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ضمن أسبوع المرور العربي

«سالمتك
تهمنا»
معرض للتوعية بمركز دلمـا مـول بأبوظبي
مركبات أبوظبي تتزين بـ«لوحات أرقام
هوية أبوظبي»
جمعية ساعد تشارك في الندوة الدولية
للطفل والسالمة المرورية بتونس
رادار جديد لمخالفة ضجيج المركبات
على الطرق والمناطق السكنية

أسبوع المرور
الخليجي الموحد..
قرارك يحدد مصيرك
تحــت شــعار «قرارك يحدد مصيرك» ،اختتم أســبوع
ً
مجســدا التضامن
الموحد لهذا العام،
المــرور الخليجي
ّ
بيــن الــدول األعضــاء بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج
ً
حامــا معــه العديد مــن الفعاليــات المرتبطة
العربيــة،
بالســامة على الطريق وحماية مستخدميه ،من خالل
توزيــع الدوريــات علــى مختلــف التقاطعــات الدائريــة،
حيــث قامت وفــود من دول مجلس التعــاون الخليجي
المشاركة بتوزيع المنشورات التوعوية على المواطنين
والمقيميــن والمســاهمة فــي تأمين انســيابية الحركة
ً
تجســيدا لشــعار هــذا العام،
المروريــة على الطرقات،
حملين قائد المركبة مسؤولية القرار الذي يتخذه على
ُم ّ
الطريــق بمــا يحفــظ ســامته وســامة مرتــادي الطرق
معه أو تعريض حياته وحياة اآلخرين إلى الخطر.
ً
واســتكماال لما بدأناه ..فإن أســبوع المرور الخليجي
ومــن خالل التعاون المشــترك الذي يبرز التنســيق بين
الــدول األعضاء بمجلس التعــاون لدول الخليج العربية،
يبرهــن علــى أن مســيرة التعــاون المــروري بيــن دول
ً
التقــدم واالزدهار
قدمــا نحو تحقيق
المجلــس تمضي
ُّ
المنشــود ،الســيما مــا يتعلــق بالمســؤولية المروريــة
تجــاه اتخــاذ القرار الصحيــح عند القيــادة ،وعدم اإلخالل
باألنظمة المرورية ،ألن االلتزام بالقوانين أثناء القيادة
يقينــا الكثير من الحــوادث المرورية التي تكبد المجتمع
ً
ً
خطــرا على حياة
ســلبا وتشــكل
خســائر فادحــة تنعكس
الفرد والمجتمع.

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي

التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه
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مرور أبوظبي تحذر من قيادة
األحداث للمركبات وتحث
مـايــو 2016
األسر برعايتهم

تعاون عربي مشترك للحد
من الحوادث المرورية

تعزيــز الوعــي المــروري ،وتوفيــر بيئة آمنــه للطرق ،وحث الســائقين
على االلتزام بقانون الســير والمرور ،والســعي الجاد للحد من الحوادث
المروريــة ومــا ينتــج عنها مــن وفيــات وإصابــات بليغة ..جميعهــا جاءت
لتوعيــة أفــراد المجتمــع وتعزيــز درجــة الوعي المــروري لدى الســائقين،
وتحــت شــعار «ســامتك تهمنــا» جــاء احتفال اإلمــارات مع شــقيقاتها
من الدول العربية هذا العام تحت إشــراف األمانة العامة لمجلس وزراء
ً
تنفيــذا لتوصيات رؤســاء أجهــزة المرور بالــدول العربية
الداخليــة العــرب
ً
حرصــا مــن مرور أبوظبي على االســتفادة من أي مناســبة مرورية في
تعزيــز التواصــل المجتمعــي ونشــر الثقافــة المروريــة للمحافظــة على
األرواح والممتلكات .
إن هذه المناســبة وغيرها من الفعاليات المشــابهة يجب أن تســهم
بفعالية في التوعية المرورية بين مســتخدمي الطريق كافة ،من خالل
ً
ً
أساســيا فــي الحركة المرورية،
عنصرا
التركيــز على اإلنســان الذي يعتبر
فحركة السير والمرور على الطريق تظل عالقة شراكة تكاملية بين قائدي
المركبــات ومســتخدمي الطريــق على مفارق الطرقات وعند اإلشــارات
ً
واحدا من شركاء الطريق والمعني بتوجيه تلك
وعنصر المرور الذي ُيعد
تتحول لشراكة ذكية ومحترمة.
الشراكة بحيث
ّ
إننــي أولــي ضــرورة االهتمــام بتوعيــة شــرائح المجتمــع المختلفــة
بقواعــد وآداب المــرور الصحيحــة واإلجــراءات التي توفر الســامة لهم
وغيرهــم فــي جميــع الظــروف أهميــة قصوى من خــال تنفيــذ العديد
مــن البرامــج التوعوية المختلفة والموجهة بشــتى الطــرق وعبر مختلف
ً
معا
وســائل اإلعــام ومواقــع التواصل االجتماعــي لنتكاتف ونتعــاون
نحو تحقيق مزيد من االنضباط وااللتزام إلعداد جيل واع ومثقف وقادر
تحمل المســؤولية تجاه الفرد والمجتمع ،كما أعتبر هذه المناســبة
على ّ
ـ االحتفال بأســبوع المرور العربي ـ من أهم المناســبات المرورية التي
تقيمها إدارات المرور في الدول العربية والتي تُ عد لها برامج وأنشطة
عــدة تتخللهــا اجتماعات ونــدوات ومحاضرات وزيــارات ميدانية ولقاءات
وبرامج يبث بعضها عبر القنوات اإلعالمية العربية .

رئيس التحرير

العقيد /جمال سالم العامري

لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

ألعاب مرورية لترسيخ الثقافة المبكرة لدى األطفال

متنوعة في أسبوع المرور
فعاليات ّ
لتنمية الوعي المجتمعي

مثّل أســبوع املرور الخليجي الثاين والثالثني تحت شــعار «قرارك يحدد مصريك» يف ياس مول ،رؤية
جديدة من خالل الربامج التفاعلية بأساليب معارصة ومتجدّ دة تستهدف كافة رشائح املجتمع مبا يسهم
يف متتني روح الثقة والتعاون بلغة جذابة ونهجاً متميزاً لرتسيخ التفاعل اإليجايب والتعليم التفاعيل لنرش
الثقافة املرورية بأساليب جاذبة مبا يزيد من املشاركة اإليجابية والعمل املروري املؤسيس لرفع السالمة
املرورية.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

توجيه رسائل توعوية
وشــارك يف الفعاليات نحو  30مدرسة من مجلس
أبوظبي للتعليم يف توجيه رســائل توعية من األبناء
لآلباء الســائقني عىل شكل أناشيد مرورية ومشاهد
متثيلية حــول الســامة املرورية ،وقصائد شــعرية
ومرسحيات مبــا يدفع إىل تحفيز الطالب والطالبات
عىل تطويــر األفــكار اإلبداعية حتى تســاعد تلك
اإلسهامات يف بلورة آفاق جديدة ليكون لها األثر يف
الحد من الحوادث املرورية.

التكاتف وتكثيف الجهود

ووجهت الرســائل التوعويــة إىل تعزيز التكاتف
وتكثيف الجهود للتصدي ألخطار الحوادث املرورية،
وأكد عىل رضورة مواكبة
الــدور املجتمعــي للجهــود املبذولة مــن كافة
الجهــات للحد من نزيــف األرواح وكذلك الحفاظ
عــى املمتلــكات العامة والخاصة مــن خالل تبنى
وتعزيز الحراك املروري املجتمعي.

قيادة افرتاضية

وقــدم معهد اإلمــارات لتعليم قيادة الســيارات
يُقدم مــن خالل املعرض محاكيــات قيادة متط ّورة
قــادرة عىل إعــادة بناء أوضــاع حقيقيــة لحاالت
القيــادة والظروف املناخيــة وكيفيــة التعامل مع
حاالت الطوارئ يف الحياة الواقعية يف إطار إجراءات
الســامة التي توفرها قاعات التدريب يف املعهد».
ومتنح املحاكاة شــعورا ً حقيقيــاً بالقيادة حتى قبل
بدء التعامل مع الســيارة الحقيقية ،حيث تشــتمل
غرفــة القيادة الخاصة مبحــايك القيادة كل يشء من
دواسات القدمني والوظيفة الكاملة لناقل الرسعات
وتحديد االتجاهات والشعور بالقيادة الحقيقية من
خالل تغيري املسارات أثناء القيادة عىل الطريق.
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

مسابقات مرورية

وشــهد الفعاليات طيف متنوع من الرشائح
والفئــات العمرية مــن خالل تقديــم برامج
تفاعلية بهدف إرشاك الجمهور ورفع ثقافتهم
من خــال تقديــم معلومــات مرورية حول
قانون املرور واألخطاء التي يرتكبها السائقون
عىل الطرق وكيفية تفادي تلك األخطاء ،مؤكدا ً
عــى االهتامم الذي توليه مــرور أبوظبي من
خالل الرشاكة املجتمعية حتى يصبح املجتمع
بجميــع رشائحــه رشكاء ال متلقــن للتوعيــة
املرورية.

وسم مروري

وحظيــت بالتفاعــل اإليجايب مــن رشيحة
الشباب لتعزيز الجهود املبذولة يف نرش الوعي
املــروري بني كافــة رشائح املجتمــع وتقديم
رســالة توعوية برؤية وأفكار جديدة وإعطاء
املجال للجمهور يف املشــاركة ،حيث تشــارك
طالبات كلية التقنية
من خالل إطالق وسم «قرارك يحدد مصريك»
عرب مواقع التواصل االجتامعي لزيادة مشاركة
الجمهور يف برامــج التوعية املرورية مبا يؤدي
إىل تقليل وخفض نسبة الحوادث املرورية وما
ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

ترسيخ الثقافة املرورية

وتهدف الرســالة إىل نرش وترســيخ الثقافة
املرورية وزيادة االلتزام بقانون الســر واملرور
من خالل االنتشــار الواســع ملواقــع التواصل
االجتامعي يف نرش الثقافة املرورية واالستفادة
من تلك الوسائل يف سلوك مستخدمي الطريق
وذلــك بانتهاج أســاليب جديــدة يف التوعية
املرورية تعتمد التفاعليــة وذلك بالرتكيز عىل
إرشاك الجمهــور املتلقي باســتخدام التقنيات
الحديثة لتعزيز التواصل املجتمعي.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

رشاكة مجتمعية
ومــن جانبها أوضحت النقيب عائشــة محمــد الزعايب مدير
فــرع العالقات العامة بقســم العالقات العامــة مبديرية املرور
والدوريــات برشطة أبوظبي أن تلك املشــاركات تــأىت يف إطار
الرشاكة االســراتيجية بني املديرية ومجلس أبوظبي للتعليم مبا
يعزز الســامة املرورية يف القطاع التعليمي ويزيد من مستوى
الثقافــة املروريــة بــن الطالب حتــى تصبح جزءا ً رئيســياً من
ثقافتهم العامة.
وأوضحــت الزعــايب أن الهدف مــن تفعيل مشــاركة القطاع
التعليمــي يف التوعية املرورية بأســبوع املــرور يهدف إىل دفع
املبــادرات التي تعــزز الجهود التــي تقوم بها رشطــة أبوظبي
لرفع مســتوى الوعي الوقايئ وتطبيق املفاهيم الرتبوية الحديثة

مـايــو 2016

وأســاليب التعليــم التفاعــي لتحقيق أفضــل املعايري يف مجال
الربامج التوعوية.

كرس حاجز الخوف لدى األطفال

وأشــارت إىل أهمية مشــاركة األطفال يف أســبوع املرور من
خالل إعداد مرســم مو ّجه للصغار وألعاب لألطفال تتناسب مع
أعامرهم
وقدراتهــم الذهنية من خالل ألعاب تركيب مرورية ومرســم
للثقافة املرورية ،مبا يع ّزز من رســالة املديرية يف توجيه رســائل
التوعية لكافة رشائح املجتمع وخصوصاً األطفال والطالب تهدف
إىل كــر حاجز الخوف لديهم تجاه رشطة املرور وغرس الوعي
املروري يف نفوسهم وتشجيعهم عىل التعاون مع رجال املرور يف
تطبيق قواعد وأنظمة املرور إليجاد أجيال لديهم وعي مروري.
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عزيزي قائد املركبة :يتم تسخري كافة الجهود للوصول ألعىل معدالت السالمة املرورية من أجلك أنت

متعددة
ذات جماليات ومزايا
ّ

مركبات أبوظبي تتزين بـ«لوحات
أرقام هوية أبوظبي»

أحد الفنيني يقوم برتكيب اللوحة الجديدة عىل إحدى املركبات

بدأت عملية اســتبدال لوحــات املركبات يف إمــارة أبوظبي
خصصتها
بـ»لوحــة أرقام هوية أبوظبي» يف مراكز الخدمة التي ّ
إدارة ترخيــص اآلليات والســائقني لهذه الغايــة يف العاصمة
أبوظبي ،ومدينة العني ،واملنطقة الغربية.
وضوح األرقام والحماية من السرقة
وتزينت املركبات التي حصل أصحابها عىل الخدمة بجامليات
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اللوحــات الجديــدة ،والتي تتميز بوضوح أرقامهــا ،وذات مزايا
أمنية تحميها من الرسقة أو التزوير ،ومطابقة ألفضل مواصفات
ومعايري الجودة العاملية.
وقــال العقيد ســهيل الخيييل ،رئيس قســم ترخيص اآلليات
والســائقني برشطة أبوظبي« :إن الفرتة الزمنية الستبدال اللوحة
الواحدة تســتغرق أقــل من  5دقائق يف املراكز ،للتســهيل عىل
املتعاملني وتجنب حدوث االزدحام ،خالل عملية االستبدال التي
تكون من السابعة والنصف صباحاً حتى السابعة مسا ًء».
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع

تلبية حاجة الراغبين
وذكر أنه تم توفري عدد من مصانع اللوحات يف مراكز الخدمة
التــي تم تحديدها لتلبيــة حاجة الراغبني باســتبدال اللوحات،
وتخصيص فنيني للقيام بعملية إزالة اللوحات ،وتركيب الجديدة
باملجان ،مشــرا ً إىل أن عملية االســتبدال تجري يف مراكز مبنى
اإلدارة الرئيــي يف أبوظبــي ،ومبنــى «الســامة» يف أبوظبي،
ومصفح  ،والسمحة ،ومحوي «القلعة» ،ومبنى
«أمــان» يف مصفح  ،ومبنى «الســامة» بالعني ،ويف منطقتي
البطني ومزيــد يف العني ،ويف املنطقة الغربيــة تتوافر يف مدينة
زايــد ،إضافة إىل تقدميها عن طريــق خدمة «طارش» من خالل
التواصل عىل رقم الخدمة .800827374
وأوضــح الخيييل أنه بإمــكان أصحاب املركبــات الراغبني يف
الحصول عىل اللوحة التو ّجه إىل تلك املراكز مقابل رســوم 400

درهم  ،موضحاً أن التبديل يشــمل اللوحات سارية املفعول ،أو
يف حالة التجديد والتسجيل.
الترويج لهوية أبوظبي
تجدر اإلشــارة إىل أن تطبيق الهوية الرتويجية إلمارة أبوظبي
عىل لوحات املركبات املسجلة يف اإلمارة ،جاء من منطلق اإلسهام
يف الرتويــج لهوية اإلمــارة ،وروعي يف ذلــك أن تكون اللوحات
الجديــدة ذات تصميم جــايل جديد ومبتكر يــرز تفرد ومتيز
أبوظبي وجهة عاملية رائدة.
يشــار إىل أن هوية أبوظبي الرتويجيــة أطلقت يف عام 2007
بهــدف الرتويج الثقايف والســياحي لإلمارة ،من خــال التعاون
املشرتك بني الجهات الحكومية املعنية.

أحد األشخاص خالل معاينة اللوحة الجديدة عىل مركبته
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واحتفلت بأسبوع المرور العربي «سالمتك تهمنا»

مرور أبوظبي تكثف الرقابة بـ«القناص»
للحد من تجاوز السرعات
تــزود مديريــة املــرور
والدوريات برشطة أبو ظبي
دورياتها العاملة عىل الطرق
بالرادار «القنــاص» لتعزيز
جهــود عنارصهــا يف حفظ
ســامة الطــرق وتوفري بيئة
آمنه ملســتخدميها ،مطالبة
الجمهور من االستفادة من
الجهود التوعوية التي تبذلها
األجهزة الرشطية واستغالل
األســابيع املروريــة لتعزيز
االلتزام بالقانــون املروري،
والتعــرف اىل أبرز أســباب
الحوادث لتجنبها.
ودعا العميــد خميس اســحاق محمد مديــر مديرية املرور
والدوريات برشطة أبوظبي الســائقني مبناســبة اســبوع املرور
العريب «ســامتك تهمنا» ،إىل االلتزام بالرسعــات املقررة ،وترك
مسافة كافية بني املركبات وعدم االنشغال بالهاتف اثناء القيادة
وحث مســتخدمي الطرق الخارجية اىل االنتباه وزيادة الحرص،
واتباع تعليامت السالمة .
وأشــار اىل الجهود املبذولة عىل الطرق مــن خالل الدوريات
املروريــة واملدنيــة املــزودة «بالقنــاص» لضبــط املتجاوزين
ومخالفتهم حضوريــاً وتوعيتهم باملخالفة التي ارتكبوها ،منوهاً
إىل أن الرسعة الزائدة تعترب من األســباب الرئيســية التي تؤدي
إىل وقوع الحوادث املرورية الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات
وإصابات بليغة.
وأكد حرص املديرية عىل االستفادة من أي مناسبة مرورية يف
تعزيز التواصل املجتمعــي ،ونرش الثقافة املرورية للحفاظ عىل
األرواح واملمتلكات كون هذه الحوادث تستنزف أهم املقومات
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والعنــارص الفعالــة يف املجتمــع ،ومــن ضمن تلــك الفعاليات
االحتفال بأســبوع املرور العــريب الذى يجســد توجهات العامل
العريب يف الســعي الجاد إىل الحد من الحوادث وتحقيق السالمة
املرورية.
وأفــاد إن فعاليــات التوعية التي اقامتها املديرية يف اســبوع
املرور العريب شــملت مشــاركة مؤسســة زايد العليا يف كرنفال
األلعاب ،بتقديم الهدايا واملحارضات التي تتناسب مع قدراتهم
الذهنية والحركية يف إطــار االهتامم الذى توليه املديرية لتوفري
ســامة املعاقني ضمن مبادرة «غراس األمل» التي اطلقتها وزارة
الداخلية  ،وتقديم الدعم واملساندة لهم مبا ميكنهم من التغلب
عىل اإلعاقة بأشكالها املختلفة وتفعيل دورهم يف املجتمع كأفراد
فاعلني ومنتجــن تتاح لهم الفرصة املتســاوية إلظهار مواهبهم
وتحقيق تطلعاتهم يف شتى ميادين الحياة عىل قدم املساواة مع
أقرانهم األسوياء.
وأضــاف أن أســبوع املرور شــمل تنظيم معــرض توعوي يف
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«دملا مول» مؤخرا ً شــاركت فيه عدد من الجهات شملت رشكة
االمارات لتعليم قيادة الســيارات ومواصالت االمارات ومجلس
أبوظبي للتعليم وادارة االســعاف واالنقــاذ والرشطة املجتمعية
وادارة ترخيــص الســائقني وتم من خالله تقديــم افالم مرورية
وتوزيع مطبوعات ومســابقات وقرية ومرســم مــروري لتعزيز
الدور اإليجايب للسائقني يف االلتزام بقانون السري واملرور يف سبيل
الحفاظ عىل األرواح واملمتلكات.
كــا قامت دوريــات تثقيف بتوعيــة ميدانية لرفــع الثقافة
املرورية بني السائقني بجانب مشاركة مجلس أبوظبي للتعليم يف
ختام مسابقة السالمة املرورية يف مدرسة البوادي يف بني ياس .

مـايــو 2016
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ضمن أسبوع المرور العربي

«سالمتك تهمنا»
معرض للتوعية بمركز دلما مـــول بأبوظبي
نظمــت جمعية
ســاعد للحــد من
الحوادث املرورية،
يف إطــار رشاكتهــا
االســراتيجية مــع
مديريــة املــرور
والدوريات برشطة
أبوظبــي ،يف مركــز
دملا مــول ،معرض
«ســامتك تهمنا»
ضمــن الربامــج
املوحــدة ألســبوع
املرور العريب.
العديد من الفعاليات والبرامج
واشــتمل املعرض عــى عدد مــن الفعاليــات والربامج التي
اســتهدفت تعزيز السالمة املرورية وحث السائقني عىل االلتزام
بقانون الســر واملرور ،والحد من األسباب التي تؤدي إىل وقوع
الحوادث املرورية.
وتأيت مشاركة جمعية ساعد يف إطار أهدافها وخطتها الهادفة
إىل تعزيــز التواصل املجتمعي ،حفاظاً عىل األرواح واملمتلكات،
وتوجيه ســلوك مستخدمي الطرق للحد من كافة األسباب التي
تؤدي إىل وقوع الحوادث املرورية.
مشاركة مختلف الجهات
شــارك يف منصات العرض (مديرية املرور والدوريات ،ورشكة
اإلمارات لتعليم قيادة السيارات ،ومواصالت
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اإلمارات ،ومجلس أبوظبي للتعليم) ،ويتم من خاللها تقديم
أفالم مرورية ،وتوزيع مطبوعات ومســابقات ،ومرسم مروري،
حيث اســتهدف تعزيــز الدور اإليجــايب للســائقني يف االلتزام
بقانون السري واملرور.
تقديم إبداعات مرورية للطالب
وقد دعت جمعية ســاعد الجمهور إىل زيارة املعرض املروري
مبركز دملا مول والذي شاركت فيه أيضاً  5مدارس وقدمت عدد
من املــدارس إبداعات توعويــة مرورية للطــاب ،وتم تقديم
هدايــا مرورية أيضاً للزائرين من خالل مرسح املســابقات ،مبا
يعزز أركان رشاكة مجتمعية حقيقية تحقق الوصول إىل مجتمع
مروري آمن.
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

تنشر مسابقة إذاعية لرفع الثقافة المرورية
«ساعد» توزع 50ألف مطبوعة توعوية في أسبوع المرور
شــاركت جمعيــة ســاعد للحد
مــن الحــوادث املروريــة ،ضمــن
رشاكتهــا االســراتيجية مــع مرور
أبوظبي يف فعاليات أســبوع املرور
الخليجــي الثاين والثالثــن «قرارك
يحدد مصــرك» بتوزيع مطبوعات
توعوية وتنظيم مسابقات مرورية
واملشــاركة يف معــرض التوعيــة
املرورية مبركز ياس التجاري .تعزيزاً
للجهــود التــي تبذلهــا املديرية يف
الحــد مــن نزيــف األرواح ونرش
الثقافة املرورية يف املجتمع.

نرش الثقافة املرورية
وأفادت جمعية ســاعد للحد من
الحوادث املرورية ،أن مشاركتها تأيت ضمن العمل املؤسيس لنرش
الثقافة املرورية مبناسبة أسبوع املرور خالل إعداد نحو  50ألف
مطبوعــة توعوية وتوزيعها يف كل من أبوظبي والعني والغربية،
وتقــوم بنرش فعاليات أســبوع املرور من خــال صفحتها عىل
«الفيسبوك» و»االنستغرام» بعنوان (.)saaed association

وحظيت مبشــاركة جيدة من متابعــي إذاعات القران الكريم
واإلمارات  FMمبا يعزز الهدف املنشــود وهو السعي املتواصل
والــدؤوب نحو ضامن أفضل مســتويات الوعــي املروري لدى
املواطنني واملقيمني ،وتذكريهم بأهميــة االلتزام بقواعد وآداب
املرور ،كأمثل وسيلة ميكن من خاللها خفض نسبة الحوادث.

تعزيز العمل املؤسيس

كيفية التقليل من األخطاء

وهدفت األنشــطه مــن تلك الفعاليــات إىل تعزيــز العمل
املؤسيس املجتمعي للتثقيف املرورى نظمت مسابقات مرورية
بإذاعــات كل من» القران الكريم وإذاعــة اإلمارات  FMورأس
الخيمة والشارقة وأبوظبى ،لزيادة الثقافة بقانون السري واملرور
وتوعية السائقني
باألخطــاء التــي يرتكبونهــا واملخالفات الخطــرة والحوادث
املرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.
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مشاركة جيدة

ودعــت الجمعية كافة رشائح املجتمع إىل املشــاركة يف موقع
الجمعية عىل «الفيسبوك» و»االنستغرام» من خالل إبداء رأيهم
يف كل مــا يتعلق من أخطــاء يرتكبها معظم الســائقني وكيفية
التقليل مــن تلك األخطاء وتقديم مقرتحاتهــم يف كافة القضايا
املروريــة ،مؤكــدا ً الدور املهــم الذي أصبحت تقــوم به مواقع
التواصل االجتامعي يف نرش الثقافة املرورية ورضورة االســتفادة
منها يف تنمية سلوك مستخدمي الطريق.
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيامة اآلمنة
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتق ّيد بها

جمعية ساعد تشارك في الندوة الدولية
للطفل والسالمة المرورية بتونس
شــاركت جمعية ســاعد للحد من الحوادث املرورية يف الندوة الدولية « للطفل والسالمة املرورية « التي
تنظمهــا املنظمة العربية للســامة املروريــة يف تونس خالل الفرتة من  8إىل  10مايو  2016مبشــاركة خرباء
من املنظمة الدولية للوقاية من الطرقات ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيســف والجمعيات العربية
املعنية بالسالمة املرورية.

وإكد العقيد جامل ســامل العامري املديــر التنفيذي للجمعية
رئيس لجنة التوعية املرورية باملنظمة العربية للسالمة املرورية
اإلهتامم الذى توليه الجمعية باملشــاركة يف مثل هذه الندوات
واملؤمترات الدولية واالســتفادة من نتائج األوراق العلمية التي
يتم اســتعراضها حول الســامة املرورية لألطفــال والترشيعات
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القانونيــة التي توفــر لهم الحاميــة يف الطريــق والنقل اآلمن
لألطفال ومناقشــة األســباب التي تؤدي إىل تعرضهم للحوادث
املرورية .
وأشار العامري إىل أن الندوة الدولية للسالمة املرورية للطفل
بتونس التي تتزامن مع أســبوع االمم املتحدة الثالث للســامة
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عىل الطريق وأســبوع املــرور العريب الذى يتــم تنظيمه» ابدا
بنفســك كن ملتزما» ستشــهد اطالق اإلعــان العلمي للطفل
والســامة املروريــة  ,والذى يعرب عن اإلهتامم العاملي لشــحذ
كافة الجهود وصياغة الترشيعات القانونية التي تكفل الســامة
املرورية لألطفال وتوفري النقل اآلمن لهم.
وأوضــح العامــري أن الجمعية ســوف تســتعرض من خالل
النــدوة تجربتها يف العمل الطوعي املــروري من خالل رشاكتها
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االسرتاتيجية مع اإلدارة العامة للعمليات املركزية برشطة أبوظبي
ممثلة يف إداراتهــا املختلفة يف تعزيز وتوفري الســامة املرورية
للطفل مــن خالل التواصــل املجتمعي مع الســائقني ملحارصة
اإلشــكاليات الســلبية التي تفيض إىل تعرض االطفال للحوادث
املرورية ،من خالل الفعاليات واألنشــطة التفاعلية والتي تدعو
الجميع إىل تحمل مســؤولياته ،نظرا ً ألن الســامة املرورية هي
قضية مجتمعية .
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األول من نوعه عالميًا وابتكره ضابط
بشرطة أبوظبي للحد من التلوث السمعي

رادار جديد لمخالفة ضجيج المركبات
على الطرق والمناطق السكنية
اطلع معايل اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لرشطة
أبوظبــي مبكتبه بالقيــادة العامة ،عىل نظــام مراقبة الضجيج
املــروري ،للحد من اإلزعاج وضجيج املركبات بني األحياء وعىل
الطرقات.
األول من نوعه
ويعد النظام وهو األول من نوعه يف العامل ،وتم ابتكاره من قبل
النقيب أحمد عبد الله املهريي رئيس قســم السالمة املرورية يف
إدارة هندسة املرور وسالمة الطرق يف مديرية املرور والدوريات
برشطــة أبوظبي ،يف إطار االهتامم الذي توليه رشطة أبوظبي يف
تشــجيع املتميزين وتوفري بيئة حاضنة ،وداعمة لتشجيع األبداع
واالبتكار.
أنظمة حديثة للحفاظ على البيئة
وكان الرميثي اســتقبل العميد مهندس حســن احمد الحاريث
مديــر عام العمليات املركزية برشطــة أبوظبي الذي قدم رشحاً
عن القيمة املضافة من إدخال «الرادار الجديد» ضمن املنظومة
املروريــة أبوظبي مــا يجعل منهــا املدينــة األوىل عاملياً التي
تستخدم أحدث
األنظمة للحفاظ عىل البيئة ،والحد من التلوث السمعي ،عىل
نحو يسهم يف الحد من الضجيج الناتج عن املركبات و اإلفراط يف
استخدام التنبيه ،ويعزز رؤية أبوظبي يف تحقيق سالمة مرورية
مستدامة.
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تطوير األفكار اإلبداعية
وأشــاد القائد العام لرشطة أبوظبــي مبا تم تحقيقه من فكرة
إبداعية يف إعداد وتصميم الرادار الجديد ،مؤكدا ً االهتامم الذي
توليــه القيــادة الرشطية يف توفري البيئة املالمئــة لتطوير األفكار
االبداعية ،لتصبح مشــاريع مستقبلية للحفاظ عىل مسرية األمن
واالستقرار التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة.
تصوير المركبات المخالفة
إىل ذلــك ،أوضــح النقيب أحمــد املهــري أن «رادار مراقبة
الضجيج» يتكون من نظامني هام مستشعر شدة الصوت وكامريا
متط ّورة لتصوير املركبات املخالفــة ،حيث يعمل الرادار بصورة
آلية عىل قياس شــدة الضجيج الصادر عــن املركبة املارة ضمن
املنطقــة املحــددة وىف حال ارتفاع نســبة الضجيج عن نســبة
القياس املســموحة يقــوم الرادار بتصوير وقــراءة لوحة املركبة
وتسجيل مخالفة بحق السائق املخالف لقانون السري واملرور.
الحد من اإلزعاج
وأشــار إىل أن نظام مراقبــة الضجيج يهدف للحد من اإلزعاج
وزيــادة أصــوات املركبــات بصورة غــر قانونية ،عــى الطرق
داخل املدينة وبشــكل خاص يف املناطق السكنية ،وبالقرب من
املستشفيات واملساجد واملؤسسات التعليمية والحد من ظاهرة
الضجيج الذي يصدر عن املركبات التي يتم تعديل مواصفاتها
وإدخال إضافــات عليها لتضخيم األصوات الصادرة عنها ،بحيث
تصبح تلك السيارات مصدرا ً لإلزعاج.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

السيلفي

صور قاتلة
أثناء القيادة
أكــدت مديرية املــرور والدوريات برشطــة أبوظبي
أن استخدام التصوير الشــخيص أو ما يعرف «سيلفي»
وانشغال بعض السائقني الشباب بالتقاط أفالم الفيديو
القصــرة لهم وهم يقــودون مركباتهم عــى الطرقات
املختلفة ،أو اســتخدام برامج «ســناب شات» للتواصل
مع أصدقائهم من خالل هواتفهم الذكية يشكل خطورة
بالغة بوقوع الحوادث املرورية.

وحذر العامري من إدمان من بعض الســائقني عىل استخدام
الهاتــف عىل الرغم مــن التحذيرات املتك ّررة عرب كافة وســائل
اإلعــام والتوعية عــن الحوادث الجســيمة التي تقع بســبب
انشغال الســائقني بالرد عىل الهاتف أو الرسائل النصية ،محذرا ً
من أن اســتخدام الهاتف أثناء القيــادة يؤدي إىل فقدان الرتكيز
عىل الطريق بسبب تخيل الســائق عن اإلمساك بعجلة القيادة
بكلتا اليدين وعدم االنتباه بالنظر إىل شاشة الهاتف للتع ُّرف عىل
املتصل ومن ثم مبتابعة الحديث مع املتصل.

ضمن المخالفات الخطرة

رقابة مكثفة

وأكــدت املديريــة تصنيــف «الســيلفي» ضمــن املخالفات
الخطرة ،حيث إن االنشغال بالهاتف يف التصوير أو إجراء مكاملة
هاتفية أو استالم مكاملة خالل القيادة يرصفان العقل عن التفكري
والتأخــر يف رد الفعل .واالنحراف بني مســارب الطريق وإبطاء
رسعة املركبة إىل ما دون الحد الطبيعي ،واحتامل تجاوز اإلشارة
الضوئية الحمراء واإلغفال عن إشارات مهمة.

وأشارت إىل أن هناك رقابة مكثفة عىل كافة الطرق من خالل
مباحث املرور ودوريات رشطة أبوظبي ملخالفة السائقني الذين
يتم ضبطهم وهم يســتخدمون الهاتف «للســيلفي واملكاملات
أو الرســائل النصية» أثناء القيادة ،موضحاً أن مخالفة استخدام
الهاتف أثناء القيادة مخالفة غرامتها املالية  200درهم و 4نقاط
عىل السائق.

انتباه تام ومراقبة الطريق
وشــددت أن القيــادة تتطلب االنتباه التــام ومراقبة الطريق
بكافــة الحواس ومراقبــة الطريق واالبتعاد عــن كل ما يرصف
السائق عن االنتباه واالنحراف بني مسارب الطريق وإبطاء رسعة
املركبة وتعطيل حركة الســر واملرور ،وتجاوز اإلشــارة الضوئية
الحمراء وارتكاب العديد من املخالفات التي تؤدي إىل الحوادث
املرورية
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ضبط ومخالفة نحو  27125سائق ًا
وأفــادت أن تلك الجهود أســفرت عن ضبــط ومخالفة نحو
 27125سائقاً الستخدام الهاتف أثناء القيادة شكلت مخالفاتهم
نحــو  5%من أجاميل املخالفات التي تــم تحريرها العام املايض
وطالبهم بإعادة التفكري قبل اســتخدامه ألن حياتهم وأرواحهم
أغىل بكثري من أن تهدر يف مقابل مكاملة هاتفية أو رسالة نصية
ال تساوي الكثري مقارنة بنتائج الحادث وما يسفر عنه من وفيات
وإصابات بليغة.
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الرسعة السبب الرئييس ألكرث الحوادث املرورية

أكسبو 2020

دورية ذكية تواكب االستعدادات
اعتــر املــدين مبــارك عبدالرحمــن
الهاشــمي ،من اإلدارة العامــة لإلقامة
بأبوظبي ،ومبتكر مرشوع دورية ذكية،
أن املشاركة بأفكار إبداعية واقعية هي
من ضمن الثوابت الراســخة التي تع ّزز
من قيم العطاء يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،والتي وفّرت اإلمكانات لدعم
مســرة العمــل اإلبداعــي واالبتكاري،
وصــو ًال ألفــكار هادفــة ومرشوعــات
حيوية تخدم العمل الرشطي.

حرص واهتامم

وأشــار إىل أن حرص واهتامم قيادة الوطن ،ودعمها املســتمر
ألبنــاء اإلمارات يف تقديم أفــكار متميزة هي من ضمن الحوافز
الكبرية التي شــجعته خــال التحاقه بدبلوم االبتــكار يف وزارة
الداخلية عىل تبني فكرة تخدم الوطن املعطاء.
وذكــر أن فكرة الدورية الذكية جاءت لتواكب االســتعدادات
لـ»أكســبو  »2020مع توقعات زيادة عدد املركبات املستخدمة
يف الطرق ،نظرا ً لحجم أعداد الز ّوار املتوقع حضورهم للفعاليات،
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موضحــاً أن الدوريــة تعــ ّزز مــن ضبط
الطرق ،وباإلمكان ربطها مع غرفة عمليات
الرشطــة ،وتتضمــن كامــرات ورادارات،
وخاصية التحكم عن بعد.

تحقيق رؤية الحكومة
وأوضــح أن املرشوع يســهم يف تحقيق
رؤيــة حكومــة دولــة اإلمــارات العربية
املتحدة وأهداف وزارة الداخلية الرامية إىل
ضبط أمــن الطرق من خالل تعميم ثقافة
الســامة املرورية وفرض سلطة القانون مبا يسهم يف التعامل مع
الزيادة املتوقعة لعدد الزوار إىل الدولة لحضور الفعاليات.
جدير بالذكر ،أن مبارك الهاشمي يُعترب من املوظفني املتميزين،
وحاصل عىل أوســمة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ،وأكرث من  47شــهادة شــكر وتقدير من إدارته ،ومن
مكتب الوكيل املساعد لشؤون الجنسية واإلقامة واملنافذ ،عالوة
عىل تقديــر وتكريم من الدوائر الحكوميــة بإمارة أبوظبي من
خالل مشاركاته التطوعية يف العديد من املناسبات الوطنية.
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اتباع إشارات رجال املرور دليل وعي مروري

مـايــو 2016
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ال تســـرع املــــوت أســــرع

بالتعاون مع مدرسة أم العرب للتعليم األساسي

مجتمعية شرطة أبوظبي تشارك في حملة «ال
تستخدم الهاتف أثناء القيادة»

شــارك قســم الرشطة املجتمعية مبركز رشطــة خليفة يف
مديرية املناطــق الخارجية برشطة أبوظبــي ،يف حملة «ال
تســتخدم الهاتف النقال أثناء القيادة» مبركز ياس التجاري،
التي تنفذها مدرسة أم العرب للتعليم األسايس يف أبوظبي،
بالتعاون مع فرع املرور والدوريات باملركز.
حث وتوعية

عــى التواصل مع الرشكاء واملجتمع املــدين يف تنفيذ الفعاليات
واألنشــطة الهادفة التــي تع ّزز من الوعــي بالقضايا املجتمعية
والرشطية.
خطورة بالغة
وأشــار إىل أن اســتخدام الهاتف أثناء القيادة يُشكل خطورة
بالغة ،حيث يتسبب يف وقوع الحوادث نتيجة لعدم االنتباه من
حيث االنشــغال بالحديث أو كتابة أو قراءة رســالة نصية ،كام
يؤدي إىل فقدان الرتكيز عىل الطريق

وشــملت الحملة مشــاركة مجموعــة من طالبات املدرســة
بتوزيــع بروشــورات توعية عىل الجمهور تحث الســائقني عىل
عدم مامرسة هذا الســلوك الخطر الذي قد يتسبب يف حوادث
مرورية مؤملة نتيجة لعدم االنتباه واالنشــغال بالهاتف املتحرك
أثناء قيادة املركبات.

بسبب تخيل السائق عن اإلمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين
وعدم االنتباه بالنظر إىل شاشة الهاتف للتعرف عىل املتصل ومن
ثم مبتابعة الحديث مع املتصل.

وأكــد النقيب ســامل ســهيل العامــري رئيس قســم الرشطة
املجتمعيــة مبركــز رشطــة خليفة ،حــرص الرشطــة املجتمعية

وأضاف :أن حياة قائدي املركبات وأرواحهم أغىل بكثري من أن
تهدر يف مقابل مكاملة هاتفية أو االنشغال بالرد عىل الرسائل عرب
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان

الهاتف خاصــة وأن الحادث املروري يقع يف أقل من ثانية أثناء
الحديث يف الهاتف.
فعال ومباشر
دور ّ
ولفــت إىل أن فريق الرشطــة املجتمعية الــذي ضم الرقيب
خلفان صالح الكاســبي والرقيب أمل خميس الشــاميس شارك
بــدور ف ّعــال ومبارش يف الحملــة من خالل توزيع بروشــورات
التوعيــة واإلرشــاد واالســتبيان لقياس أثر الحملــة ،ورد الفعل
املبارش عىل أفراد املجتمع.
تعزيز الوعي
ومن جانبها ذكرت جيهان الشحات اختصاصية الرتبية الوطنية

يف املدرســة أن طالبات املدرســة عربن من خــال الحملة ،عن
رغبتهن باملشاركة يف تعزيز الوعي بالقضايا املجتمعية واملرورية
تأكيدا ً للرفض الشــديد ملا تنتج عنه سلبيات االنشغال بالهاتف
املتحرك أثناء القيادة ،الفت ًة إىل أهمية مشــاركة الرشطة يف هذه
الفعالية للدور األســايس واملحوري التي متثله املؤسسة الرشطية
كحجر أساس يف التوعية املجتمعية.
استياء وحزن
وقالت سحاب الرفاعي االختصاصية االجتامعية باملدرسة« :إن
الطالبات عربن عن اســتيائهن الشديد وحزنهن البالغ للحوادث
املرورية والتي يتســبب فيها قائد املركبة بانشغاله عن الطريق
أثناء اســتخدامه الهاتف املتحرك ،واســتفدن كثريا ً من التوعية
الخاصة بالرشطة املجتمعية».

مرور أبوظبي :توعية سائقي الشاحنات بالقيادة اآلمنة
قدمت مديريــة املرور والدوريات برشطة أبوظبي توعية
مرورية لسائقي الشاحنات عىل طريق أبوظبي – الغويفات
عــر نقــاط التوعيــة يف محطات البــرول وأماكــن تجمع
الســائقني عىل الطريق  ،للحد من االســباب التي تؤدى إىل
وقوع الحوادث املرورية للشاحنات.
وحث الرائد ســهيل صيــاح املزروعي ،رئيس قســم مرور
الطرق الرئيســية باملنطقــة الغربية ،الســائقني عىل االلتزام
بالرسعــات املقررة ،وعــدم التجاوز ،وإيقــاف املركبات عند
انخفاض مســتوى الرؤية األفقية بســبب الضبــاب وتقلبات
الطقس ،وتحديد طرق ســرها ،مشــرا ً إىل حظر دخولها إىل
مدينة أبوظبي خالل أوقات الذروة.
وأوضــح إن التوعية تركز عىل املخالفات الخطرة وأســباب
الحــوادث التــي وقعت باملنطقــة الغربية مؤخــرا ً ،وتقديم
النصائــح للتقيد بالرسعات املقررة للشــاحنات ،وربط حزام
االمــان ،والتعريــف بخطــورة الحمــوالت الزائدة وســامة
اإلطارات ،وخطورة التجاوز ،واستخدام الهاتف اثناء القيادة،
فضالً عن حث السائقني عىل إيقاف مركباتهم خارج الطريق
يف األماكن املخصصة ،يف حالة الشعور بالتعب والنعاس.
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وذكــر النقيب عبــد الرحمن العيل ،مدير فــرع العالقات
العامة يف قســم مرور الطرق الرئيســية ،أن التوعية تتضمن
توزيــع مطبوعات باللغــات العربية واإلنجليزية للســائقني
القادمني إىل الدولة واملغادرين لتثقيفهم ،وحثهم عىل التقيد
بالرسعات املقــررة واملوضحة عىل اللوحات اإلرشــادية عىل
الطريق ،والتأكد من ســامة االطارات  ،والحوادث التي تقع
خالل الصيف.

25

عزيزي قائد املركبة تقيد باإلشارات املرورية

في مجلس الوثبة

مرور أبوظبي تحذر من قيادة األحداث
للمركبات وتحث األسر برعايتهم
أكدت مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي خطورة قيادة الفتيان دون  18عاماً
املركبات من دون رخصة وما ينتج عن قيادتهم املركبات بدون رخصة من خطورة كبرية
عىل حياتهم وحياة مســتخدمي الطريق واملســؤولية الجنائية لألرسة يف حالة تسببه يف
حادث مرورى وحث أولياء األمور واألرس حرصاً عىل سالمة أبنائهم عدم ترك الحبل عىل
الغارب «لصغار الســن «لقيادة املركبات ســوا ًء أكان ذلك داخل املنزل أو حول الطرق
الداخلية يف األحياء الســكنية ،حيث إن ذلك يعرض السائق ومالك املركبة إىل املساءلة
القانونية.
برامج توعوية
جاء ذلك خالل املحارضة التي نظمتها املديرية بالتنســيق مع
جمعية ســاعد للحــد من الحوادث املروريــة يف مجلس محمد
عبــد الله بــن نعيف العامــري بالوثبة يف إطــار برامج التوعية
املصاحبة ألسبوع املرور الخليجي تستهدف رفع الثقافة املرورية
والتعريف بالقوانني واألنظمة التي متنع القيادة بدون رخصة.
المجالس الشعبية
وأشــاد محمد عبــد الله بن نعيــف العامري مببــادرة مرور
أبوظبي للتوعية املرورية من خالل املجالس الشعبية ،مؤكدا ً عىل
رضورة توعية األرس بخطورة القيادة بدون رخصة وقيام الشباب
بحركات واستعراضات طائشة يف الكثبان الرملية وتعريض حياة
قائديها ،وهم عىل األغلب من صغار الســن وشــباب يف مقتبل
العمر ،إىل الخطر ،وتعريض حياة اآلخرين.
واستعرض العقيد جامل ســامل العامري رئيس قسم العالقات
العامة يف مديرية املرور والدوريــات برشطة أبوظبي الحوادث
املرورية
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التي ارتكبها االحداث خالل ثالث ســنوات وبلغت نحو 157
حادثــاً مرورياً تنوعــت ما بني حوادث تدهــور ودهس وصدم
أســفرت جميعها عن وفاة نحو  14شخصاً وإصابة  36بإصابات
بليغة ،وأشــار أن األحداث ارتكبوا نحــو  61حادثاً مرورياً العام
املايض .2015
مشكالت يقع فيها األحداث
وأوضــح :املخالفات والحوادث املرورية من أهم املشــكالت
التي يقع فيها األحداث خالل اإلجازة والعطل األســبوعية ،الفتاً
إحصائيــات دائرة القضاء بأبوظبي التــي بينت إىل إن «القيادة
بــدون رخصة» تعد هي املســبب الثاين بعد املشــاجرات الذي
يدفع الفتية الصغار ألقسام رعاية األحداث يف الدولة.
عرض أفالم توضيحية
وتطرق العامري من خالل أفــام توضيحية لحوادث مرورية
إىل الدور الــذي يقوم به حزام األمــان يف الوقاية من اإلصابات
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احرتامك للوحات املرورية دليل قاطع عىل وعيك

والتقليل من نســبة حــوادث الوفيات واإلصابــات يف الحوادث
املرورية وخطــورة ظاهرة «التفحيط» واالســتعراضات الخطرة
باملركبــات التــي يقوم بها الشــباب والتجمعــات ،تعد مخالفة
يعاقــب عليها القانون ويقــدم مرتكبيها للقضــاء ،وذلك ملا لها
من ســلبيات تعــود بالرضر عــى أصحاب املركبات والســكان،
واألشخاص املتجمهرين.
مراقبة األبناء
ودعــا العامري أولياء األمــور واألرس إىل مراقبة أبنائهم خالل
الفصــل الثــاين لإلجــازة املدرســية ووقايتهم مــن التعرض ألي
حــوادث مرورية ،وما ينتــج عنها من وفيــات وإصابات وعدم
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الســاح لهم بقيادة املركبات والدراجات النارية واملشــاركة يف
اســتعراضات وسباقات خطرة سوا ًء داخل األحياء السكنية أو يف
الرب للمحافظة عىل سالمتهم.
االلتزام بالقانون
ولفــت إىل أن القانون مينع أي شــخص من قيــادة أي مركبة
ميكانيكية عىل الطريق ،ما مل يكن حائزا ً رخصة سارية املفعول،
صادرة من سلطة الرتخيص ،تخوله قيادة نوع املركبة التي يقودها
ذاته ،كام ال يجوز ألي شــخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية ،أن
يسمح بقيادتها ملن ال يحمل رخصة تخوله قيادتها.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

مشاركة فاعلة لـ «مرور العين»
في مبادرة «أنقذ روح»
شــارك قســم مرور الطرق الرئيســية يف العنيً ،
ممثل بفرع
العالقــات العامــة يف الفعالية التــي أقامتها طالبــات جامعة
اإلمارات العربيــة املتحدة بعنوان « أنقذ روح» ،واســتهدفت
زوار منتزه العني للحياة الربية.
وتهدف الفعالية إىل تعزيــز الحفاظ عىل األرواح وتوفري بيئة
آمنه ،والتعريف بأهمية كرايس األطفال يف املركبات بالتعاون مع
مستشفى الواحة الخاص بالعني ،لحاميتهم من الخطر والحفاظ
عىل سالمتهم يف كل األحوال.
وشــملت املشــاركة عرض دورية « تثقيف» لتوعية الجمهور
مبختلــف املواضيــع املرورية وتوزيــع الربوشــورات التثقيفية،
بهدف الوصول اىل رفع مســتوى الوعي املــروري لدى مختلف
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رشائــح املجتمع تطبيقــاً ملنهجيات مديرية املــرور والدوريات،
واســراتيجية القيــادة العامــة لرشطة أبوظبــي يف الوصول إىل
مجتمع بال حوادث .
وقال النقيب حمدان حســن بن ذيبــان مدير فرع العالقات
العامة بالقســم ،إن املشــاركة مبثل هــذه الفعاليات يأيت ضمن
ســعي مديريــة املــرور والدوريات لتطويــر آليات املشــاركة
املجتمعية للحفاظ عىل أرواح مســتخدمي الطريق وســامتهم
من الحوادث املرورية.
ودعا النقيب حمدان جمهور الســائقني ومستخدمي الطريق
اىل رضورة االلتــزام بقوانــن الســر واملــرور ،التــي تهدف إىل
حاميتهم من أخطار الطريق.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

دعت السائقين الى االنتباه وخفض السرعات

مرور أبوظبي تفعل كاميرات قطع االشارة
في  10تقاطعات بالعين

فعلــت مديرية املــرور والدوريات برشطة أبوظبي كامــرات ضبط متجاوزي
االشــارة الضوئية عىل  10تقاطعات مبدينة العني وتبارش ابتداء من اليوم تصوير
املخالفني ضمن الجهود الجارية لتحسني السالمة املرورية عىل التقاطعات والحد
من الحوادث املرورية التي تقع بسبب تجاوزها.
وافاد املقدم الدكتــور املهندس بدر احمد الحاريث مدير ادارة
هندســة املرور وســامة الطرق ىف مديرية املــرور والدوريات
برشطــة أبوظبي ان التقاطعات التي تــم تفعيل الكامريات فيها
تشــمل تقاطع إشــارات املهريي الرشقية عىل شارع شخبوط بن
ســلطان  .وتقاطع إشــارات املهريي الغربية وتوام الشاملية عىل
شارع شخبوط بن سلطان .
وتشــمل الطرق ايضا تقاطع الصناعية عىل شــارع خليفه بن
زايد االول وتقاطع البوادي الشــايل وتقاطــع البوادي الجنويب
عىل شــارع زايد بن سلطان و تقاطع الهييل عىل شارع بني ياس
وتقاطــع الجيمي مول عىل شــارع حمدان بــن محمد وتقاطع
مدرسة خوله عىل شــارع البلدية وتقاطع العني مول عىل شارع
عثامن بن عفان.
ودعا الحاريث الســائقني عىل نلك الطــرق اىل االنتباه وااللتزام
بقانون الســر واملرور وعدم تجــاوز االشــارة الضوئية الحمراء

وعقوبتها الغرامة
املالية  800درهم
وحجز املركبة 15
يــوم وتســجيل 8
نقــاط مروية عىل
السائق.
واوضــح أن املخالفــات التي يتم رصدها مــن خالل كامريات
الرقابة عىل التقاطعات تشــمل مخالفات قطع اإلشارة الضوئية
الحمراء ،واالستخدام الخاطئ ملسارات الحركة ،ووقوف املركبات
عىل خطوط عبور املشــاة و مخالفات تجاوز الرسعات املقررة،
حتى لو كانت االشــارة خرضاء ومخالفة املركبــات املتجاوزة يف
التقاطعات ،واملركبات التي تقوم باالنعطاف أو االلتفاف الكامل
إىل اليسار من غري الحارات املخصصة.
وقال الحــاريث أن كامريات مراقبة متجاوزي
االشــارة الضوئية الحمــراء عــى التقاطعات
تتميــز بأنها كامــرات حرارية عاليــة الجودة
«ثالثية الوظائف» تغطــى مايزيد عن خمس
حارات يف كل اتجاه و تقوم بعدة وظائف منها
والتعرف عىل عدد املركبات العابرة وتصنيفها
وقراءة متوســط رسعة الشــارع والتعرف عىل
عدد واتجاهات املشــاة أثناء اإلشارة الضوئية
الخرضاء والحمراء.
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

خالل الربع األول من العام الجاري

 100ألف مخالفة مرورية خطرة
خالل  3أشهر في أبوظبي
كشــفت إحصائيات مديرية املــرور والدوريات برشطة
أبوظبي عن تحرير أكرث من  100الف مخالفة خطرة ارتكبها
الســائقني عىل الطرق خالل الربــع األول من العام الجاري
 2016بأمــارة أبوظبي وفق العميــد خليفة محمد الخيييل
نائــب مدير املديرية .أبرز املخالفــات الخطرة وأضاف :أن
مــن أبرز املخالفــات الخطرة التي تــم ضبطها خالل الربع
األول بلغــت مخالفات تجاوز الرسعة مبا يزيد عن  60كيلو
مرتاً /ســاعة بنســبة  14%من أجاميل املخالفــات الخطرة،
واستخدام الهاتف نحو  10%وعدم ربط حزام االمان 18%
وعدم صالحية االطارات  ، 8%مشرياً إىل أن هذه اإلحصائية
تشــمل ،ضبط  78للتســابق عىل الطريق ،و 3616للتجاوز
من كتف الطريق ،و 1495لالنحراف املفاجئ.
تواصل الجهود
وأكــد تواصل الجهــود للحد من تلك املخالفات التي تشــكل
خطــورة كبرية بوقوع حوادث مرورية جســيمة ،يف اطار اولوية
جعــل الطرق أكرث أمناً وخطة الســامة املرورية للمديرية للحد
من االســباب املؤدية لوقوع الحوادث املروريــة وما ينتج عنها
من وفيات وإصابات بليغة من خالل زيادة التوعية للســائقني،
وتكثيــف الرقابة امليدانيــة من خالل دوريــات مباحث املرور
املدنيــة والدوريات املروريــة ،وتفعيل الرقابــة الجوية ملراقبة
الطرق من خالل التنســيق مــع إدارة جناح الجــو عىل الطرق
لضبط ومخالفة السائقني الذين يتجاوزن قانون السري واملرور.
االهتمام بالشباب
وقال نائب مدير مديريــة املرور والدوريات برشطة أبوظبي،
أن املديريــة ومن خــال منهجية التواصــل املجتمعي اهتمت
بالشــباب باعتبارهم الرشيحة األكرث ارتكاباً للمخالفات الخطرة
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من خــال برامج مســتمرة بالجامعات واملؤسســات التعليمية
وتوعيتهم من خالل شبكات التواصل االجتامعي لالرتقاء بسلوك
الســائقني الشــباب وحثهم عىل االلتزام بقانون الســر واملرور
خاصة خطورة القيادة برسعات زائدة ،وتجاوز االشــارة الضوئية
الحمــراء ،واإلهامل ،وعــدم االنتباه ،وعدم ترك مســافة كافية،
واالنحراف املفاجئ.
تفعيل دور القطاع العام
والدوائر الحكومية
وأفاد أن املديرية وىف إطار تفعيل الرشاكة املجتمعية أطلقت
مبــادرة العمل املؤســي للتثقيــف املروري لدعم املســؤولية
املجتمعية من خالل تفعيل دور القطاع العام والدوائر الحكومية
واملؤسسات التعليمية يف زيادة الثقافة املرورية بني السائقني يف
تلك القطاعات باالســتفادة من وســائل التواصل املتوفرة لديها
وتشمل الرتاسل اإللكرتوين ووســائل التواصل املجتمعية وغريها
من الوســائل األخرى لتوعية العاملني لديها بالوســائل املتوفرة
ومن خالل االنشطة التفاعلية.
تثقيف مروري متواصل
وأوضــح إن برامج مبادرة العمل املؤســي للتثقيف املروري
متتد عىل مدار العام ،لتكريس املسؤولية املجتمعية ونرش الثقافة
املرورية بحيث تكون قادرة عىل إحداث األثر املطلوب يف إيصال
رســالتنا يف قيادة امنة وتحقيق معايري الســامة املرورية لكافة
رشائــح املجتمع ،وبكافة اللغات إلرســاء دعائم وعي مجتمعي
مروري يفيض إىل الحد من الهدر يف املوارد البرشية الذى تسببه
الحوادث املرورية.
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع
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القيادة فن وذوق وأخالق

منها  908آالف مركبة خفيفة

مليون مركبة في
شوارع أبوظبي
العام الماضي

أفــادت إدارة ترخيص اآلليات والســائقني يف رشطة أبوظبــي أن عدد املركبات
يف اإلمــارة أبوظبي العام املايض بلغ مليوناً و 16ألفــاً و 740مركبة ،مؤكدة توفري
خدماتها املتن ّوعة ألصحاب املركبات أينام كانوا يف مناطق سكناهم.

تصنيف املركبات

وتصنف تلك املركبــات ،وفق العقيد ســهيل الخيييل ،رئيس
قســم ترخيص املركبــات ،إىل  7أصناف موزعــة إىل  908آالف
مركبة خفيفة ،و 45ألفاً و 885آلية شــحن ثقيل و 18ألفاً و590
باصاً ثقيالً ،مقابل ألفني و 758باصاً خفيفاً ،و 23ألفاً و 51جهازا ً
ميكانيكيــاً مــن فئة الثقيــل ،و 7آالف و 518جهــازا ً ميكانيكياً
خفيفاً ،و 10آالف و 389دراجة نارية.
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يرس وسهولة

وقال :إن إنجــاز معامالت ترخيص املركبــات والحصول عىل
خدمــات اإلدارة تتم بيرس وســهولة ،عرب تطبيق وزارة الداخلية
عــى الهواتف الذكية  UAE-MOIواســتخدام جهاز «ســهل»
الذي يوفر حزمة من
الخدمــات بتقنية متطورة ،مشــرا إىل مواصلــة جهود تنويع
قنوات تقديم الخدمات وفق رؤية حكومة أبوظبي باالســتفادة
من اإلمكانيات التقنية وإدخالها ضمن أنظمة تقديم الخدمات
للتســهيل عــى املتعاملني عملية الحصول عــى تلك الخدمات
وتوفري الوقت والجهد.
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

 50مركزاً يف أبوظبي

وذكــر أن عدد مراكز الخدمة يف إمارة أبوظبي  50مركزا ً منها
 24يف أبوظبــي ،و 16يف العــن ،مقابــل  10مراكــز يف املنطقة
الغربية ،موضحاً أنها تشــمل مراكز الخدمة يف بعض املؤسسات
الوطنيــة والدوائر الحكومية ،والــركات الخاصة الوطنية التي
تتعامل مع املركبات.
وأوضــح بأن مراكز الخدمة تتــوزع يف أبوظبي يف مبنى إدارة
الرتخيص الرئييس ،ومباين الســامة التابعة لــإدارة يف أبوظبي،
واملصفح وبني ياس ،والســمحة ،وفرع فحص السائقني يف رشكة
اإلمــارات لتعليم قيادة الســيارات ، ،ومبنى «أمــان» لرتخيص
املركبات الثقيلــة للرشكات واملؤسســات يف املصفح ،ويف مبنى
املحاكم مبعســكر آل نهيــان .مراكز الخدمة كــا تتوافر مراكز
الخدمة يف رشكات الفطيم للســيارات «تويوتا» والطاير «برميري
موتورز» ،ووكالة أبوظبي موتورز ،ورشكة «ليس بالن» يف املصفح،
واإلمارات للسيارات «مرسيدس بنز» ،ويف مرصف الهالل بشارع
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املطار ،ومركز تنظيم النقل لســيارات األجرة ،ويف مركزي رشطة
مصفح وبني ياس ،ورشكة الوثبة يف املصفح ومبنى وزارة
الخارجيــة ،ورشكة يونيفريســال ،ورشكة مجموعــة الجابر يف
املصفح ،وغرفة التجارة والصناعة ،واملارينا مول .مباين الرتخيص
الرئيســية أما مراكــز الخدمة يف مدينة العــن فتتوافر يف مباين
الرتخيص الرئيســية ،والســامة يف فلج هزاع والوقن ،ومساكن،
ومبنــى «أمان» يف مزيد لرتخيص املركبات الثقيلة ،ويف مدرســة
اإلمــارات ،ويف مراكــز خدمة العمالء يف بلديــات :مزيد واملقام
وســويحان والهري ،ويف مبنى لجان الفحــص التابع للرتخيص يف
منطقــة مزيد ،إضافة إىل مركز خدمة العمالء يف محكمة اليحر،
ومركز رشطــة الخزنة ،وترخيــص القوع .ويف املنطقــة الغربية
تتوزّع معظم املراكز يف مبنى الرتخيص يف طريف ،ومراكز «تم»
يف مدينة زايد وغيايث والسلع ودملا واملرفأ وليوا ،فضالً عن محطة
أدنوك لفحص املركبات الخفيفة يف مدينة زايد ،وفحص املركبات
الثقيلة للرشكات يف مدينة زايد ،ويف محطة الرويس.
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الرسعة تؤدي إىل املوت

القناص يضبط 415
مخالفة بالغربية

مرور
أبوظبي
تكثف الرقابة
على طريق
أبوظبي
الغويفات

كثفــت مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي الرقابة املرورية عــى طريق أبوظبي الغويفات من خالل تزويد كافة
الدوريات باملنطقة الغربية بالرادار املتحرك «القناص» ،يف اطار أولوية جعل الطرق أكرث امناً واسرتاتيجية السالمة املرورية
إلمارة أبوظبي و الجهود املبذولة للحد من الحوادث املرورية.
وأكد الرائد ســهيل صياح املزروعي ،رئيس قسم مرور الطرق
الرئيســية باملنطقة الغربية ،تطبيق خطة شاملة لتعزيز الجهود
مــن أجل خفض الحوادث عىل الطرق خاصــة الخارجية ،والتي
من املتوقع أن تشــهد كثافة مرورية عالية خالل الفرتة القادمة
بالنسبة للقادمني اىل الدولة واملغادرين بسبب العطلة الصيفية،
الفتاً إىل أن الرقابة تشمل كافة النقاط الساخنة التي تشهد وقوع
الحوادث وتغطيتها تغطية شاملة يف اتجاهات الشارع املختلفة.
وأفاد إن عدد املخالفات التي تم رصدها من خالل القناص يف
الربــع األول من العام الجاري بلغــت نحو  415مخالفة لتجاوز
الرسعــات املقــررة ،الفتاً إىل أنــه لن يكون هنــاك أي تهاون يف
تطبيق قانون الســر واملرور عىل قائــدي املركبات “املتهورين”
الذين يع ّرضون حياتهم ،وحياة اآلخرين للخطر .
فيام دعــا النقيب عبد الرحمن العــي مدير فرع العالقات
العامة بقســم الطرق الرئيســية باملنطقة الغربية ،السائقني اىل
التقيــد بالرسعات املقــررة ،وربط حزام االمان  ،ومشــددا ً عىل

34

خطــورة الحموالت الزائدة ،وعدم صالحيــة اإلطارات ،كام دعا
الســائقني لعدم اســتخدام الهاتف اثناء القيــادة ،والعمل عىل
إيقــاف مركباتهــم عىل الكتــف االمين خارج الطريــق يف حالة
الشعور بالتعب والنعاس ،وأخذ قسط من الراحة
وأعاد العيل التذكــر بأن حدود الرسعة عىل امتداد الطريق
من أبوظبــي اىل الغويفات تكون عىل ثالثة مراحل  ،األوىل تبدأ
من تحويلة جرس الظفرة اىل غابات بينونة (مســافتها /176كلم
ذهاب واياب) وحدود الرسعة املســموح بها للمركبات الصغرية
 100كلــم /ســاعة  ،ورسعة ضبــط الرادار فيهــا بإضافة هامش
الرسعة ، 121والثانية من غابات بينونة اىل منطقة براكة وحدود
الرسعة إىل  120كيلو ورسعة ضبط الرادار  141بإضافة هامش
الرسعة  ،فيــا تكون الثالثة عىل امتــداد الطريق من براكة اىل
الغويفات ( مســافتها /64كلم ذهاب واياب) والرسعة املسموح
بها 100كلم/ســاعة ورسعة ضبط الــرادار  121بإضافة هامش
الرسعة .
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات
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