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شرطة أبوظبي تعرض
في“جيتكس” تقنيات
المدن الذكية اآلمنة

مرور أبوظبي
تحذر من خطورة
استخدام األطفال
جهاز التوازن
الذاتي على
الطرق

الوعي المجتمعي
بقواعد السالمة
المرورية
إن جمعي���ة س���اعد للحد م���ن الح���وادث المرورية قد
وضع���ت منهج عم���ل فعال لتعزيز الوع���ي المجتمعي
بقواعد السالمة المرورية وااللتزام بها سواء من جانب
المش���اة أو س���ائقي المركب���ات وذلك من خ�ل�ال القاء
الضوء بش���كل واض���ح على أهمية الحد م���ن الحوادث
المرورية.
حيث أن معدل الوعي المجتمعي بقواعد الس�ل�امة
المرورية بدأ في ازدياد بين ش���رائح المجتمع المختلفة
وهو ما أسهم في انخفاض الحوادث بمعدل كبير
وتعمل جمعية ساعد بمنهجية فعالة لتحقيق الهدف
الرئيسي برفع حالة الوعي المروري لدى شرائح المجتمع
خال من الحوادث.
المختلفة للوصول إلى مجتمع ٍ
كم���ا تعتم���د الجمعي���ة عل���ى منهجية ورؤية ش���املة
للعمل التطوعي المروري لتعزيز مشاركة جميع شرائح
المجتمع لتقديم الدعم والمس���اندة للجهود الرس���مية
ف���ي مجال التوعية المروري���ة ،وترتكز في تنفيذ رؤيتها
عل���ى تحقي���ق أه���داف طموح���ة تش���مل العم���ل على
رف���ع الوع���ي بأهمي���ة الح���د م���ن الح���وادث المرورية،
ومد جس���ور التعاون مع مؤسس���ات المجتمع المدني
لتعزيز الدور التنم���وي للجمعية ،والتعاون مع جمعيات
وأندي���ة الجاليات داخل الدولة لتعزيز دورها في تثقيف
مواطنيه���ا ح���ول ثقاف���ة وقواني���ن الدولة ف���ي مجال
السالمة المرورية.

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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مجلس الرميثي يؤكد
أن السالمة المرورية
مسؤولية الجميع
مرور أبوظبي تحذر من خطورة
استخدام األطفال جهاز
اكتوبر 2015
التوازن الذاتي على الطرق

خطر الدراجة النارية
»KQÉ◊G óªMCG Ú°ùM/¢Sóæ¡ŸG ó«ª©dG
…ôeÉ©dG ⁄É°S ∫ÉªL/ó«≤©dG
ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﺫﻳﺒﺎﻥ

ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻜﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻣﺮﺍﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﻴﻞ :

تعتبر الدراجة النارية أخطر ما في الش���ارع ،حيث انها ولصغر حجمها،
تباغت مس���تخدمي الطريق من بين المركب���ات دون ان يراها احد ،لذلك
فإن الخوف منها صار هاجسا لمن يسلك شارعا عاما،
وتعتب���ر قيادة الدراجات النارية هواية تمارس وفق أس���س وضوابط
ف���ي البلدان التي تعتمد قواعد مروري���ة ونظام مروري كدولة اإلمارات
العربي���ة المتح���دة ولك���ن أحالها بعض قائ���دي الدراجات إل���ى خطر يهدد
مس���تخدمي الطري���ق ،ال س���يما وأن الط���رازات الحديثة تمي���زت بقوتها
التي توازي بعض س���يارات الس���باق الس���ريعة .وأصبح ش���غف القيادة
يدف���ع األبناء لقي���ادة الدراجات النارية بطريقة خطيرة س���واء في الطرق
العام���ة الس���ريعة الت���ي تع���ج بالمركب���ات أو ف���ي المناط���ق الس���كنية
الجانبية ،،دون أن يعي المراهق خطورة ما يرتكبه ،خاصة وأن مثل تلك
ً
قصصا راح ضحيتها ،أطفال وأبناء
المش���اهد المخيفة ،تروي باس���تمرار
ف���ي ريعان ش���بابهم.وثقافة الدراجات النارية تس���للت إل���ى مجتمعاتنا
بطريقة غير مباشرة ،إن األفالم ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت ،وأجهزة
الهاتف الذكية ،هي الش���رارة األولى إلشعال فتيلة الدراجات الخطيرة.
ً
ً
مثال بحركات بهلوانية
دائما تداهمهم أفكار غريب���ة ،فيقومون
والطلب���ة
مخيف���ة في بعض الش���وارع عب���ر الدراجات الناري���ة ،دون إدراك لخطورة
ما يفعلون...حيث أن س���رعة الدراجة الجنونية فوق الشوارع الترابية قد
ً
وكثيرا ما تتسبب في وقوع حوادث اصطدام
تُ فقد صاحبها الس���يطرة،
ً
غالبا األطفال ،خاصة وأن بعض الدراجات فيها مزودات
يك���ون ضحيتها
للسرعة اإلضافية.
إن الحدي���ث ع���ن الدراجات يعلو داخل أس���وار الم���دارس والفصول،
وترتف���ع وتي���رة اله���وس بقيادتها خالل فصل الش���تاء .،وأن مش���كالت
الدراجات النارية كثيرة ومتشعبة ،وتستحوذ على أذهان طلبة المدارس
وتش���تت تركيزهم في الدراس���ة ،حي���ث أن االنصياع إلى ه���ذه الهواية
يستوجب االلتزام بشروط األمن والسالمة،
الضواب���ط المروري���ة للدراجات من حيث قواني���ن المرور واضحة فكل
دراجة تخضع للتس���جيل بش���كل أصولي في دوائر الم���رور وتمنح رقما
يسمح قيادتها في الشارع وهناك صالحيات لضبط الدراجات المخالفة
وعقوبات فورية وحجز.
مع تمنياتنا ألبنائنا السالمة في حلهم وترحالهم

رئيس التحرير

العقيد /جمال سالم العامري

لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

شرطة أبوظبي تعرض
في “جيتكس” تقنيات
المدن الذكية اآلمنة
شاركت القيادة العامة لرشطة أبوظبي ،من خالل منصتها
يف مع��رض جيتكس  ،2015بعرض مجموعة من املش��اريع
والتقنيات املتط��ورة التي تدعم الحلول املس��تقبلية لبناء
مدن ذكية آمنة.
وق��ال العمي��د املهندس حس�ين أحم��د الح��اريث ،مدير عام
العملي��ات املركزية برشطة أبوظبي ،إن هذه املش��اريع تأيت يف
إطار توجيهات القيادة الرشطية بتوفري الس��بل الكفيلة لضامن
الري��ادة حارضا ً ومس��تقبالً ،ومتكني املواطنني واملؤسس��ات من
امليض قدماً يف التحديث واالبت��كار ملواجهة التحديات مبختلف
أش��كالها ،وتذليل العقبات التي قد تعرتض طريق الجيل القادم
من أبناء الوطن ،مبا يضمن املزيد من الرفاه واالستقرار للمواطنني
واملقيمني والزوار.
ومثّ ��ن دعم القي��ادة العليا ،وحرصها ع�لى االرتقاء مبنظومة
الخدم��ات وفق أفض��ل املعايري العاملية موضح��اً أن مديرية
املرور والدوريات برشطة أبوظبي ستعرض يف هذا االطار تقنيات
حديثة يت��م مراقبتها وادارتها عرب مركز االنظمة املرورية الذكية
لجعل مدين��ة ابوظبي مدينة آمنة ذكية ،مش�يرا ً ،إىل أن املركز
س��يقوم بجمع البيان��ات بني االنظمة املختلف��ة التابعة للقيادة
العامة لرشطة ابوظبي ،وتحليل البيانات باستمرار إلعطاء أفضل
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الحلول وصوالً إىل أعىل مس��تويات الكف��اءة والفعالية يف اتخاذ
القرار.
وس�يرتبط املركز مبا يزيد ع��ن  ٢٥نظاماً مختلف��اً ،منها نظام
األب��راج الذكي��ة لتنبيه الس��ائقني عىل الطرق��ات الرسيعة عرب
الرس��ائل االلكرتونية املتغ�يرة ،ونظام ضبط متجاوزي االش��ارة
الضوئية الحمراء ،ونظام إدارة الس�لامة املرورية ،ونظام تحليل
الحوادث املرورية ،ونظام التوعية املرورية الذكية ،ونظام إعادة
بناء الحادث املروري والذي يتم استخدامه يف تخطيط الحوادث
املروري��ة الجس��يمة واع��ادة تصويره��ا مام يدعم الدراس��ات
والتحالي��ل ،ونظام ادارة بيانات الحوادث املرورية ونظام إصدار
املخالفات االلكرتونية.
تجدر اإلش��ارة إىل أن هذه التقنيات تسهم يف تسهيل الحركة
املرورية وتخفيف الضغط عىل البنية التحتية من الطرق والبيئة
العامة ،ورفع مستويات السالمة املرورية ،الفتاً إىل أن الدراسات
تشري إىل قدرة أنظمة املرور الذكية عىل تحسني القدرة التشغيلية
لشبكات الطرق بنسبة قد تصل إىل  30يف املئة.
وتعترب الحلول التقنية املستخدمة يف مجال السالمة املرورية،
تس��هم يف القضاء عىل املش��كالت واالختناقات املرورية بتوفري
أس��اليب متط��ورة إلدارة الحرك��ة املرورية بواقعي��ة تؤدي إىل
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

انس��يابيتها بص��ورة كبرية،
وذلك من خالل ربط مركز
االنظمة املرورية مبجموعة
م��ن األجه��زة التقني��ة
الحديثة.
وميثل املركز حالً متكامال
للتعام��ل م��ع املش��كالت
املروري��ة ومعالجته��ا ،عرب
توزيع الدوريات الرس��مية
والدوري��ات املدنية وأفراد
الرشط��ة ع�لى ش��وارع
اإلم��ارة ،وتصنيف املناطق
ع�لى حس��ب البالغ��ات
واملخالفات املس��جلة فيها،
وتحدي��د املناط��ق الت��ي
تحتاج إىل تكثيف يف عدد دوريات املرور.
ويأيت هذا الحل املتكامل بعد أن أطلقت وزارة الداخلية عدة
مبادرات ومشاريع تتوىل رصد فرص التحسني ومتطلبات العمل
املروري ،ووضع خطط ملرشوعات تطوير املامرس��ات من خالل
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تفعيل اس��تخدام أنظم��ة املرور الذكية ،والتنس��يق مع الدوائر
واملؤسس��ات املعني��ة بالط��رق والنقل واملواص�لات عند وضع
معايري اختيار أو تطوير أنظمة املرور ،إضافة إىل توحيد األنظمة
املرورية وتكاملها.
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 24ألف مستفيد من محاضرات التوعية
المرورية في  10شهور بأبوظبي

اس��تفاد نحو  24ألفاً و 214ش��خصاً من  251محارضة توعية مرورية نظمتها مديرية املرور بالتعاون مع جمعية ساعد للحد من
الحوادث املرورية ،خالل التسعة شهور املاضية بإمارة أبوظبي ،واستهدفت السائقني بالقطاعني العام والخاص ،وسائقي الشاحنات
واملركبات الثقيلة ومركبات األجرة ،يف اطار اولوية جعل الطرق اكرث امنا واسرتاتيجية السالمة املرورية لرشطة أبوظبي.
وأفاد العقيد جامل س��امل العامري ،املدير التنفيذي للجمعية،
ان املحارضات التوعوية املرورية ركزت عىل تقليل االخطاء التي
يرتكبها الس��ائقون ،وخفض نس��بة الحوادث املرورية؛ وما ينتج
عنها من وفيات واصابات بليغة ،إضافة اىل نرش وترسيخ الثقافة
املرورية وقد تم الرتكيز فيها ،عىل األس��باب الشائعة التي تؤدي
اىل وقوع الحوادث املرورية واملخالفات التي يرتكبها السائقون؛
بهدف وزيادة االلتزام بقانون الس�ير يف اطار املس��اعي املبذولة
للحد من اسباب الحوادث املرورية ،يف اطار اسرتاتيجية السالمة
املرورية لرشطة أبوظبي.
وتضمنت املح��ارضات عرض أفالم توعوية وص��ورا ً ايضاحية،
وتوزيع مطبوعات مرورية ،لرفع مس��توى الوعي بني السائقني،
وتوجيه النصح واإلرشاد لهم.
وحث��ت جمعية س��اعد الس��ائقني عىل كافة الط��رق االلتزام
بالرسع��ات املق��ررة ،وعدم تجاوزه��ا لتفادي وق��وع الحوادث
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املرورية ،التي تؤدي إىل وفيات وإصابات خطرية ،منبهاً السائقني
اىل رضورة متابعة النرشات الجوية للتغريات املناخية التي تسود
الدول��ة خالل االيام املقبلة ،وتش��كل الضب��اب وانخفاض مدى
الرؤية االفقية ،ومش��ددا ً عىل رضورة االلتزام مبس��افات األمان
بني املركبات وزيادة مسافة التتابع وعدم التجاوز والوقوف عىل
الكتف االمين خارج الطريق مع تشغيل االضواء التحذيرية.
وتم التنويه عىل أنه يجب عىل اصحاب الرشكات عدم تحريك
الش��احنات واملع��دات اثناء تش��كل الضباب ل�كي ال يتعرضوا
للخط��ر وليتفادوا املخالفات املرورية ،الفتا اىل ان املديرية تتخذ
االجراءات الالزمة التي تكفل الس�لامة املرورية يف حالة االجواء
التي تحج��ب الرؤية اىل اقل من  50مرتا ً ،بإيقاف حركة الس�ير
وامل��رور وخاصة الحافالت والش��احنات وكل ما يهدد الس�لامة
املرورية ،مؤكدا ً رضورة الحرص واالنتباه دوماً.
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مجلس الرميثي يؤكد أن السالمة
المرورية مسؤولية الجميع
دعا املش��اركون يف مجل��س وزارة الداخلية ،الذي اس��تضافه
معايل /س��عيد محمد خل��ف الرميثي يف منزل��ه مبدينة العني،
بعنوان “األس��لوب الحضاري الس��تخدام الطريق” ،إىل تعزيز
ثقاف��ة التوعي��ة املروري��ة لدى أولي��اء األمور بش��كل خاص،
ومختل��ف الفئ��ات املجتمعية بش��كل عام حول االس��تخدام
الحض��اري للطري��ق ،ورضورة التقيد وااللتزام بقوانني الس�ير
واملرور والرسعات املقررة عىل الطرق.
وق��د أقي��م املجلس ضم��ن مجال��س التوعية الت��ي ينظمها
مكتب ثقاف��ة احرتام القانون ،بالتعاون مع إدارة اإلعالم األمني،
ب��اإلدارة العامة لإلس��ناد األمني يف األمانة العامة ملكتب س��مو
نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلي��ة ،وأداره اإلعالمي
الدكتور عبد الرحمن الشمريي ،مدير عام ورئيس تحرير جريدة
الوطن ،وأجمع املش��اركون عىل أهمية تضمني املناهج املدرسية
الس��لوكيات االيجابية لالس��تخدام الحضاري للطريق مام يعزز
ثقافة التوعية املرورية لدى النشء.
وتم استعراض أبرز أسباب الحوادث املرورية واملخالفات التي
تؤدي اىل وقوع تلك الحوادث ،فضالً عام يسببه الفضوليون أثناء
وقوع الحوادث ،حيث يتس��ببون يف إعاقة جهود انقاذ املصابني،
من خالل التزاحم ملش��اهدة الح��ادث ،مطالبني برضورة مراقبة
أولياء األمور ألبنائهم ،ونصحهم ب�ضرورة االلتزام بقانون املرور
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والرسع��ات املقررة ،وعدم القيادة بطي��ش وتهور مام يعرضهم
إىل الحوادث املرورية ،فضال عن عدم الس�ماح لألطفال الذين ال
يحملون رخصة س��وق بقيادة املركب��ات مام يعرضهم للحوادث
والعواقب القانونية.
وأك��د املش��اركون أن الس�لامة املرورية واجب ومس��ؤولية
يتشارك فيها الجميع دون استثناء ،وبالتايل البد من تضافر جهود
املؤسس��ات الحكومي��ة والخاصة كافة ،وجميع أف��راد املجتمع
لحث الس��ائقني واملشاة وخصوصاً الش��باب ليتحلوا باملسؤولية
تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين؛ من خالل التزامهم بقانون املرور
والرسعات املقررة عىل الطرق الداخلية والخارجية.
ومث ّن املش��اركون يف املجلس جهود مديرية املرور والدوريات
برشط��ة أبوظبي ،يف تعزيز الثقاف��ة املرورية من خالل حمالت
التوعي��ة الت��ي تقيمها عىل مدار الس��نة ،عرب مختلف وس��ائل
التواصل املب��ارشة مثل املجالس واملح��ارضات واملعارض ،فضالً
عن وسائل اإلعالم مبختلف قنواتها املكتوبة واملسموعة واملرئية
ومواقع التواصل االجتامعي ،لتوعية الجمهور مبختلف فئاته.
وىف ختام املجلس أشاد مستضيفه معايل /سعيد محمد خلف
الرميثي ،بالجه��ود التى تبذله��ا وزارة الداخلية ىف التواصل مع
مختلف أطياف املجتمع ،مؤكدا رضورة مساندة تلك الجهود من
جميع رشائح املجتمع.
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

«بعدسة اإلعالم األمني»

“مرور أبوظبي” توعي السائقين
بالسرعات الجديدة بالمنطقة الغربية
كثفت مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي
التوعية املرورية يف منفذ الغويفات الحدودي؛ ويف
نقاط التوعية املرورية مبحطات البرتول عىل طريق
أبوظبي – الغويفات ،وباملناطق التي تشهد تجمع
السائقني عىل الطريق لتثقيفهم بتعديل الرسعات
ورسع��ة ضبط الرادار ،ابتداء من  15نوفمرب ،2015
مبا يسهم يف الحفاظ عىل سالمة األرواح وانسيابية
الحركة املرورية خالل األعامل الهندس��ية الجارية
ملرشوع توسعة الطريق.
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وأفاد رئيس قسم مرور الطرق الرئيسية باملنطقة
الغربية ،بأن الحملة ت ُنظم بالتنس��يق مع عدد من
املؤسسات الحكومية والخاصة وتستمر اىل منتصف
الشهر املقبل موعد تطبيق الرسعة الجديدة.
حيث س��تقوم مرور الطرق الرئيس��ية بتكثيف
الرقاب��ة ع�لى الطري��ق لتأكي��د التزام الس��ائقني
بالرسع��ات الجدي��دة يف مراحل الطري��ق الثالث،
وجاري العمل ع�لى تعديل رسعة ضبط الرادارات
لتتواكب مع الرسع��ات الجديدة ملخالفة املركبات

اكتوبر 2015

السالمة املرورية مسؤولية الجميع

التي تتجاوز الرسعات املقررة عىل الطريق من جرس الظفرة اىل
الغويفات.
وتج��در اإلش��ارة إىل ان الحملة التوعوية م��ن خالل دوريات
تثقيف املرورية تش��مل توزي��ع مطبوعات باللغات الرئيس��ية
للسائقني القادمني اىل الدولة واملغادرين لتثقيفهم ،وحثهم عىل
التقيد بالرسعات املقررة واملوضحة عىل اللوحات اإلرشادية عىل
الط��رق املختلفة التي تم تحديدها بعد دراس��ات وافية لحجم
الحركة املرورية.
كام أنه يجب ع�لى كافة الرشكات التي تعمل يف مجال النقل
وس��ائقي الش��احنات اىل رضورة توعي��ة س��ائقيهم بالرسعات
الجديدة ،وحثهم عىل االلتزام بها لتوفري سالمتهم.

اكتوبر 2015

يذكر أن حدود الرسعة الجديدة املعلن عنها سابقاً ،عىل امتداد
الطري��ق من أبوظبي اىل الغويفات ،س��تكون عىل ثالث مراحل،
األوىل تبدأ من تحويلة جرس الظفرة اىل غابات بينونة ( مسافتها
/176كلم ذهاباً واياباً ) وحدود الرسعة املس��موح بها  100كلم/
س��اعة ،ورسعة ضبط الرادار بامت��داد الطريق يف املرحلة األوىل
بإضاف��ة هامش الرسعة  ،121وتكون حدود الرسعة عىل امتداد
الطري��ق من غابات بينونة اىل منطقة براكة يف حدود  120كيلو
ورسعة ضبط الرادار  141بإضافة هامش الرسعة ،وتكون املرحلة
الثالث��ة عىل امتداد الطريق من براكة إىل الغويفات (مس��افتها
 /64كلم ذهاباً واياباً ) والرسعة املس��موح بها 100كلم/س��اعة
ورسعة ضبط الرادار  121بإضافة هامش الرسعة.

11

تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

 %63من حوادث المرور يرتكبها الشباب
في أبو ظبي خالل  10أشهر
كشفت إحصائيات مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي
أن ع��دد الح��وادث املروري��ة الت��ي ارتكبها الش��باب يف الفئة
العمرية من  18اىل  35عاماً ،خالل التس��عة أش��هر املاضية من
العام الح��ايل؛ بلغت نحو  63%من إج�مايل الحوادث املرورية
وبلغت نسبة الوفيات من تلك الفئة نحو  34%من عدد وفيات
الحوادث املرورية خالل الفرتة املذكورة؛ بحسب العميد خميس
إسحاق محمد ،مدير مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي
باإلنابة.
وأف��اد أن من أبرز أس��باب الحوادث التي تس��ببت بها تلك
الفئ��ة االنحراف املفاجئ وعدم ترك مس��افة كافي��ة؛ والرسعة
دون مراعاة ظروف الطريق وتجاوز االش��ارة الضوئية الحمراء،
واالهامل وعدم االنتباه وغريها من االسباب األخرى.
واوضح ان هناك برامج مس��تمرة تس��تهدف رفع مس��توى
الثقاف��ة املروري��ة ب�ين الش��باب حي��ث إن الغالبية
ر خ��ص
العظمى من حاميل
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القيادة بإمارة أبوظبي من فئة الشباب (اعامرهم بني  18اىل 30
عاما) حيث بلغت نس��بتهم  53.6%من إجاميل حاميل الرخص
باإلمارة.
وأوض��ح أن الربامج كثفت من التوعية عرب ش��بكات التواصل
االجتامع��ي واملح��ارضات بالجامعات واملؤسس��ات التعليمية،
وتنظيم املعارض لالرتقاء بسلوك السائقني الشباب وفتح قنوات
للتواص��ل والحوار معهم ،وحثه��م عىل االلتزام بقانون الس�ير
واملرور بجانب التوعية املجتمعية؛ من خالل املجالس الش��عبية
لتفعي��ل دور األرس واملجتم��ع باملخاط��ر الناجمة ع��ن القيادة
برسعات زائدة؛ وتجاوز االشارة الضوئية الحمراء واالهامل وعدم
االنتباه ،وعدم ترك مسافة كافية واالنحراف املفاجئ.
واش��ار اىل تطبيق خطة شاملة للس�لامة املرورية للحد من
املخالفات التي يرتكبها الشباب؛ من خالل زيادة عدد الرادارات
وتطوير نظام مراقبة متجاوزي االشارة الضوئية ،مبا يحقق أقىص
درجات السالمة املرورية عىل الطرقات وتفادي وقوع الحوادث
املرورية الجسيمة ،وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة.
وح��ذر مدير مديرية املرور والدوريات برشطة
أبوظب��ي باإلنابة ،من النتائج الخطرية املرتتبة
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيامة اآلمنة

ع�لى القيادة برسعات عالية نتيج��ة للطيش والتهور ،او عدم
أدراك قائد املركبة ،للرسعة التي يقود بها نتيجة لعدم مراقبته
عداد الرسعة؛ مبا يؤدي يف الغالب اىل عدم القدرة عىل سيطرة
قائ��د املركبة عليها وتعامله مع األحوال الطارئة عىل الطريق،
كام أنها تقلل من دقة تقدير املسافة نتيجة النخفاض مجاالت
البرص وعدم رؤية األجس��ام القريبة أمام السيارة ،الفتاً إىل ان
املتجاوزي��ن للرسعات املقررة واملحددة ع�لى الفتات الطرق
يتم ضبطهم من الرادارات ومن خالل الدوريات املرورية ومن
خالل مباحث املرور.
ودع��ا أولي��اء األمور اىل مراقب��ة أبنائه��م ،والتقيد بقانون
السري واملرور والرسعات املقررة وعدم القيادة بطيش وتهور،
وعدم الس�ماح ملن ال يحملون رخصة سوق بقيادة املركبات،
حفاظاً عىل س�لامتهم واآلخرين ،منوها بأن السالمة املرورية
واجب ومس��ؤولية يتش��ارك فيها الجميع دون استثناء ،والبد
من تضافر جهود كافة املؤسسات وجميع أفراد املجتمع لحث
الس��ائقني واملشاة ،خصوصاً الش��باب عىل التحيل باملسؤولية
تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين من خالل التزامهم بالقانون.

اكتوبر 2015

العميد خميس إسحاق
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

تفعيل
فك رهن
المركبات
إلكترونيًا
قام��ت وزارة الداخلي��ة بتفعيل خدمات ره��ن وفك الرهن
للمركب��ات عرب منظومة الكرتونية متكامل��ة ،اعتباراً من مطلع
أكتوبر الجاري.
وتعت�بر املنظوم��ة االلكرتوني��ة والذكية لخدم��ات ترخيص
االليات والس��ائقني ،وغريها من الخدم��ات الذكية التي تقدمها
وزارة الداخلية تهدف إىل رفع نسب رضا املتعاملني وتعزيز ثقة
املجتمع ،والوصول مبعدالت استخدام الخدمات الذكية من قبل
املتعاملني بنس��بة  80%بحلول العام  ،2018والرتكيز بصورة أكرب
عىل جودة الخدمات وزيادة وعي املس��تخدمني بأهمية ودور
الخدمات الذكية يف تسهيل اجراءات معامالتهم وتقدميها بصورة
ميرسة.
ويأيت حرص وزارة الداخلية دورياً عىل تقييم الواقع التشغييل
للخدمات االلكرتونية وفق املعايري الحكومية للتحول االلكرتوين
او الذيك ،ومتابعة خطة تطوير وتحس�ين الخدمات ضمن افضل
املامرس��ات العاملي��ة ،وتعري��ف املتعاملني مبا يت��م انجازه من
مرشوعات خدمية متطورة توفر لهم الوقت والجهد يف الحصول
عليها.
وتج��در اإلش��ارة إىل أن مش��اركة وزارة الداخلي��ة يف معرض
جيتكس  2015اس��همت بدور كبري يف االستفادة من املزايا التي
يقدمها املعرض ،وتواجد الرشكاء من مختلف الجهات الحكومية
وك�برى الرشكات العاملية للتس��ويق للخدمات االلكرتونية التي
تقدمه��ا الوزارة لجمه��ور املتعاملني ،مش��يدا ً بتعاون وس��ائل
اإلع�لام ومواقع التواص��ل االجتامعي وبأكرث من لغة لتس��هيل
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وص��ول الخدمات إىل أك�بر قدر ممكن م��ن املراجعني بطريقة
ذكية وسهلة ،بجانب وضع مؤرشات لقياس اداء الخدمات طبقاً
للمعايري الحكومية وملختلف قنوات تقديم الخدمة.
وتع�� ّد خدمة ره��ن وفك الره��ن للمركبات م��ن الخدمات
االلكرتوني��ة الجديدة ع�بر انجاز الربط االلك�تروين للبنوك عىل
مس��توى الدولة ،ورشكات التمويل والوكاالت املمولة للسيارات
مع نظام املرور والرتخيص االتحادي ،الفتاً إىل ان االجراءات تسري
وف��ق آلية متط��ورة وذكية تم مبوجبها االس��تغناء عن األوراق،
واتباع االس��لوب الحديث ،مش�يرا ً إىل أن موق��ع وزارة الداخلية
اإللك�تروين  www.moi.gov.aeوتطبيـــ��ق الــــ��وزارة الذيك
 UAE-MOIأس��هام بدور كبري يف تخفيف الضغط عىل مراكز
الخدمة ورسعة انجاز املعامالت.
يذكر أن الوزارة قطعت خطوات مهمة عرب اداراتها وأجهزتها
املختلف��ة يف تطوير منظوم��ة الخدمات االلكرتوني��ة؛ وتحويل
الخطط االس�تراتيجية اىل س��نوية تنفيذية لتوفري خدمات ذكية
للمتعاملني عىل مدار  24س��اعة ،وأكملت عملية الربط املروري
اإللكرتوين عرب تطوير نظام املرور والرتخيص االتحادي ،مبا يسهم
يف رسعة إنجاز معام�لات املراجعني إلكرتونياً من أي مكان عىل
مس��توى الدولة ،من دون الرج��وع إىل مصدر رخصة القيادة أو
امللكية أو اإلقام��ة ،إضافة إىل رسعة إنجاز املعامالت البينية بني
اإلدارات العامة للرشط��ة يف الدولة ،كام تم إنجاز عملية الربط
اإللك�تروين مع هيئة الط��رق يف ديب ،وتوحي��د منظومة العمل
املروري.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

اكتوبر 2015
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القيادة فن وذوق وأخالق

“جمعية ساعد” تدعو قائدي
الدراجات النارية إلى الحذر أثناء الضباب

دع��ت جمعية س��اعد للحد م��ن الح��وادث املرورية قائدي
الدراج��ات النارية اىل االنتب��اه والحذر ،خالل تش��كل الضباب
وانخف��اض الرؤية االفقية لتجنب وق��وع الحوادث ،مع التوقف
يف حالة انعدام الرؤية.
إن سري تلك الدراجات النارية عىل الطرق يشكل خطورة كبرية
بس��بب عدم رؤيتها بوضوح خالل الضباب من قائدي املركبات
نسبة لصغر حجمها.
وأوصت جمعية س��اعد الرشكات واملحال الت��ي توفر خدمة
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توصيل الطلبات اىل املنازل التأكيد عىل قائدي الدراجات العاملة
لديهم االلتزام بإجراءات الس�لامة للوقاية من اإلصابات الناتجة
م��ن الحوادث ،وارت��داء املالب��س الواقية املخصص��ة لتخفيف
اإلصابات والحامية.
يش��ار اىل ان “ جمعي��ة س��اعد “ تقوم بتنفي��ذ العديد من
املحارضات التثقيفية والتوعوية أثناء الضباب وإنخفاض مستوى
الرؤية األفقية.
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

صورة من وحي الواقع

تعزيزمنظومة األمن واألمان في الدولة.

«عبور خاطئ وانشغال بالهاتف يضاعفان فرصة
تعريض حياتك وحياة اآلخرين للخطر»
«بعدسة اإلعالم األمني»
اكتوبر 2015
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

مرور أبوظبي تحذر
من خطورة استخدام
األطفال جهاز التوازن
الذاتي على الطرق
إن خطورة لعب األطفال يف الش��وارع تس��توجب عىل أولياء
األمور واألرس توعية أبنائهم من خطورة اللعب بألواح العجالت
املتحركة التي انترشت مؤخراً يف الدولة ،وقام بعض أولياء األمور
برشائها ألبنائهم واستخدامها كألعاب؛ عىل الرغم من خطورتها
والس�ير بها بني املركبات والقي��ام بحركات خطرة مام يؤدي إىل
تعرضهم إىل حوادث الدهس.
إن أهمية اللعب لألطفال من اجل املتعة والفائدة يجب أن ال
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تش��كل خطرا ً عليهم وذلك باتباع التعليامت وارشادات السالمة
واختي��ار األماكن الصحيحة املخصصة للعب األطفال كالحدائق،
والس��احات املخصصة لذلك ،واملدن الرياضة املنترشة يف الدولة،
ك�ما أنه يج��ب ارت��داء املالبس الواقي��ة يف األلع��اب الرتفيهية
والرياضية التي تتطلب ذلك.
ويأيت حرص مديرية املرورعىل توفري السالمة املرورية لألطفال،
ووقايتهم من الحوادث املرورية وتدريبهم من خالل محارضات
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

اكتوبر 2015
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الرسعة تؤدي إىل املوت

مرور ابوظبي توعي األطفال بأهمية رشوط األمن والسالمة الستخدام جهاز التوازن الذايت

يف آداب الس��لوك املروري ،وتزويدهم مبعلوم��ات مرورية عن
قواعد الن��زول والركوب من الس��يارة أو الحافلة ،وقواعد عبور
الطري��ق ،والطريقة الصحيحة للجلوس يف الس��يارة أو الحافات
املدرس��ية حيث تش��تمل تلك الربامج عىل تدريبهم يف مهارات
العناية بالذات لتاليف الح��وادث املرورية أثناء اجتيازهم الطرق
من خ�لال تعليمهم وتعريفهم باإلش��ارات الضوئي��ة واملرورية
املتعلقة بالسائقني واملشاة ،وكيفية التعامل معها.
وال بد ألولياء األمور عدم الس�ماح ألطفاله��م باللعب بألواح
العج�لات املتحركة التي تعمل بطريقة ميكانيكية؛ مام يضاعف
رسعاته��ا وبالت��ايل خطورتها واس��تخدامها يف الش��وارع العامة،
وأماكن س�ير الس��يارات خاصة يف حالة عدم متكن األطفال من
اإلملام باملهارات املختلفة التي متكنهم من السيطرة عليها.
إن رضورة حرص اللعب بألواح العجالت املتحركة يف الحدائق
واملتنزهات فقط رضورة ملحة وهنا يأيت دور أولياء األمور توفري
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الس�لامة املرورية ال طفالهم ووقايتهم م��ن الحوادث املرورية
التي يتعرضون لها نتيجة لأللعاب الخطرة عىل الش��وارع ،مؤكدا ً
رضورة تع��اون االرس واولياء االمور مع رشط��ة أبوظبي لتعزيز
الجه��ود املبذولة لتوفري س�لامة األطفال ،الفت��اً اىل ان املنظمة
الدولي��ة للوقاية م��ن حوادث الطرق ناقش��ت م��ا يتعرض له
االطفال من حوادث مرورية عىل الطرقات يف األس��بوع العاملي
الثالث للسالمة عىل الطرق ،والذي عقد مؤخرا يف تونس.
ويجب عىل أولي��اء األمور ،يف حالة الس�ماح ألبنائهم باقتناء
تلك األلع��اب ،باللعب بها فقط يف الحدائق واتخاذ االحتياطات
الالزمة للس�لامة واألمان ،والتي تتمثل يف ارتداء مالبس مريحة
ومناس��بة ،واس��تخدم أدوات للوقاية مثل خ��وذة الرأس ،واقي
الرس��غ ،وواقي الركبة ،وواقي الكوع ورضورة تعليمهم املهارات
األساس��ية الس��تخدامها وتحذيرهم من القيام بحركات بهلوانية
خطرة ،واستخدامها يف األماكن املناسبة فقط«.الداخلية»:
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات

اكتوبر 2015
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتق ّيد بها

الضباب يؤثر على إدراك
السائقين في جوانب 4

 - .1يشوه التصور الخاص للرسعة .بسبب التباين ،فقد تعتقد
أن املركب��ة التي أمامك تس�ير أبط��أ مام هو علي��ه حقا .وهذا
ينطب��ق أيضا عىل الرسعة الخاصة بك ك�ما أنك لن تكون قادرا
ع�لى الحكم عىل الرسعة الخاصة بك عىل أس��اس أنه ال ميكنك
حتى رؤية محيطك!
اذا كن��ت تس�ير يف الضب��اب ،ونحن نحذر م��ن الرسعة أثناء
القيادة يف الضب��اب .عىل الرغم من أن الحد األقىص للرسعة قد
تكون  20كم يف الس��اعة ،فإن هذا ال يعني أنه عليك أن تس�ير
به��ذه الرسعة .يف الواقع ،فقد تم تصميم حدود الرسعة للقيادة
يف ظروف مثالية .عندم��ا يكون الطقس جيدا ً ،لذا يتوجب عىل
السائق القيادة برسعة أبطأ من املعتاد.
 - .2س��يكون لديك صعوبة يف التمييز بني وجوه ثابتة واحدة
تتحرك .وبش��كل أكرث تحديدا ،سيكون لديك صعوبة تحديد بني
الس��يارات املتوقفة والس��يارات الس��ائرة .وهذا ميكن أن يؤدي
بسهولة إىل حادث إذا مل تكن حذرا.
 - .3ق��د يخطئ بعض قائ��دي املركبات بحيث أنهم يحكمون
غريزياً بأن األجس��ام الباهتة هي أبعد م��ن تلك الواضحة .ألن
الضباب يحد من التباين ويحجب وجهة نظرك ،ومن املرجح أن
يخطئ قائد املركبة يف الحكم عىل مركبة أمامه هل هي متوقفة
أم تسري ،مام يجعل حوادث السيارات أكرث بكثري.
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 – .4اس��تخدام األضواء العالية أثناء القي��ادة يف الضباب ألن
ذلك يساعد يف عدم الرؤية لقائد املركبة املواجهة

نصائح لتجنب وقوع حادث سيارة

مب��ا أن الضباب يجعل ظ��روف القيادة ع�لى الطريق صعبة،
فإن هناك طرق ميكن من خاللها تجنب حادث س��يارة يف هذه
الظروف.

خذ وقتك.

 .1يف األحوال الجوية السيئة خذ وقتك .فمن األفضل أن تصل
متأخرا ً إىل وجهتك بدالً من الترسع والتسبب يف حادث سيارة.
 .2اس��تخدام املصابيح الخاصة بالضباب ،إذا كان ذلك ممكنا.
ويعتق��د معظم الخرباء أن األض��واء الصفراء أو الخرضاء تعكس
الضؤ أكرث من األضواء البيضاء العادية.
 .3التحرك بحذر ش��ديد .وترك مسافة أكرب بينك وبني السيارة
التي أمامك .فالقيادة دامئا برسعة أبطأ من الحد األقىص للرسعة
كلام كان��ت الظروف الجوية متيل عىل الس��ائق القيادة برسعة
أقل.
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الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين

اكتوبر 2015

23

ال تســـرع املــــوت أســــرع

تعزيز اإلجراءات الوقائية
أثناء الضباب

عززت مديرية املرور والدوريات بإدارة العمليات املركزية برشطة أبوظبي ،اإلجراءات الوقائية يف مواجهة الضباب
حفاظاً عىل الس�لامة العامة ،متضمنة تكثيف الرقابة ومنع س�ير الشاحنات واملركبات الثقيلة وحافالت العامل عىل
الطرق اىل حني انقش��اع الضباب ،مطالبة س��ائقي املركبات بعدم الدخول والس�ير عىل الطرق يف مدينة أبوظبي ،اىل
حني وضوح الرؤية وانقشاع الضباب.
حيث تقوم مديرية املرور بتنفي��ذ خطة طوارئ للتعامل مع
الح��وادث املرورية أثناء الضباب بالتنس��يق م��ع الدفاع املدين
واالس��عاف ،واالنقاذ باألرشاف ميدانيا عىل سري الحركة املرورية
ونق��ل املصابني واخ�لاء الطريق من املركبات املترضرة وتس��يري
حركة املرور من مسارات أخرى يف حاالت الحوادث املرورية.
ويجب عىل الس��ائقني الذين يق��ودون مركباتهم عىل الطرق
الخارجية وخصوصا املناطق التي شهدت خالل الفرتات السابقة
تش��كل الضباب بكثاف��ة( :طريق أبوظب��ي دىب – طريق العني
أبوظب��ي – طري��ق أبوظبي الغويفات – طري��ق العني دىب) اىل
الحذر والتقليل م��ن رسعة مركباتهم ،ومواصل��ة القيادة بحذر
بالرسعة التي تناس��ب الظروف املحيطة ،والتقيد برتك مس��افة
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أم��ان كافية وعدم تج��اوز املركبات األخرى ،واس��تخدام أضواء
املصابيح املنخفضة يف املركبة.
حيث يتم تنفيذ خطة توعوية متكاملة يتم من خاللها تكثيف
بث الرسائل التوعوية وتحذير السائقني ونرش دوريات التثقيف
لتعزيز التفاعل االجتامعي مع مختلف الرشائح العمرية ال سيام
الشابة منها من خالل وس��ائل االعالم ،وتقديم نصائح للسائقني
حول أس��اليب القيادة اآلمن��ة أثناء الضباب لتف��ادى الحوادث
املرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.
ودعت مديرية املرور وسائل االعالم يف اطار الرشاكة املجتمعية
اىل نرش الرسائل التوعوية الهامة للسائقني لرفع مستوى الثقافة
املرورية وتجنب الح��وادث مثل التقيد بخفض الرسعات ،وترك
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان

مس��افة األم��ان والحرص عىل ع��دم التج��اوز والتخطي خاصة
اثن��اء الضب��اب ،وعدم اس��تخدام االش��ارات التحذيرية االربعة
اثناء الضب��اب ،اال يف حالة التوقف التام او يف حالة وجود خطر
عىل الطري��ق) ويف حالة انعدام الرؤية املبادرة بإخراج املركبات
وإيقافه��ا يف الكتف االمين من الطري��ق عند أقرب موقف آمن
وتشغيل االضواء التحذيرية.

ويج��ب عىل الس��ائقني ع��دم قي��ادة الش��احنات واملعدات
الثقيلة ومخالفة اإلجراءات اثناء تشكل الضباب يك ال يتعرضون
للمخالف��ات املروري��ة ،الفت��اً اىل ان املديرية تتخ��ذ االجراءات
الالزمة التي تكفل السالمة املرورية يف حالة االجواء التي تحجب
الرؤية اىل اقل من  50مرت بإيقاف حركة الس�ير واملرور وخاصة
الحافالت والشاحنات ،وكل ما يهدد السالمة املرورية،مؤكدا عىل
رضورة الحرص واالنتباه خالل تشكل الضباب.

الضباب يحد من مدى الرؤية األفقية
يسبب الضباب العديد من حوادث السيارات سنويا .حيث
أن��ه يحد من قدرة قائد املركبة عىل رؤية الس��يارات وغريها
من األشياء عىل الطريق ،لذلك يجب الحذر جدا عند القيادة
يف الضباب.
وينت��ج الضب��اب عن تعليق قط��رات الرطوب��ة يف الهواء.
فعندما يرضب ضوء املركبة هذه القطرات ،فإنه يفرق الرؤية
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ويؤدي إىل فقدان التباين وتكون خلفية الرؤية بيضاء كثيفة.
وعندما يكون الضباب كثيفاً فإنه يغطي مس��افة أكرث عىل
الطريق.
ونتيجة لذلك ،فإن الرؤية األفقية لسائقي السيارات تكون
محدودة ج��دا ،وتصبح إمكانية حوادث الس��يارات أكرب من
املعتاد.
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عزيزي قائد املركبة تقيد باإلشارات املرورية

العناية بسيارتك استعدادًا لفصل الشتاء
نصائح العناية بالسيارات
من غري املعقول أن يقود ش��خص ما س��يارته بدون صيانة يف
فصل الشتاء ،وبطبيعة الحال ،حتى أصحاب املركبات يف املناطق
املعتدلة املناخ يف حاجة اىل العناية بسياراتهم
الصيانة العادية الروتينية ميكن أن تساعد يف تحسني استهالك
الوق��ود الخاص باملركب��ة ،والحد م��ن التلوث ،وحل املش��اكل
الصغرية قبل أن تصبح كبرية
• ه��ذه النصائح للعناية بالس��يارات تعطيك راحة البال أثناء
فصيل الخريف والشتاء:
• قبل أن تفعل أي يشء آخر ،قم قراءة دليل املالك الخاص بك
واتبع جداول الرشكة املصنعة للخدمة املوىص بها.
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• للحص��ول عىل أداء جي��د للمحرك تكم��ن يف حل األعطال
املوجودة يف املحرك قبل أن تصبح صعبة الحل
• • اس��تبدال املرش��حات « الفالتر « ،مثل فل�تر الهواء وفلرت
الوقود ،فاملحرك س��يئ التش��غيل أقل كفاءة ويحرق املزيد من
البنزين.
• كل�ما تنخفض درج��ة الحرارة ،يجب إضاف��ة زجاجة مزيل
الجلي��د يف خ��زان الوق��ود الخاص بك م��رة واحدة يف الش��هر
للمساعدة يف الحفاظ عىل رطوبة البرتول من التجمد.
• تغي�ير فلرت الزي��ت وفلرت البرتول كام ه��و محدد يف دليل
املالك الخاص بك
• يجب أن يتم مسح نظام التربيد وتعبئتها عىل النحو املوىص
به .يجب فحص مس��توى ،الرشط ،وتركيز املربد بش��كل دوري.
عادة ما ينصح مبزيج  50/50من سائل مانع التجمد واملاء.
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احرتامك للوحات املرورية دليل قاطع عىل وعيك

 :أبدا بإزالة غطاء امل�برد حتى يربد املحرك متاما
 ,وحال��ة األحزمة ،وأيض��ا يجب أن يت��م التحقق
الخراطيم بانتظام بواسطة فني مختص.
• اس��تبدال ماس��حات الزجاج القدمية بانتظام.
خاصة يف فصل الش��تاء ورشاء املاس��حات املكسوة
باملطاط ملكافحة تراكم املاء عىل الزجاج األمامي
• تحقق من صالحية البطارية .الطريقة الوحيدة
والدقيقة للكش��ف عن البطارية الضعيفة هي مع
املع��دات املهنية .ومع ذلك ،ميكن ملعظم س��ائقي
الس��يارات أداء الرعاي��ة الروتيني��ة :ارتداء حامية
الع�ين وقفازات مطاطية واقية .كش��ط التآكل من
وصالت الكابل .وتنظيف جميع األسطح الخارجية
للبطارية .إعادة إحكام كافة وصالت البطارية .إذا
أغطية البطارية قابلة للنزع ،والتحقق من مستوى
الس��ائل ش��هريا .وهناك كلمة تحذير :إزال��ة الكابالت ميكن أن
يس��بب تلف أو ضياع البيان��ات  /الرموز ع�لى بعض املركبات
الجدي��دة ،لذل��ك دامئا تحقق من دليل املال��ك الخاص بك أوال.
تأكد من تجنب ملس سائل وحمض البطارية.
• فحص جميع األضواء واملصابيح .استبدال املصابيح املحرتقة.
• أبخرة العادم داخل املقصورة سيارتك ميكن ان تكون مميتة
لذا يجب اصالح العادم فورا ً لتفادي أية مشاكل من هذا النوع
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• اإلط��ارات البالي��ة خط�يرة يف فص��ل الش��تاء.يجب فحص
اإلطارات للبقاء يف حالة جيدة عند قيادة املركبة
• فحص الفرامل الخاص باملركبة بشكل دوري ملنع اإلصالحات
مكلفة التي ميكن أن تكون ناجمة عن اإلهامل.
• غالبا ما يؤدي اإلهامل إىل فش��ل ذري��ع .ميكن الفحوصات
الروتيني��ة وتغيري الس��وائل والزي��وت يف املركبة ع�لى الفرتات
املنصوص عليها مينع إصالحات مكلفة جدا.
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الرسعة السبب الرئييس ألكرث الحوادث املرورية

صورة من وحي الواقع

تعزيزمنظومة األمن واألمان في الدولة.

“ ترك الطفل وحيدًا وراء عجلة القيادة،
ودون رقابة أسرية ،خطر محدق “
«بعدسة اإلعالم األمني»
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اتباع إشارات رجال املرور دليل وعي مروري
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عزيزي قائد املركبة :يتم تسخري كافة الجهود للوصول ألعىل معدالت السالمة املرورية من أجلك أنت
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع

صورة من وحي الواقع

تعزيزمنظومة األمن واألمان في الدولة.

«التغيير المفاجئ لمسار المركبة أثناء توقفها
عند اإلشارات الضوئية يؤدي إلى عرقلة السير
ويشكل خطورة على السائق ومستخدمي الطريق»
«بعدسة اإلعالم األمني»
اكتوبر 2015
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