االحتياط��ي يف املركبة وضغط الهواء
باس��تخدام جهاز قياس ضغط الهواء ،والتأكد من عدم وجود أي
تلف باإلطارات الرئيسية واالحتياطي خصوصاً خالل هذه الفرتة
من العام التي تشهد ارتفاع درجات حرارة الطقس مام يؤدى اىل
حوادث انفجار اإلطارات التي تؤدي إىل وفيات وإصابات بليغة.
وأش��اد بخيت بن س��ويدان النعيمي مبب��ادرة رشطة أبوظبي
ممثلة يف مديرية املرور والدوريات بالتوعية والتثقيف املروري
بسالمة اإلطارات من خالل املجالس الشعبية الفتاً إىل ان املبادرة
تس��هم يف رفع الوعي املجتمعي للحد من األس��باب التي تؤدى
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إىل وقوع الحوادث املرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات
بليغة.
واس��تعرض العقيد جامل سامل العامري رئيس قسم العالقات
العام��ة يف املديرية  5اف�لام توعية واقعي��ة وتعليمية لتوضيح
الصورة الذهنية للمش��اركني يف املجلس حول مخاطر الحوادث
املرورية الجسيمة التي وقعت بس��بب إنفجار اإلطارات نتيجة
لوج��ود تش��ققات عليها أو تلفه��ا أو نتيجة إلنته��اء صالحيتها
خصوصاً خالل فصل الصيف بس��بب إرتفاع درجات الحرارة ،أو
تلفها نتيجة لعدم جودتها.
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيامة اآلمنة

وح��ذر قائدي املركبات الذين يس��تخدمون إط��ارات منتهية
الصالحية واطارت مقلدة “من أن إطارات مركباتهم كانها قنابل
موقوتة قابلة لإلنفجار” خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خالل
هذه الفرتة من العام.
واستعرض أبرز األسباب التي تؤدى إىل وقوع حوادث إنفجار
اإلطارات وتش��مل قلة أو زيادة ضغط ه��واء اإلطار ،والحمولة
الزائدة ،وكرثة اإلس��تخدام م��ن خالل قطع املس��افات الطويلة
واإلطارات القدمية واملقلدة وس��وء مصنعي��ة ورداءة اإلطارات،
وسوء التخزين ،وإعادة تصنيع اإلطارات املستعملة.
وأش��ار العامري إىل اإلش��ارات الدالة عىل ان إطارات املركبة
أصبح��ت تالف��ة وأنها بحاجة للتغيري ،وتش��مل تلك اإلش��ارات
 عم��ق النقش ع�لى الس��طح الخارجي -مؤرش اهرتاء س��طحالعجالت -تش��ققات عىل جانب العجلة -انتفاخات عىل سطح
العجلة -اإلهتزازات الشديدة.
وم��ن املعلومات الرضورية التي يجب أن يلم بها الس��ائقني
والتي تشمل تاريخ صناعة اإلطارات ومدة صالحيته بعد تركيبه
( 6ش��هور) للش��احنات (س��نتني) للمركب��ات الخفيفة ورضورة
فحصها و تبديلها بعد إنته��اء فرتة الصالحية والضوابط الخاصة
ب�شروط التخزين والتأكد يف حال��ة رشاء اإلطارات الجديدة من
ع��دم تأثره��ا بالرطوبة ودرج��ات الحرارة مام ي��ؤدى إىل عدم
صالحيته��ا و يزيد من مخاطر وقوع الح��وادث املرورية نتيجة
إلنفجارها.
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وهنا ننصح الس��ائقني عىل رشاء إط��ارات مل ميض عىل صنعها
أكرث من س��نتني ،مش��ددا ً عىل رضورة قراءة تاريخ التصنيع عند
رشائه��ا للتأكد من أنها مل ت ُخزن لفرتة طويلة وعىل املش�تري أن
يبحث بني الرموز املنقوش��ة عىل جان��ب اإلطار عن كلمة Dot
التي توضح معلومات اإلنتاج حيث تشري  4أرقام إىل تاريخ صنع
اإلط��ار ،فمثالً عند قراءة األرقام  4202فذلك يعني أن اإلطار تم
صنعه يف األس��بوع الثاين واألربعون من ع��ام  ،2002أي أن أول
رقمني من اليس��ار يدالن عىل أس��بوع اإلنتاج والرقامن األخريان
يدالن عىل سنة الصنع.
وتم يف املجلس مناقش��ة العديد من املحاور الهامة بس�لامة
اإلطارات والس�لامة املرورية وما تس��ببه حوادث إنفجارها من
خس��ائر برشية وإقتصادية وأثار إجتامعية سلبية عىل املجتمع،
وأوىص املجل��س برضورة ايج��اد الية لتثقيف الس��ائقني مبعاىن
االط��ارات ووض��ع ارشطة الصقة عىل كل اط��ار بالغغة العربية
توض��ح تاريخ صنع االطار وانتهاء صالحيت��ه وان تقوم الجهات
املسؤولة مبنع تداول االطارات املستعلمة حتى اليعاد تصنيعها.
وشارك يف املجلس مجموعة من املواطنني من الفئات العمرية
املختلف��ة ومن املديرية املقدم صالح عب��د الله الحمريي رئيس
قس��م مرور ودوريات العني ،والنقيب حم��دان بن ذيبان مدير
ف��رع العالقات العامة بالعني  ،وفريق مبادرة “املجالس مدارس
للتوعية املرورية “.
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

في مجلس سعادة محمد الرميثي بالسمحة

جمعية ساعد ومرور أبوظبي تستعرضان
ابرز اسباب الحوادث المرورية خالل رمضان
أكد العقيد جامل س��امل العامري املدير التنفيذي لجمعية س��اعد للحد من الحوادث املرورية تحقيق تحسن ملموس يف
مستويات السالمة املرورية خالل شهر رمضان الكريم ( )2014- 2013نتيجة للجهود املبذولة من خالل اسرتاتيجية السالمة
املرورية وخطة املديرية للحد من كافة االس��باب التي ادت اىل وقوع الحوادث املرورية خالل الش��هر الكريم مس��تعرضا
املؤرشات انخفاض عدد ومن ابرزها انخفاض الوفيات بنسبة  17%واالصابات البليغة بنسبة  60%وعدد الحوادث املرورية
بنسبة . 5%

وتم خالل املحارضة التوعوية التي نظمتها املديرية بالتعاون
مع جمعية س��اعد للحد من الح��وادث املرورية مبجلس محمد
عبد الل��ه بالعاجل الرميثي بالس��محة بأبوظبي ضمن برامجها
املجتمعي��ة باملجال��س الش��عبية يف إطار خط��ة التوعية ودور
املجتم��ع يف تعزيز الجهود املبذولة خالل الش��هر املبارك لتوفري
الس�لامة وانس��يابية حركة الس�ير واملرور حث الس��ائقني عىل
اإللتزام بقانون السري واملرور خصوصاً السائقني الشباب الفتاً إىل
ان تلك الفئة العمرية تسببت يف نحو يف نحو  45%من الحوادث
املرورية التي وقع��ت خالل الفرتة املذكورة واس��تمرارا ً لجهود
حملة "سالمتك" التي اطلقتها املديرية ،خالل شهر رمضان العام
الحايل شارك يف الحوار عدد من املواطنني وفريق مبادرة التوعية
باملجالس الشعبية بقسم العالقات العامة باملديرية.
واك��د محمد عبد الله العاجل الرميث��ي عىل أهمية التوعية
املروري��ة وحث الس��ائقني عىل خفض الرسعات خالل الش��هر
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الكريم للحد من كافة األس��باب التي تؤدي إىل وقوع الحوادث
املرورية خالل رمضان  ،مش��يدا مبا تقوم به رشطة أبوظبي من
جهود ودورها اإلنس��اين لإلس��هام يف للحد من القيادة برسعات
كب�يرة قبي��ل اذان املغرب للحاق بالفطور م��ن خالل يف تقديم
وجبات اإلفطار لقائدي للسائقني عىل الطرق.
واس��تعرض العقيد جامل العامري خالل املحارضة األس��باب
التى ت��ؤدى اىل وقوع الح��وادث املرورية خالل ش��هر رمضان
الكري��م م��ن ابرزها االه�مال وع��دم االنتباه يليه��ا االنحراف
املفاجئ والرسعة الزائدة وتجاوز االشارة الضوئية الحمراء وعدم
ترك مس��افة كافية ودخول طريق رئيىس دون التأكد من خلوه
وانفجار االطارات.
ونصح الس��ائقني الصامئني عىل الطرق املختلفة او الس��ائقني
الذي��ن يعانون من " مرض الس��كر وضغط الدم" اثناء الش��هر
الكريم بإيقاف املركب��ة عىل الكتف االمين من الطريق يف حالة
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

ش��عورهم باإلرهاق أو النعاس خصوصا يف شهر رمضان املبارك
الذي تنخفض فيه معدالت الرتكيز لدى بعض الس��ائقني بسبب
التغريات التي تطرأ عىل الجسم نتيجة الصيام.
وم��ن الرضوري متتع الس��ائق بصحته الذهني��ة محذرا من
خطورة مش�يرا اىل ان القيادة خالل شهر رمضان تتطلب الرتكيز
والدقة يف األداء ،ولهذا ننصح الجميع برضورة الحصول عىل نوم
ٍ
كاف أثناء الليل  ،مؤكدا ً أن النوم من العنارص األساسية لتحقيق
التوازن الجسدي النفيس يف اإلنسان ،و رغم ذلك ال يوليه الكثري
منا األهمية الكافية ،خصوصاً الذين اعتادوا عىل السهر لساعات
الفجر األوىل ،وقد أثبتت الدراس��ات أن قلة النوم تؤدي لنقص
الرتكيز أثناء العمل وحوادث السيارات.
ونص��ح العامري الس��ائقني ومس��تخدمي الطري��ق بالتحيل
بالصرب وضبط النفس أثناء قيادة الس��يارة خالل ش��هر رمضان
القادم ،وذلك ألن الناس عادة ما متارس القيادة بنوع من التهور
والالمباالة أثن��اء نهار الصوم ،وذلك بفعل تأثري التعب والنعاس
والعطش كام ننصحهم مبزيد من الحيطة والحذر أثناء القيادة،
وذلك بهدف تفادي ما ميكن تفاديه من الحوادث املرورية أثناء
األجواء العاصفة أو الرطبة".
وأوىص العام��ري الس��ائقني خالل الش��هر الكري��م برضورة
االلتزام بقانون الس�ير واملرور والرسع��ات املقررة و ربط حزام
األمان يف كل رحلة بالسيارة ،وهي الطريقة الوحيدة التي أثبتت
جدواها يف الوقاية من اإلصابات الخطرية والوفيات الناجمة عن
الحوادث املرورية وترك مس��افة كافية ب�ين املركبات واملركبات
التي تس�ير أمامها ،حت��ى تتمكن من إيقاف الس��يارة بأمان يف
حاالت الطوارئ.
وش��دد العامري ع�لى رضورة الرتكيز الت��ام ،وأجتنب كل ما
يلهيك ويرصف انتباهك ،مثل جهاز الهاتف الجوال ،والسامعات،
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وأجه��زة التس��جيل ،وبذلك تتمكن م��ن اإلنتباه ل��كل أحوال
الطريق ،وهذا ينطبق عىل السائقني واملشاة عىل ٍ
حد سواء.
وحث املش��اة إىل اإللتزام بالعبور من املواقع املخصصة لهم
عىل الطرق ومن خالل الجسور واألنفاق وش ّدد برضورة االنتباه
اىل حرك��ة املش��اة التي تزي��د كثافتها عقب اإلفط��ار ورضورة
اعطاءهم األولوية للمشاة يف املواقع املخصصة لعبورهم بأمان
إىل جانب تخفيف الرسعات يف املناطق السكنية وجميع أماكن
التجمعات البرشية.
و استعرض الدكتور عادل درويش يف املجلس مخاطر القيادة
بالنس��بة لألش��خاص املصابني بالسكري مثل الش��عور بالنعاس
والتش��ويش يف الرتكي��ز واضط��راب الرؤية البرصي��ة ويف بعض
األحيان الغيبوبة .وبهذا فإن اإلهتامم بتحقيق املعدالت املقرتحة
لس��كر الدم من أهم األمور التي وجب االنتباه لها لدى سائقي
الس��يارات املصابني مبرض الس��كري وذلك لضامن عدم حدوث
مفاجآت والتي رمبا تؤدي إىل حدوث حوادث سري خطرية.
ونصح الس��ائقني املصابني بالس��كر بعدم قيادة الس��يارة اذا
كانت لديهم أعراض الهبوط يف س��كر الدم بقياس السكر بالدم
قبل قي��ادة الس��يارة وباألخص عند قيادة الس��يارة ملس��افات
طويل��ة -.إذا كانت كمية الس��كر بالدم أق��ل من  100ملجم/
ديس��يليرت فال تقود الس��يارة ،وبإمكانك أن تأخذ وجبة خفيفة
ث��م بع��د  15دقيقة قم بقياس الس��كر بالدم م��رة أخرة  ،فإذا
كان أكرث من  100ملجم/ديس��يليرت فبإمكانك قيادة السيارات-.
دامئاً ليكن معك يف س��يارتك مكعبات س��كر أو عس��ل طبيعي
وذل��ك لعالج أعراض الهبوط يف س��كر ال��دم برسعة ويجب أن
تكون معك بالس��يارة وجبة خفيفة مثل (قطعة تفاح أو موز أو
سندويتش ألكلها يف حالة حدوث أية طاريء).

15

القيادة فن وذوق وأخالق

جمعية ساعد ومرور أبوظبي تكثفان التوعية
المرورية في ليالي رمضان على الطرق المختفلة

مديري��ة امل��رور والدوريات برشطة أبوظب��ي وبالتعاون مع جمعية س��اعد للحد من الحوادث املروري��ة كثفتا التوعية
املرورية التوعية املرورية خالل شهر رمضان الكريم عىل الطرق واملراكز التجارية بكل من أبوظبي والعني واملنطقة الغربية
ضمن أولوية جعل الطرق أكرث أمناً وسالمة وخطة املديرية للحد من كافة األسباب التي تؤدى إىل وقوع الحوادث املرورية
وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة إضافة إىل نرش وترسيخ الثقافة املرورية وزيادة اإللتزام بقانون السري واملرور.
إن حم�لات التوعي��ة الرمضاني��ة ع�لى الط��رق تهدف إىل
اس��تقطاب املزي��د من رشائ��ح املجتمع ورفع مس��توى وعيهم
مبفهوم الس�لامة املرورية وزيادة اإللتزام بقانون السري واملرور
خالل الش��هر الكريم م��ن خالل التفاعل ميدانياً مع الس��ائقني
ونرش ثقافة آداب الطريق واح�ترام القواعد واألنظمة املرورية
لتوفري السالمة املرورية.
كام ان فرق التوعية املرورية تجوب الطرق بكل من أبوظبي
والع�ين و املنطقة الغربية من خ�لال دوريات تثقيف املرورية
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عقب صالة العش��اء والرتاويح وتس��تمر التوعي��ة التفاعلية مع
الس��ائقني إىل الس��اعة الواح��دة صباح��ا وتوزي��ع املطبوعات
التوعوية عليهم لحثهم عىل ربط اس��تخدام حزام األمان وعدم
اس��تخدام الهاتف املحمول أثناء القيادة ،وعدم تجاوز اإلش��ارة
الضوئية ،و تعطيل حركة السري بالقرب من مراكز التسوق ودور
العبادة.
ويعت�بر االلت��زام بالرسعات املق��ررة عىل الط��رق الداخلية
والخارجي��ة ،وترك مس��افة كافي��ة ،واإلنتباه والح��رص وإعطاء
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

األولوية للمش��اة عىل خطوط عبور املش��اة ،وربط
ح��زام األمان وعدم االنش��غال بالهاتف ،والتأين أثناء
القي��ادة خصوص��اً يف الف�ترة قبل اإلفط��ار لتجنب
التعرض للحوادث بس��بب االستعجال وعدم الرتكيز،
والتوت��ر الناتج ع��ن القلق من ع��دم اللحاق مبوعد
اإلفطار،
يجب ع�لى الس��ائقني الذين يعان��ون من "مرض
الس��كر وضغط ال��دم" اثناء الش��هر الكريم بإيقاف
املركب��ة ع�لى الكتف األمين م��ن الطري��ق يف حالة
ش��عورهم باإلره��اق أو النع��اس خصوصاً يف ش��هر
رمضان املب��ارك الذي تنخفض في��ه معدالت الرتكيز
لدى بعض السائقني بسبب التغريات التي تطرأ عىل
الجسم نتيجة الصيام.
ك�ما أن��ه من ال�ضروري متت��ع الس��ائق بصحته
الذهنية حيث ان القيادة خالل شهر رمضان تتطلب
الرتكيز والدقة يف األداء ،ولهذا ننصح الجميع برضورة
الحصول عىل نوم ٍ
كاف أثن��اء الليل ،مؤكدا ً أن النوم
م��ن العنارص األساس��ية لتحقيق التوازن الجس��دي
والنفيس يف اإلنس��ان ،ورغم ذل��ك ال يوليه الكثري منا
األهمية الكافية ،خصوصاً الذين اعتادوا عىل الس��هر
لس��اعات الفجر األوىل ،وقد أثبتت الدراسات أن قلة
النوم ت��ؤدي لنقص الرتكي��ز أثناء العم��ل وحوادث
السيارات.
كام أن تحيل الس��ائقني بالصرب وضبط النفس أثناء
قيادة السيارة خالل ش��هر رمضان ،وذلك ألن الناس
ع��ادة ما متارس القيادة بنوع م��ن التهور والالمباالة
أثن��اء نهار الصوم ،وذلك بفعل تأثري التعب والنعاس
والعطش ك�ما ننصحهم مبزيد م��ن الحيطة والحذر
أثناء القيادة،
ويج��ب عىل املش��اة االلتزام بالعب��ور من املواقع
املخصص��ة له��م عىل الط��رق ومن خالل الجس��ور
واالنفاق ورضورة إنتباه الس��ائقني إىل حركة املش��اة
التي تزيد كثافته��ا عقب اإلفطار ورضورة إعطاءهم
األولوية للمشاة يف املواقع املخصصة لعبورهم بأمان
إىل جان��ب تخفي��ف الرسعات يف املناطق الس��كنية
وجميع أماكن التجمعات البرشية.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

شرطة أبوظبي تستخدم سيارة
مثيرة لتوعية الجمهور مروريًا

استخدمت رشطة أبوظبي سيارة مثرية ،بهدف توعية
رشائح املجتمع وتعزيز مستوى الثقافة املرورية ،تحقيقاً
للمنظومة الرشطية واألمنية ،وحث الشباب عىل االلتزام
بإجراءات السالمة املرورية.
وتعترب السيارة املثرية «اليكن هايرب سبورت» النسخة األوىل،
من أصل  7نسخ ،تم انتاجها بشكل محدود للغاية ،وتُق ّدر
القيمة السوقية للسيارة الواحدة ،بـ 3ماليني ونصف املليون
دوالر (نحو  12مليوناً و 835ألف درهم تقريباً).
وتعتزم رشطة أبوظبي ،عرض السيارة املثرية التي ُصنعت من
قبل الرشكة اللبنانية «دبليو موتورز» ،بلمسات وروح عربية،
يف األماكن السياحية واملراكز التجارية بأبوظبي ..والسيارة هي
نفسها التي أثارت املشاهدين يف فيلم «فاست آند فيوريوس
 »7الذي جرت بعض أحداثه السينامئية املش ّوقة يف أبوظبي،
مؤخرا ً ،بفضل اإلمكانات التي تزخر بها اإلمارة من حيث املعامل
املعامرية ،وتنوع مواقع التصوير فيها ،وغناها باملناظر اآلرسة
والفريدة ،والبنية التحتية األحدث يف العامل وشبكات الطرق
النموذجية.
وقال النقيب أحمد عبد الله املهريي ،رئيس قسم السالمة
املرورية يف إدارة هندسة املرور وسالمة الطرق يف مديرية املرور
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والدوريات ،إن مشاركة سيارة «اليكن» املثرية يف برامج التوعية؛
بألوان تحايك دوريات رشطة أبوظبي ،متثل نهجاً متميزا ً لرتسيخ
مفاهيم جديدة للعمل التوعوي ،بنقله من األمناط التقليدية
إىل استحداث مبادرات جديدة للتح ّول إىل الصبغة االجتامعية؛
والتالحم التام مع مناشط املجتمع الرياضية والثقافية
واالجتامعية وغريها من األنشطة.
وذكر النقيب املهريي ،أن الهدف من عرض السيارة ،هو
توعية الشباب ،وتوجيه رسالة شاملة لألرسة ورشائح املجتمع
كافة؛ لرفع ثقافتهم مرورياً بأخطار املخالفات املرورية ،وحثهم
عىل التعاون مع الرشطة للحد والوقاية من الحوادث املرورية
بأساليب مبتكرة وترغيبية تسلّط الضوء عىل اآلثار السلبية
الناجمة عن عدم اإللتزام باإلرشادات والتعليامت والقوانني
املرورية.
الجدير بالذكر ،أن رشطة أبوظبي عرضت مؤخرا ً ،سيارة
«رولز رويس» يف عدد من املراكز التجارية يف إطار فعاليات
أسبوع املرور لتوعية وتثقيف الجمهور مرورياً ،فضالً عن عرض
مركبتني من نوع «شفروليه كامرو» ذات األداء العايل؛ ومركبة
من نوع «جي يت يس آر» إىل جانب دراجة نارية رباعية من نوع
«بوالريس» والدراجة الهاريل ديفيدسون.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

ساعد تشارك في
الندوة الدولية
للطفل والسالمة
المرورية بتونس
ش��اركت جمعية س��اعد للحد من الحوادث املرورية يف الندوة الدولية “ للطفل والس�لامة املرورية “
التي نظمتها املنظمة العربية للسالمة املرورية يف تونس خالل الفرتة من  8اىل  10مايو مبشاركة خرباء من
املنظمة الدولية للوقاية من الطرقات ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيس��ف والجمعيات العربية
املعية بالسالمة املرورية.
وأك��د العقيد جامل س��امل العامري املدير التنفيذي للجمعية رئيس لجن��ة التوعية املرورية باملنظمة
العربي��ة للس�لامة املرورية اإلهتامم الذي توليه الجمعية باملش��اركة يف مثل ه��ذه الندوات واملؤمترات
الدولية واالس��تفادة من نتائ��ج األوراق العلمية التي يتم اس��تعراضها حول الس�لامة املرورية لألطفال
والترشيعات القانونية التي توفر لهم الحامية يف الطريق والنقل اآلمن لألطفال ومناقش��ة األسباب التي
تؤدى إىل تعرضهم للحوادث املرورية.
وأش��ار العامري إىل أن الندوة الدولية للس�لامة املرورية للطفل بتونس التي تتزامن مع أسبوع األمم
املتحدة الثالث للسالمة عىل الطريق وأسبوع املرور العريب الذي يتم تنظيمه تحت شعار” ابدأ بنفسك
كن ملتزما” ش��هد إطالق اإلعالن العلمي للطفل والس�لامة املرورية ،والذى يع�بر عن اإلهتامم العاملي
لش��حذ كافة الجهود وصياغة الترشيعات القانونية التي تكفل الس�لامة املرورية لألطفال وتوفري النقل
اآلمن لهم.
وأوض��ح العامري أن الجمعية اس��تعرضت من خالل الندوة تجربته��ا يف العمل الطوعي املروري من
خ�لال رشاكتها االس�تراتيجية م��ع االدارة العامة للعملي��ات املركزية برشطة أبوظبي ممثل��ة ىف اداراتها
املختلفة يف تعزيز وتوفري الس�لامة املرورية للطفل من خالل التواصل املجتمعي مع الس��ائقني ملحارصة
اإلش��كاليات الس��لبية التي تفيض إىل تعرض االطفال للحوادث املرورية ،من خالل الفعاليات واألنشطة
التفاعلية والتي تدعو الجميع إىل تحمل مسؤولياته ،نظرا ً ألن السالمة املرورية هي قضية مجتمعية.
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتق ّيد بها

الريادة اإلماراتية من المقارنة إلى النموذج
م��ن يتابع الرحلة الواع��دة لدولة اإلمارات العربية املتحدة نحو الري��ادة والتفرد ،يدرك أن املرحلة
الحالي��ة مل تبلغها اإلمارات بدون رؤية ثاقبة لقيادة واعدة ،وجهد حثيث جعلها تتبوأ مراحل متقدمة
يف س��لم التنافسية الدولية .وألن للنجاح ممكناته ،وللتميز مسبباته ،وللتفرد ثوابته ،فلم تصل الدولة
إىل تل��ك املكانة إال م��ن خالل رؤى متجددة وواعدة للقيادة الرش��يدة التي جعلت اإلنس��ان محور
اهتاممه��ا ووضعت املرتب��ة األوىل والرقم األول نص��ب أعينها وبالتايل مل تعد كلمة مس��تحيل ضمن
مفردات القاموس اإلمارايت للتفرد والريادة.
ونس��تطيع أن نتوقف أمام جذور هذه الريادة عىل مختلف
مراحلها لرنصد عدة معامل ال تخطئها عني يف تلك الرحلة اإلماراتية،
ي��أيت يف مقدمته��ا أن اإلنس��ان اإلمارايت كان وم��ازال أحد أهم
ممكنات التميز املستدام ،ولعلنا جميعا الزلنا نذكر ما تفضل به
س��يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئي��س الدولة ،رئي��س مجلس الوزراء ،حاك��م ديب (رعاه الله)،
خالل الجلس��ة الحوارية يف القمة الحكومي��ة لعام  ،2013حني
أضفى معنى عميقا ألهمية اإلنس��ان يف دولتنا حني قال« :نحن
دولة صغرية مبس��احتها ،عظيمة برجالها ،قوية بإنجازاتها ،أغىل
ما منلك هو اإلنس��ان» .ولهذا احتلت اإلم��ارات مكانة متقدمة
يف اإلقتصاد املعريف واالس��تثامر يف رأس املال البرشي واملبادرات
املرتبط��ة بالتعليم والتأهي��ل والتدري��ب والتوظيف والتمكني
لتكون صناعة اإلنسان يف صدر األجندة الوطنية،
وق��د أمثر االهتامم باإلنس��ان مث��اره يف بلوغ الدول��ة مكانة
متمي��زة ،حيث تبوأت املرتب��ة األوىل عاملياً يف مج��ايل الكفاءة
الحكومية والرتابط املجتمعي والقيم الس��لوكية ،حسب الكتاب
الس��نوي للتنافسية العاملية  ،2013الذي يعد أحد أهم التقارير
العاملية ،والزالت اإلمارات تواصل تحقيق قفزات نوعية يف سلم
الري��ادة العاملية من خالل قيادة واعدة ملس��تقبل واعد ووطن
واعد وس��واعد واعدة .كام أن القراءة املتعمقة لرؤية اإلمارات
 2021والرؤية االقتصادية  2030وكذلك األجندة الوطنية تعكس
أن االستثامر يف رأس املال البرشي (املواطن) ومتكني اإلنسان هو
العمود الفقري للتنمية املستدامة واالقتصاد املعريف.
وحني نتأمل كلامت س��يدي الفريق أول س��مو الشيخ محمد
ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عه��د أبوظبي ،القائد األع�لى للقوات
املسلحة ،حفظه الله ،نجد أنفس��نا أمام قيادة ملهمة تدرك أن
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الرثوة البرشية هي الرهان وأن ضامن استدامة مستقبل مزدهر
أساسه متكني اإلنسان ،حيث أكد سموه  “ :إننا نؤمن أن اإلنسان
هو جوهر العملية التنموية ونس��عى دوما لتحقيق العديد من
األه��داف الرامية إىل تطوير قدراته وصق��ل كفاءاته ”،وال أدل
ع�لى ذلك أكرث مام نش��هده يف القيادة العام��ة لرشطة أبوظبي
من اهتامم متزايد بالعنرص البرشي بدعم ومتابعة سيدي سمو
الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزير الداخلية ،القائد العام ،من خالل خطط التدريب والتمكني
واإلح�لال واالبتعاث لتبقى املنظومة البرشية حافلة باإلنجازات
وعامرة بالطموحات.
وع��ودا إىل ثوابت ومنطلق��ات الريادة اإلماراتي��ة ،فاإلبداع
واإلبت��كار ميثالن الركيزة الثانية يف تحقي��ق تلك الريادة ،حيث
زرع -املغفور له بإذن الله  -الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان
(رحمه الله) بذور اإلنس��ان اإلمارايت املب��دع املبتكر ليكون هو
أس��اس العملية الحضارية حارضا ً ومس��تقبالً وس��ار خري خلف
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد ،رئيس الدولة (حفظه
الله) ،وإخوانه من قادة اإلمارات عىل خطى املؤس��س ليواصلوا
نفس النهج بعلم راسخ وقناعات مستدامة وعمل دؤوب ورؤية
واع��دة لتك��ون اإلمارات فخ��را للجميع من حي��ث االبتكارات
واالخرتاع��ات املتع��ددة وبدعم ورعاية الفريق س��مو الش��يخ
س��يف بن زايد آل نهيان الذي أكد أن “املنظامت الناجحة هي
التي تويل اإلبداع أهمية كبرية ،ويجب عىل القادة االس��تامع إىل
املبدعني وتش��جيعهم وحثهم عىل تقدي��م املزيد ونقل تجارب
املبدعني”،
وحـ�ين نتحــ��دث ع��ن اإلبــ��داع تحضــرن��ا الومضــ��ات
التحفيزية يف الجلســة الحــوارية يف القمــــة الحكومية حيث
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الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين

العميد مهندس /حسني أحمد الحاريث
مدير عام العمليات املركزية
القيادة العامة لرشطة أبوظبي

رصح صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن راش��د ،نائب رئيس
الدول��ة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب (رعاه الله) ،بأننا “ لن
نعيش مئات الس��نني ،ولكن ميكن أن نبدع ش��يئاً يستمر ملئات
السنني ”،وأضاف سموه “ باإلبداع واألفكار نستطيع بناء الدول
واملؤسس��ات ،واملستقبل س��يكون ألصحاب األفكار ”،ومن هنا
جاء تأس��يس (مخترب محمد بن راش��د لإلبتكار الحكومي) وما
تاله م��ن تأهيل أكرث من مائة وثالثني من القادة عىل مس��توى
الدولة يف برامج اإلبداع واإلبتكار ويُنتظر أن يكون هؤالء سفراء
اإلب��داع واإلبتكار لتعزي��ز القدرات الريادي��ة للدولة يف مجال
اإلبداع واالبتكار.
لقد تعلمنا من القيادة الرشيدة أن اإلستثامر يف املستقبل يبدأ
من اليوم ،وأن املس��ؤولية تجاه هذا املس��تقبل ليست فحسب
يف ال�ثروة النفطية ولكنها يف الرثوة البرشية ولذلك جاءت رؤية
اإلمارات  2021من خالل أربعة عنارص رئيس��ية حافلة مبنظومة
متكامل��ة تعكس مس��ؤولية قيادتنا الرش��يدة نحو املس��تقبل
املستدام ،وذلك من خالل اإلتحاد يف املسؤولية واملصري واملعرفة
والرخاء؛ ليك��ون التناغم والتكامل منهجي ب�ين رؤية اإلمارات
 2021والرؤي��ة االقتصادي��ة الواعدة لحكوم��ة أبوظبي 2030
وتدعمهم األجندة الوطنية .2021
وله��ذا ف��إن مفهوم املس��ؤولية لدى القي��ادة العامة لرشطة
أبوظبي ،ال يشمل فحسب ما تقدمه القيادة نحو رشكائها ،ولكن
ميت��د إىل املجتمع املحيل اقتصاديا واجتامعي��ا وأمنيا من خالل
تعزيز مفاهيم الش��فافية والنزاهة والتمي��ز واإلبداع مع كافة
رشكاء الوطن.
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ومل تكن العمليات املركزية مبعزل عن منظومة تعزيز الريادة
اإلماراتية ،فقد قامت اإلدارات التابعة لها باملساهمة يف ترجمة
األهداف اإلس�تراتيجية للقيادة العامة لرشطة أبوظبي ،وخاصة
ما يتعل��ق بتقنية املعلومات وجناح الج��و والعمليات املركزية
والرتاخيص واآلليات وغريها من مجاالت متعددة س��اهمت يف
ترس��يخ رؤية رشطة أبوظبي لتكون منظمة رشطية تدار بكفاءة
وفعالية لتحقي��ق تلك األهداف االس�تراتيجية من خالل قيادة
تدعم اإلبداع والتطوير املؤسيس يف كافة املجاالت.
وختاماً ،فإن جهود قادة اإلمارات حفظهم الله ألهمتنا جميعاً
أن نعم��ل بال توقف لتحقيق الرؤى الواع��دة ،وجعلت الريادة
اإلماراتية اليوم تقف ع�لى أعتاب مرحلة جديدة تنتقل خاللها
م��ن مراحل املقارنات املعيارية م��ع اآلخرين من رشكاء العمل
اإلقليمي والعاملي ،إىل أن تقدم الدولة مناذج فريدة ومامرسات
قياس��ية عاملية تجعله��ا تتصدر املراحل القيادية يف التنافس��ية
العاملية.
ولي��س أدل عىل ذلك من برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية
املتميزة وما أمثر عنه من متيز الخدمات الحكومية والتطبيقات
الذكي��ة ،وص��والً إىل ما تابعن��اه مؤخرا ً من رحل��ة اإلمارات إىل
اكتش��اف املريخ ومرشوعها الطموح “مسبار األمل” وغريه من
مش��اريع ومبادرات تلقي علينا جميعاً مسؤولية أن يكون متيزنا
فريدا من نوعه وريادتنا استثنائية ومستدامة.
لق��د غ��دت التجرب��ة اإلماراتية يف تس��خري الفكر اإلنس��اين
والتكنولوجي��ا والعلوم واملامرس��ات الذكية وابت��كار الخدمات
املتميزة واالسرتاتيجيات الفريدة بهدف إسعاد املواطن واملقيم
والزائر منوذجاً يحتذى به ومدرس��ة استثنائية يف التفرد والريادة
لكل الطامحني نحو التغيري والتطوير واالرتقاء مبجتمعاتهم.
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ال تســـرع املــــوت أســــرع

احتفل به هذا العام تحت شعار:

يشوه الحياة»
ألم ّ
«المخدرات ٌ

(وام)

ألن إس��اءة اس��تخدام املخدرات أصبحت خطراً جس��يامً يهدِّ د العامل ،نظراً للعواقب الكارثية املتأتية عنها ،وألن
تعاطي املخدرات وإدمانها من أشدّ املشكالت النفسية واالجتامعية خطورة ،وأعظمها أثراً يف صحة اإلنسان ،النفسية
والبدنية واالقتصادية عىل حدّ س��واء ،وألنها تشكّل سبباً أساس��ياً يف تولّد العنف اإلجرامي ،ويف إضعاف املؤسسات
خصصت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف الع��ام  ،1987يوماً عاملياً ملكافحة تعاطيها واالتجار
األساس��ية للدولًّ ...
غري املرشوع بها.
فتعبريا ً عن عزمها عىل تعزي��ز العمل والتعاون ،لبلوغ هدف
إقامة مجتمع دويل خا ٍل من إساءة استعامل املخدرات ،اتخذت
الجمعي��ة العامة لألم��م املتحدة ،يوم  7ديس��مرب  ،1987القرار
الرقم ( ،)112/42القايض بتحديد السادس والعرشين من يونيو
م��ن كل ع��ام ،ليكون "اليوم الدويل ملكافحة إس��اءة اس��تعامل
املخ��درات واالتجار غري املرشوع به��ا" ،وذلك إثر توصية صادرة
عن املؤمتر الدويل املعني مبكافحة إس��اءة اس��تعامل املخدرات
واالتج��ار غري املرشوع به��ا ،الذي اعتم��د يف  26يونيو املخطط
التخصصات لألنش��طة املقبلة يف مجال مراقبة
الش��امل متع ِّدد
ّ
إساءة استعامل املخدرات.
وج��اءت التوصية والق��رار مبثابة دعوة عاملي��ة ملواجهة هذه
اآلفة الخبيثة ،التي باتت ته�� ِّدد املجتمعات مبخاطرها املبارشة،
وآثاره��ا املس��تقبلية املد ّمرة .وتب��ذل الدول جهوده��ا الحتواء
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ه��ذه اآلفة ،من خالل تش��ديد الرقابة ملنع دخول املخدرات إىل
أراضيه��ا ،ومعاقبة التجار ،وع�لاج امل ُدمنني ،وزرع أمل جديد يف
املتخصصة.
الحياة لديهم ،من خالل العيادات
ِّ
وق��د دعت األم��م املتحدة إىل قي��ام برنامج عامل��ي ملكافحة
املخ��درات ،وإىل التزام املجتمع الدويل وتضافره يف مواجهة هذا
التهديد العاملي .وعىل الرغم من تزايد الجهود التي تبذلها الدول
واملنظامت املعنية واملجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية ،ال
تزال مشكلة املخدرات العاملية تشكّل خطرا ً جسيامً عىل الص ّحة
العامة وس�لامة البرشية ورفاهيتها ،وال س��يام الش��باب ،واألمن
الوطني للدول وس��يادتها ،ذلك أنها تق ّوض االستقرار االجتامعي
واالقتصادي والسيايس والتنمية املستدامة.
لذل��ك تلقى هذه الظاهرة مقاومة ش��ديدة م��ن الحكومات
والجمعيات األهلية ،عىل ح ّد س��واء ،ملنع انتش��ارها ،السيام أن
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان

الدولة ،لتمكينها من القيام بواجباتها يف
اإلحصائي��ات الص��ادرة ع��ن "الربنام��ج
«اليوم
يونيو:
26
التص ّدي لها ...الفتاً إىل أن خطط وبرامج
العامل��ي ملكافح��ة املخ��درات" التاب��ع
الدولي لمكافحة
التوعية الت��ي تنفّذها ال��وزارة لجميع
لألمم املتحدة ،تش�ير إىل أن هناك 230
فئ��ات املجتمع ،أس��همت بدور كبري يف
مليون ش��خص يستخدمون املخدرات يف
إساءة استعمال
تعزي��ز الوعي مبخاطر ه��ذه اآلفة عىل
الع��امل ،فيام يصل عدد ضحايا اإلفراط يف
المخدرات واالتجار
املجتمعات.
تعاطيها إىل  200ألف وفاة سنوياً.
غير المشروع بها»
يف رسالة له مبناسبة االحتفال بـ "اليوم
م��ن جانب��ه ،أكَّ��د العقي��د س��عيد
الع��امل ملكافحة املخ��درات  ،"2015أكّد
عبدالله الس��ويدي ،مدير ع��ام اإلدارة
ب��ان يك مون ،أم�ين عام منظم��ة األمم
العام��ة ملكافحة املخ��درات االتحادية
املتحدة ،أن "االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات تشكل األساس يف وزارة الداخلي��ة ،أن "دولة اإلمارات تج�� ّدد العزم عىل امليض
يف مواجهة هذا التح ّدي املشرتك" .ودعا إىل ربط الجهود املبذولة قدم��اً يف مواجهة هذه اآلفة ،وتس�� ّخر جمي��ع إمكاناتها لدعم
ملكافحة املخدرات غري املرشوعة ،بالتنمية امل ُنصفة واملستدامة ،الجهود الدولية لل َح ّد منها" ...داعياً إىل "أهمية اتباع نهج شامل
واستمرار إعطاء القوة ملن يعانون الضعف والهشاشة.
ومتكام��ل ومت��وازن ،تتكاتف فيه جميع الهيئات واملؤسس��ات
وأعلن مون أن قادة العامل سيجتمعون يف األمم املتحدة خالل الحكومي��ة واملدنية يف الدولة ،باعتب��اره الخيار الوحيد والناجع
سبتمرب املقبل ،العتامد خطة طموحة جديدة للتنمية املستدامة للتص�� ّدي للمخدرات" .وقال يف كلمة ل��ه خالل االحتفال" :عىل
تهدف إىل القضاء عىل الفقر املدقع وتوفري حياة كرمية للجميع .الرغم م��ن الجهود التي تبذلها دول الع��امل ملكافحة املخدرات،
وأض��اف :صحيح أن هذا الطموح ممك��ن التحقيق ولكن يجب فإن األمم املتحدة تؤكّ��د أن النتائج امل ُحقّقة ما زالت محدودة،
الضر الفتاك وأن اإلنت��اج العاملي للمخدرات يف ارتف��اع ،وأعداد املدمنني يف
أن ننتبه إىل العقبات العديدة التي تعرتضه ،ومنها رَّ
الذي يلحق باملجتمع والفرد جراء االتجار باملخدرات وتعاطيها" .شتى دول العامل يف تزايد مس��تمر ،واملؤثرات النفسية والعقلية
ّ
الجديدة تغزو األسواق.
وتشارك دولة اإلمارات العربية املتحدة دول العامل يف االحتفال
ويف ه��ذا اإلط��ار ،يرفع األم�ين العام لألمم املتح��دة ،بان يك
بهذا اليوم كل عام .ويف هذا اإلطار نظَّمت اإلدارة العامة ملكافحة
املخ��درات االتحادي��ة يف وزارة الداخلية احتفاالً تحت ش��عار :مون ،الص��وت عالياً ،عندما يؤكِّد ع�لى أن "االتجار باملخدرات،
"املخدرات أمل يشوه الحياة" ،ش��هده اللواء الركن خليفة حارب الذي كان يف ما س��بق يُنظر إليه ،إىل ح ّد بعيد ،عىل أنه مشكلة
الخيييل ،وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون الجنسية واإلقامة اجتامعية وجنائية ،قد تح ّول يف السنوات األخرية إىل خطر رئيس
واملنافذ باإلنابة ،وحرضه الل��واء عمري محمد املهريي ،مدير عام يه�� ِّدد ص ّحة البرش وأمنهم ،كام يه ّدد الص ّحة واألمن يف مختلف
العمليات الرشطي��ة يف رشطة أبوظبي ،والعميد منصور بن عيل املناطق" .وعليه ،فهو يش ِّدد عىل أن "اليوم الدويل ملكافحة إساءة
الظاهري ،املنس��ق العام لش��ؤون الجنس��ية واإلقامة واملنافذ ،اس��تعامل املخ��درات واالتجار غري املرشوع بها" ،يش��كّل فرصة
ومديرو الوحدات اإلقليمية ملكافحة املخدرات يف الدولة ،إضافة لتسليط الضوء عىل أهمية التص ّدي لهذين التهديدين املتالزمني،
من خالل التقيّد بس��يادة القانون ،وتوف�ير الخدمات الص ّحية"
إىل عدد كبري من ضباط "الداخلية".
الالزمة والرضورية لذلك .ويقول" :ألن تعاطي املخدرات هو ،يف
وأكد اللواء الخيييل حرص اإلمارات عىل مشاركة دول العامل يف جوهره ،مس��ألة ص ّحية ،فإدمان املخدرات مرض وليس جرمية.
التص ّدي لهذه اآلفة التي تش��كّل خطرا ً عىل مجتمعاتنا ...مشريا ً أم��ا املجرمون الحقيقي��ون فهم ت ّجار املخ��درات" .ويخلص إىل
إىل أن "الوضع الحايل ملش��كلة املخدرات محلّياً وإقليمياً وعاملياً ،القول" :ميك��ن أن ننال النجاح ،إذا قمنا بتعزيز التزامنا باملبادئ
يتطّلب منا تعزيز جهود املكافحة والتعاون مع الجهات املعنية ،األساس��ية للص ّحة وحقوق اإلنسان واملسؤولية املشرتكة ،وباتباع
وعىل جميع املس��تويات الوطني��ة واإلقليمي��ة والدولية ،حتى نهج متوازن لخفض العرض والطلب ،وكفالة حصول الجميع عىل
يتس ّنى تطويقها وشَ ّل حركة مه ّربيها وال َح ّد منها ع ْرضاً وطلباً" .خدمات الوقاية والعالج والدعم .وسوف يش ّجع هذا عىل إيجاد
وأش��ار إىل أن وزارة الداخلي��ة ت��ويل اهتامماً كب�يرا ً مبكافحة مجتمعات خالية من أعامل العنف والجرائم املتّصلة باملخدرات،
املخ��درات ،بتوجيه��ات القي��ادة الرشطي��ة العليا الت��ي وفّرت وتخليص األفراد من إدمانها املخدرات ،بحيث ميكنهم املساهمة
جميع اإلمكانات البرشية والف ّني��ة واملا ّدية ألجهزة املكافحة يف يف مستقبلنا املشرتك وتهيئة عامل أكرث أمنا للجميع".
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عزيزي قائد املركبة تقيد باإلشارات املرورية

اإلدمان م��ن مواطني دول��ة اإلمارات
ويه��دف إحياء ه��ذه املناس��بة يف 26
العربية املتحدة.
يوني��و من كل عام ،عىل مس��توى معظم اللواء الخييلي :اإلمارات
دول الع��امل ،إىل توعي��ة املجتمع��ات مبا
ويعم��ل "املرك��ز" جاه��دا ً لتطوير
حريصة على مشاركة
يعنيه اإلدم��ان ،وأرضاره ،وكيفية التع ّرف
خدماته لتتالءم م��ع حاجات املجتمع
دول العالم في
عىل أعراض��ه ،والعالمات التي تظهر عىل
والدول��ة ،مع األخذ بعني االعتبار اتباع
التصدي لهذه اآلفة
متعاط��ي املخدرات ،والتبص�ير مبا يجب
ّ
أح��دث الطرق العلمي��ة لعالج مرىض
اتباع��ه لتف��ادي الوقوع يف ه��ذا الخطر
ّ
تشكل خطرًا على
التي
اإلدم��ان وتأهيله��م .وخ�لال عم��ره
الكب�ير ،وكيفية الوقاية من انتش��اره عن
مجتمعاتنا
القص�ير ،نجح يف بن��اء رشاكات عاملية
طريق التنشئة االجتامعية السليمة وتلبية
مع مؤسس��ات علمية وط ّبية مرموقة،
احتياجات الشباب يف وقت مبكر يتناسب
داخل الدولة وخارجها .ومل يغفل دور
مع من ّوهم الفكري والجسدي.
التوعية والوقاية من املخدرات ،حيث نظَّم العديد من األحداث
ويسعى منظّمو هذا اليوم العاملي إىل تحقيق ما ييل:
واملب��ادرات التي تهدف إىل نرش الوعي بني أفراد املجتمع مبضار
رفع مس��توى الوعي االجتامعي بأرضار املخ��درات وتأثرياتها املخدرات .ويف ه��ذا اإلطار ،وقّع "املرك��ز" اتفاقيات تعاون مع
الص ّحية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية ،والتأكيد عىل عالقة كل م��ن مجلس أبوظب��ي للتعليم ومجموعة م��دارس اإلمارات
إدمان املخدرات بتدهور الصحة.
الوطنية ،وذلك من أجل تطبيق برنامج "فواصل" ،الذي يُ َع ّد من
زي��ادة وعي املجتم��ع بخطورة االتجار يف املخ��درات وآثارها أنجح برام��ج الوقاية من اإلدمان يف العامل .كام نظَّم العديد من
السلبية عىل املجتمع.
حمالت التوعية ،كانت آخرها حملة "خلك معانا ،حياتك أمانة"،
تفعي��ل التع��اون بني املنظامت املس��ؤولة ،بغ��رض مكافحة التي شهدت نجاحاً كبريا ً وإقباالً من جميع فئات املجتمع.
تعاطي املخدرات واستخدامها واالتجار بها.
متخصص لتقديم
ومتكَّ��ن "املركز" مؤ ّخرا ً من إنش��اء معه��د
ِّ
وتويل دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة مكافح��ة املخدرات خدم��ات التدري��ب والتعليم للعاملني يف مج��ال علوم اإلدمان،
املتخصصة يف
اهتامماً بالغ��اً ،ويف هذا اإلطار" ،وبنا ًء عىل التوجيهات الحكيمة واس��تطاع من خالله تقديم العدي��د من الدورات
ّ
للمغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيَّب هذا املجال .ويس��اهم "املركز" بش��كل ف ّعال يف مجال األبحاث
الل��ه ثراه ،أنش��أت يف العام " 2002املرك��ز الوطني للتأهيل" يف العلمي��ة الخاصة مبرىض اإلدم��ان ،حيث ت َّم نفي��ذ العديد من
أبوظبي ،الذي عمل منذ تأسيس��ه ليك يكون ش��علة أمل ملرىض الدراسات والبحوث العلمية يف هذا املجال.
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احرتامك للوحات املرورية دليل قاطع عىل وعيك

تأثير األدوية على قيادة السيارة
بع��ض األش��خاص يعانون أمراض��اً مزمنة أو غ�ير مزمنة مام
يتوج��ب علي��م أخذ بع��ض األدوية م�ما قد تؤثر ع�لى قيادة
حض
مركباتهم بعد تناول األدوية وخاصة التي تزيد النعاس ،وقد ّ
أألطب��اء عىل رضورة قراءة نرشة الدواء ملعرفة مضاعفاته وآثاره
الجانبي��ة ،بهدف تجنب تأثرياتها ،مش�يرين إىل أن قيادة املركبة
مبارشة بعد تناول بعض األدوية قد تتسبب يف حوادث مرورية.
وتتس��بب مض��ادات الحساس��ية واألمل واألرق والقل��ق
واالكتئ��اب يف تأث�يرات س��لبية ،أبرزه��ا الش��عور بال��دوار
واإلجه��اد والنع��اس ،م��ا يزي��د م��ن فرص��ة وقوع ح��وادث.
ونص��ح األطب��اء بالوقوف ع�لى مضاعفات األدوي��ة ،ومراجعة
املستش��فى يف ح��ال زيادته��ا ،ال س��يام ل��دى امل��رىض الذين
يتناولونه��ا باس��تمرار ويق��ودون مركباته��م ع�لى الطرق��ات.
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ك�ما أن العوام��ل الت��ي قد تتس��بب يف زيادة زم��ن رد الفعل
ل��دى قائد املركب��ة تتمثل يف اإلرهاق وس��وء الحالة النفس��ية
والتق��دم يف الس��ن ،عل�ماً ب��أن القي��ادة يف ظ��ل أح��د هذه
العوام��ل تزي��د م��ن احت�مال وق��وع الح��وادث املروري��ة،
وم��ا ينت��ج عنه��ا م��ن خس��ائر يف األرواح واملمتل��كات.
ويج��ب ع�لى قائ��د املركب��ة يف ح��ال ش��عوره بفق��دان
الرتكي��ز ،أن يق��وم بتخفي��ف الرسع��ة وتأم�ين مس��احات
إضافي��ة ح��ول مركبت��ه ،للتعويض ع��ن ردة فعل��ه املتباطئة.
علامً بأن مضادات االكتئاب واملهدئات واألدوية التي تحتوي عىل
«كودايني» ،والعقاقري املوصوفة لعالج القلق والربد والحساس��ية
ومخففات األمل والحمية ،تعد األخطر عىل السائقني.
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الرسعة السبب الرئييس ألكرث الحوادث املرورية

سن المراهقة
وحلم قيادة
السيارات
ال يزال الكثري من اآلباء ال يعي حجم الخطر الش��ديد
من قبل السائقني يف سن املراهقة .ففي كثري من األحيان
يتعرض األهل لضغوط من أبنائهم املراهقني للس�ماح
له��م بالحصول عىل رخصة قيادة مبجرد وصومل للس��ن
القانوين الذي يسمح له بالحصول عىل رخصة القيادة.
وكذل��ك يوجد البعض من األهل ،يقوم وبكل رسور بتس��ليم
مفاتيح س��يارته ألبنه املراهق حتى ول��و مل يكن بحوزته رخصة
قيادة ،أو يقوم برشاء سيارة له .
م��ا يبعث عىل الحرية هو س��لوك الوالدين النموذجي لل 16
سنة األوىل من حياة ابنهم وكيفية تربيته.

خ�لال تلك الفرتة تجد األهل يقوم��ون بتعليم أبنائهم الكثري
من األمور مثل الس��باحة والرياضة والف��ن وما إىل ذلك ،ولكن
عندما يصبح األمر مس��ألة حياة أو موت نجد البعض ال يتحمل
مسؤولية اإلرشاد ومراقبة وحامية أبنائهم املراهقني
مل��اذا ال يطلب من إبنه املراه��ق أن يخضع لربنامج تدريبي
عىل القيادة ملاذا يقوم باعطائة مفاتيح السيارة ليقوم بتحريكها
م��ن مكان إىل آخر فهذا ي��ؤدي إىل أن يقوم ذل��ك اإلبن بأخذ
مفاتيح الس��يارة بعلم أو بدون علم األهل ليقوم باشباع رغبته
بالقيادة.
معظ��م الدول لديه��ا برامج تدريبية للمراهق�ين فمنها مدة
ستة ساعات اسبوعياً من التدريب للسائق خلف عجلة القيادة
وكذلك برامج نظري��ة وعملية قبل حصول املراهق عىل رخصة
قي��ادة ويجب عليه بعد اجتياز الفحص املخصص للحصول عىل
الرخص��ة أن ال يقوم بقي��ادة املركبة اال بوجود أحد والديه معه
ولفرته تحددها تلك القوانني.
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وهذا من ش��أنه تخفيض نس��بة الحوادث والوفيات الناتجة
عنها بني املراهقني.
يجب أن يتحمل األهل مس��ؤولية اإلرشاف عىل برنامج تعليم
القيادة اآلمنة والكامل ألبنائهم املراهقني.
كيف تحافظ عىل حياة ابنك املراهق من الحوادث املرورية:
أوال :السيطرة
متن��ح جميع الدول اآلباء س��لطة أن تقرر م��ا إذا كان ينبغي
ألبنائهم القرص الحصول عىل ترصيح متدرب وكذلك الرخصة.
إذا كان أحد الوالدين يفكر  ،أن إبنه ما زال يف س��ن املراهقة
ليس مستعدا ً بعد.
أنت تعرف ابنك املراهق بش��كل أفضل من أي ش��خص آخر
واألمر مرتوك لكم التخاذ القرار عندما يكون املراهق هو أو هي
عىل استعداد للحصول عىل الرخصة.
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اتباع إشارات رجال املرور دليل وعي مروري

ثانياً :خذ الوقت
خرباء السالمة يتفقون جيدا عىل أن املراهق يجب أن يخضع
لتدري��ب نظري وعم�لي خلف عجلة القيادة ملدة  100س��اعة
ليكتسب الخربة الالزمة لقيادة مركبة بعد حصوله عىل الرخصة.
ثالثاً :ال تترسع
بالنس��بة للمراهق�ين ليس هناك س��ن معينة لقيادة س��يارة
األهل أو األصدقاء وعندما يتم ذلك تجده يريد القيادة باسلوب
السباقات وبالرسعات العالية ،
عن��د ذلك ال يوجد م��ا مينع األهل من اتخ��اذ موقف معه ،
يج��ب ايقاف دروس التدريب عىل القي��ادة ( ،لن تجلس حتى
بجانب السائق  ....اجلس يف املقعد الخلفي).
هذه الجملة من ش��أنها أن تخفف من اندفاع املراهق تجاه
هذه األمور.
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حتى بع��د أن يحصل ابنك املراهق ع�لى الرخصة ينبغي أن
تس��تمر التعليامت .ووضع ح��دود معقولة ،مث��ل عدم وجود
ركاب ألول ثالثة أش��هر وحظر التجول،ق��م بالركوب معه أثناء
القيادة لرتاقب قيادته واعطائه النصائح الخاصة باملرور ،وكذلك
الطلب منه عدم اإلندفاع بالقيادة.
انها وس��يلة جي��دة ملواصلة صق��ل املهارات والكش��ف عن
العادات السيئة لقيادة املراهقني.
وأخرياً
هذا النهج ليس عقايب ،انها املحبة والرعاية .وكم كنت ترغب
يف أن ترى ابنك يحصل عىل أفضل تدريب ممكن.
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عزيزي قائد املركبة :يتم تسخري كافة الجهود للوصول ألعىل معدالت السالمة املرورية من أجلك أنت

السرعة وحوادث الطرق
تع��رف الرسع��ة الزائدة بأنها تل��ك الرسعة الت��ي تزيد عن
الرسع��ة املح��ددة للطريق واملوضح��ة بش��اخصات مرورية.
وتعت�بر الرسعة الزائدة من الس��لوكيات الخاطئة التي يرتكبها
بعض السائقني غري امللتزمني بأنظمة السري واملرور وهي تؤدي
إىل تعريض حياة جميع مستخدمي الطريق للخطر.
ك�ما ترتبط الرسعة الزائدة مبخالف��ات مرورية خطرية كعدم
ترك مس��افة كافية بني الس��يارات ،وعدم االلتزام بخط الس�ير،
"وعبور اإلش��ارات الحمراء" وذلك لعدم قدرة سائق املركبة عىل
التوقف يف الوقت املناسب عند تغيري اإلشارات الضوئية بسبب
الرسع��ة الزائ��دة ،مام ي��ؤدي إىل وقوع املخالف��ات والحوادث
الخطرة .وعليه فإن الرسعة الزائدة هي املس��بب األكرب لوفيات
حوادث الطرق.

هل تعلم بأن -:

* احت�مال الوقوع يف حادث وف��اة تتضاعف مرتني مع زيادة
الرسعة كل  5كيلومرت يف الســـاعة فوق الرسعة القــــــانونية.
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مكامن الخطر يف الرسعة الزائدة -:
*زيادة احتامل وقوع الح��وادث نتيجة لضيق الوقت الكايف
التخاذ قرار مناس��ب يجنب الس��ائق مخاطر الطريق عند
حدوث أي طارئ.
*زي��ادة احتامل وقوع حوادث االصط��دام نتيجة لعدم ترك
مسافة كافية بني املركبة واملركبات األخرى.
* فقدان السيطرة وعدم اتزان املركبة.
*زي��ادة احتامل وق��وع الحوادث نتيجة لع��دم التمكن من
السيطرة عىل املركبة يف الحاالت الطارئة مثل حاالت انفجار
اإلطار.
*زي��ادة احتامل وق��وع الحوادث نتيجة لع��دم القدرة عىل
تجنب أخطاء اآلخرين.
*زي��ادة الرسعة تؤدي إىل زيادة ش��دة االصط��دام ،وبالتايل
زيادة احتامالت الوفاة أو اإلصابة الجسدية.
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع
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الرسعة تؤدي إىل املوت

أهم أسباب انفجار اإلطارات على الطرقات
-1استخدام اإلطارات املستعملة أو الغري متوافقة مع مبادىء
السالمة عىل الطرقات.
 -2درجات الحرارة العالية وخاصة يف فصل الصيف.
 -3زيادة الرسعة عىل الطرقات عن الحدود املسموح بها.
 -4القيادة الطائشة وخاصة من قبل الشباب عىل الطرقات.
-5الضغط العايل جدا ً أو املنخفض داخل إطار السيارة والذي
يغري شكل اإلطار أثناء حركة السيارة.
-6اصطدام اإلطارات مع حافة الرصيف أو بأجسام صلبة تسقط
من سيارات أخرى.

ولتجنب انفجار اإلطارات عىل الطريق يجب مراعاة
التدابري التالية:
 -1التأكد بأن الحمل عىل السيارة ضمن الحدود املسوح بها
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-2قراءة البيانات عىل اإلطارات قبل رشائها ،والحصول عليها من
مصادر مضمونة.
 -3فحص اإلطارات بشكل منتظم.
 -4تبديل اإلطارات القدمية من وقت آلخر.

يف حال انفجار إطار السيارة يجب عىل السائق اتباع
ما ييل:
-1اإلمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين للسيطرة عليها بشكل
جيد.
 -2رفع القدم من عىل دواسة البنزين.
 -3تجنب استخدام الفرامل ملنع احرتاق اإلطارات.
 -4اختيار مكان آمن للتوقف وتغيري اإلطارات.
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات

الصيف موسم السفر

يف موس��م كل صي��ف وعند بداية موس��م اإلجازات
تجد الكثري من األش��خاص يفضلون السفر براً مبركباتهم
الخاصة لذلك يجب مراع��اة الكثري من األمور املتعلقة
بالسيارة

ولكن قبل الرشوع يف الس��فر يجب عىل كل قائد مركبة أن
يقوم بعدة خطوات ومن أهمها ما ييل:
* قياس مس��توى اله��واء يف اإلطارات وتعبئ��ة الهواء الناقص
للمستوى املحدد من قبل صانع اإلطارات.
* التاكد من س�لامة اإلطارات وانها تساعد عىل تحمل مسافة
الطريق املراد سلكها.
* التاكد من س�لامة اإلطار االحتياطي وانه جاهز لال ستخدام
يف اي لحظة.
* التاكد من مستوي الزيت داخل املحرك.
* فح��ص الفرام��ل األمامي��ة والخلفي��ة والتاكد انه��ا جيدة
وتساعدك باللحظات الحرجة.
* فحص مستوى زيت الفرامل.
* فحص زيت ناقل الحركة.
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* فحص سيور املاكينة.
* التاكد من سالمة خراطيم املياة بالسيارة.
* التاكد من س�لامة مربد الس��يارة ( الراديرت ) وس�لامتة من
عيوب التهريب وفقد ان سائل مربد السيارة.
* فحص مستوى سائل مربد السيارة.
* التاكد من سالمة االنوار األمامية مبستوييها العايل واملنخفض.
* التاكد بان انوار التوقف الخلفية تعمل جيدا ًوتغري.
* التاكد بان اشارة اىل اليمني واىل اليسار تعمل جيدا.
* التاكد بان اشارات اإلنتظار تعمل جيدا وتودى الغرض منها
* التاكد من ان مس��احات الزجاج االمامي انها تعمل بصورة
ممتازة.
* التاكد من ان مستوى خزان املاء الخاص باملساحات ممتىل.
* التاكد وفحص اس��فل الس��يارة الكتشاف اي خلل يف بدايتة
القدر الله.
* التأكد من أن أحزمة األمان يف السيارة ليس بها أي خلل.
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حزام األمان سالمة وأمان

كيف يمكنك
حماية اإلطارات
الخاصة بك في
الطقس الحار
إن تضخ��م اإلطارات يف الطقس الحار هو أمر خطري .وعالوة
عىل ذلك ،وخالل أشهر الصيف الحارة ،ميكن للطرق الساخنة أن
تعيث فسادا بإطارات السيارات.
اتبع ضغط الهواء يف اإلطارات املوىص بها:

تحديد موقع املعلومات ضغط الهواء يف اإلطارات
لسيارتك:

هذا عادة ما ميكن الوصول إليها عىل باب السيارة أو يف دليل
املالك.
مبجرد أن تعرف ما تويص به الرشكة املصنعة إلطارات سيارتك
واتب��ع هذه التعليامت ،تأكد من الحفاظ عىل االطارات الخاصة
بك يف هذا العدد.
م��ن أجل معرف��ة ما هو ضغ��ط الهواء يف اإلط��ارات ،ورشاء
مقي��اس ضغط الهواء يف اإلطارات والحفاظ عليه يف س��يارتك يف
جميع األوقات .وبذلك س��وف تس��مح لك لفحص ضغط الهواء
يف اإلطارات كلام تريدها .العديد من الس��يارات لديها مؤرشاتها
الخاصة التي تكشف عن ضغط الهواء يف اإلطارات منخفضة.
إذا كان��ت س��يارتك لديه��ا نظ��ام التحذير ه��ذه ،تأكد من
االلتفات إليها.

اتبع توصيات استبدال اإلطارات:

معظم كتيبات مالك الس��يارة لديها توصيات محددة بش��أن
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اس��تبدال اإلطارات .مام ال ش��ك فيه أن يتابع عن كثب ما يقول
دليل سيارتك يف ما يخص استبدال اإلطارات.
يف معظم الحاالت ،من املستحسن استبدال اإلطارات مرة كل
سنتني.
ال نن�سى اإلط��ار اإلحتياط أيضا ق��م باس��تبداله إذا لزم األمر
بشكل دوري لضامن انه يف حالة جيدة.

مراقبة التآكل عىل االطارات الخاصة بك:

بغض النظر عن توصيات الرشكة الصانعة ،فمن املهم بالنسبة
ل��ك أن تراقب عن كثب االطارات الخاصة بك واس��تبدالها عند
الحاجة.
حف��ظ اإلط��ارات
يف حالة جي��دة أمر
حاسم لسالمتك عىل
الطرق هذا الصيف.
لذلك ،تأكد من اتباع
النصائ��ح املذك��ورة
أعاله ،وبالتايل ضامن
االط��ارات الخاص��ة
بك أن تكون جاهزة
لدرج��ات ح��رارة
الصيف.

النصائح
األساسية
للحفاظ على
اإلطارات عند
ارتفاع درجات
الحرارة
يـونيـو 2015

إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداءه بالطريقة الصحيحة

كيفية الحفاظ
على االطارات
الخاصة بك في
حالة جيدة هذا
الصيف
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية
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