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"ساعد" تحتفي
بـ"أصحاب الهمم"
في يوم زايد
للعمل اإلنساني

شرطة أبوظبي
تطلق حملة تحت شعار
«في سالمتهم سعادتنا»

شرطة دبي
تطلق «المراقب
الذكي» لضبط
أمن الطريق

شرطة أبوظبي تطلق الهوية الجديدة لدورياتها

التوعية المرورية
والعودة إىل المدارس
ً
ً
ً
وفعاال
مهما
دورا
ال شك في أن التوعية المرورية تلعب
ً
وخصوصا م���ع بداية العودة إلى
في تثقي���ف أبنائنا الطلبة
ً
ً
جماعيا يس���تعد له األهل قبل
عرس���ا
المدارس التي تش���كل
ً
ونظرا لم���ا يمثله هذا الكرنف���ال العلمي
أبنائه���م الط�ل�اب،
ً
الضخ���م الذي تس���تعد له الدولة أيضا م���ن أهمية بالغة في
نفوس الجميع.
إنني أولي الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع
في نشر التوعية المرورية أهمية كبرى ،وذلك بهدف ترسيخ
مفه���وم العم���ل الجماع���ي وروح الفري���ق الواح���د لتحقي���ق
المصلح���ة العام���ة وتنفي���ذ اس���تراتيجية ضبط أم���ن الطريق
لتحقي���ق الس�ل�امة المروري���ة عل���ى مختلف الط���رق الداخلية
والخارجي���ة الت���ي تتبناها القيادات الش���رطية على مس���توى
دول���ة اإلمارات العربية المتح���دة وتحرص على ترجمتها على
ً
خال
أرض الواق���ع ،لجعل العام الدراس���ي
حاف�ل�ا باإلنجازات ٍ
يتضرر منه���ا أبناؤنا الطالب في
م���ن أي حوادث مرورية قد
ّ
جميع مراحلهم التعليمية.
كم���ا أدع���و قائ���دي المركب���ات خ�ل�ال نقله���م األبن���اء إلى
المدارس والعودة منها مراعاة قواعد وأنظمة المرور الجديدة
التي تهدف إلى تأمين أقصى سبل السالمة واألمان لهم
ومراع���اة طبيع���ة الحرك���ة المرورية م���ن أجل س�ل�امة الجميع
والتحل���ي بالمس���ؤولية م���ن خالل إعط���اء الفرصة للمش���اة
بالعبور اآلمن على كافة الطرقات.
إنن���ا نعمل من خ�ل�ال القيادات الش���رطية وفق أنش���طة
وبرام���ج متزامنة مع العام الدراس���ي الجدي���د من أجل تحفيز
الطلبة على االلتزام باالش���تراطات الوقائية بما يسهم في
ً
ً
وأمني���ا ..ولم يكن هذا
مروريا
ترس���يخ الس���لوكيات اإليجابية
ليتحق���ق ل���وال دع���م القيادة الرش���يدة وعلى رأس���ها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
الله» لمس���يرة التعليم وحرص حكومة دولة اإلمارات العربية
المتح���دة على بناء كفاءات حكومية فعالة تكفل تحقيق رؤية
اإلم���ارة ف���ي أن تصبح من بي���ن أفضل الحكوم���ات الخمس
ً
عالميا.

ً
وأخي���را أرى أن دور األس���رة ال يق���ل أهمي���ة ع���ن الجه���ات
ً
ً
مهما في
دورا
المعنية بتأمين س�ل�امة الطالب ،بل تلع���ب
تعزي���ز الرقاب���ة على األبن���اء وتأمين س�ل�امتهم بالتعاون مع
رجال الشرطة ،باإلضافة إلى أهمية دور وسائل اإلعالم في
تحقيق أهداف حملة «في س�ل�امتهم س���عادتنا» من خالل
التع���اون المثمر والفاعل وتعزيز الوعي األس���ري لدى جميع
ش���رائح المجتم���ع وطلبة الم���دارس ،بما يس���هم في توفير
بيئ���ة تعليمي���ة ومجتمعية آمنة ومس���تقرة ملؤها الس���عادة
واإليجابية لجميع أبنائنا.

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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«ساعد» تحتفي بـ«أصحاب الهمم» في يوم زايد للعمل اإلنساني

شرطة أبوظبي
تطلق حملة تحت شعار
«في سالمتهم سعادتنا»

16

تعديل سرعات ضبط
الرادار على طريق
الفاية – سيح الشعيب

شرطة دبي تطلق «المراقب
الذكي» لضبط أمن الطريق

24

إطارات الشتاء

تحول
ذراع «قف» ..نقطة ّ
مهمة نحو أمن سالمة الطلبة
ً
ً
ً
أساس���يا ومس���ؤولية
ومطلبا
حتميا
إن أم���ن وس�ل�امة الطلبة أصبح
مش���تركة تقع عل���ى عاتق الجميع دون اس���تثناء ..مس���ؤولية المدرس���ة
والبي���ت ،األب والمعل���م ،س���ائق الحافة والس���يارة ،الجميع ش���ركاء في
حفظ وس�ل�امة أبنائنا الطلبة ..ومن هن���ا أصبح التوقف الكامل عند فتح
ذراع (قف) الجانبية للحافلة المدرس���ية ،في كال االتجاهين ،بمس���افة ال
ً
ولزاما لضمان عبور الطلبة بسالمة وأمان
تقل عن خمسة أمتار ،ضرورة
حت���ى ال يق���ع مرتكب التجاوز تحت طائلة المخالف���ات المرورية التي تقدر
قيمتها بألف درهم وعشر نقاط مرورية.
ً
حرصا
على الرغم من أن حملة «سالمة الطالب أمانة» ،والتي جاءت
على حماية أبنائنا الطلبة ،تدعو س���ائقي المركبات إلى التوقف الكامل
عن���د فتح ذراع «ق���ف» الجانبية للحافلة المدرس���ية ف���ي كال االتجاهين،
وف���ي ح���ال عدم االلتزام بها يت���م فرض عقوبة عل���ى المخالف ،إال أنها
ً
أيضا على س���ائق الحافلة المدرس���ية ال���ذي لم يقم بفتح
تفرض عقوبة
ه���ذا ال���ذراع لينتب���ه الجميع حال ن���زول وصعود الطلبة م���ن وإلى الحافة
بغرامة قيمتها خمسمئة درهم وست نقاط مرورية.
لالستفسار واملشاركة بالكتابة باملجلة
يرجى التواصل عىل االمييل
media@saptc.ae

تنفيذ وتصميم وإخراج وطباعة
الخليج الدولية لإلعالن والنشر

المدير العام /قاسم القواسمة
اإلمارات العربية املتحدة  -أبوظبي  -ص.ب38321 :
هاتف - 02 4412299 :فاكس02 4412289 :

توزيع /سكاي نت
هاتف - 02 6426602 :فاكس04 2825999 :

إننا نقوم بتعزيز إجراءات األمن والسالمة في الحافالت المدرسية،
م���ن خ�ل�ال تطبيق أفض���ل النم���اذج العالمي���ة الناجحة في ه���ذا المجال،
وتنفيذ دراس���ات متخصصة في األمن والس�ل�امة ،به���دف ضمان أكبر
ً
فضال
قدر ممكن من سالمة الطالب والطالبات أثناء عملية توصيلهم،
عن تنظيم أنش���طة توعوي���ة حول صعود ونزول الطلبة بهدف تحس���ين
جودة خدمة النقل التعليمي ،والتي جاء على رأس���ها األمن والسالمة،
والمتابعة الميدانية ألسطول النقل ،وتوفير قنوات التواصل مع األهل
والجمهور ،وخدمة العمالء التي تس���تقبل الش���كاوى واالقتراحات على
مدار الساعة.
ال ش���ك ف���ي أن التوعية المروري���ة تجعل جميع مس���تعملي الطريق
من س���ائقين ومش���اة على علم واقتناع بقواعد وتعاليم وأصول وآداب
السير والمرور التي تكفل لهم السالمة إذا تصرفوا واستعملوا الطريق
ً
ً
س���ليما وفق هذه القواعد واألصول واآلداب ،فال يكفي أن
اس���تعماال
يكون مس���تعملو الطريق على علم بقواعد وآداب السير والمرور فقط،
ولكن المهم أن يقتنعوا بها وأن يستعملوا الطريق على أساسها.

رئيس التحرير

العميد /جمال سالم العامري

احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

شرطة
أبوظبي
تطلق
الهوية
الجديدة
لدورياتها
أطلقت القيادة العامة لرشطة أبوظبي ،الهوية الجديدة لدورياتها بش��كلها الحديث ،باللونني األبيض واألزرق ،
وتحمل ش��عار رشطة أبوظبي الجديد الذي يعكس تصميمه موروثها الحضاري ويختزل مسرية  60عاماً من اإلنجاز
والحفاظ عىل مكتسبات األمن واالستقرار.
وظهرت الدوريات بشكلها الحديث برشيطني عىل جوانبها
تعبريا ً عن مكانة رجل الرشطة ودوره يف حفظ األمن واألمان
وإشارة إىل رشيط القامش الذي كان يظهر فوق   زي رجل
األمن أثناء أدائه املهام.
وأطلق القائد العام لرشطة أبوظبي معايل اللواء محمد خلفان
الرميث��ي ،الدوري��ات بش��كلها الحديث خ�لال االحتفال أقيم
مؤخرا ً ،إيذانا ببدء تش��غيلها ومواصلة تقديم مهامها ملواكبة
مسرية اإلنجازات التطويرية التي حققتها عىل مراحل مختلفة
،لتكمل مسرية “”60عاماً من اإلنجاز ،والحفاظ عىل مكتسبات
األمن واالستقرار.
وقال القائ��د العام لرشطة أبوظب��ي ،إن “إطالق الدوريات
بشكل جديد يشكل إضافة ملنجزات رشطة أبوظبي يف التطوير
والتحديث املس��تمر ،ومواكبة املس��تجدات العرصية يف مجال
العمل الرشط��ي الحديث لتقديم خدم��ات رشطية راقية وفق
أفض��ل املعاي�ير املتقدمة يف اس��تخدام اآلليات املتط��ورة التي
تس��هم يف متك�ين  رجال الرشطة م��ن أداء مهامه��م يف امليدان
عىل نحو يعزز قيم اإليجابية والس��عادة ويعزز ثقة الجمهور يف
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تلك الخدمات التي يتم تقدميها بجودة عالية تعكس املس��توى
املتميز الذي وصلت اليه رشطة أبوظبي”.
وأضاف أن “اطالق الش��كل الحديث للدوريات يأيت ترجمة
لرؤية القيادة الرش��يدة يف صون مق��درات الوطن ،والريادة يف
مؤرشات التنافس��ية العاملية ،وضمن نطاق اسرتاتيجية حكومة
أبوظب��ي لالرتقاء بالخدم��ات التي تلبي احتياج��ات الجمهور
وحصوله��م عليها بيرس وس��هولة من أجل إس��عادهم ،وتفعيل
دورهم يف الحفاظ عىل مكتسبات األمن واالستقرار ضمن مفهوم
الرشاك ًة املجتمعية ،مؤكدا مواصلة جهود تطوير العمل الرشطي
الحديث واس��تخدام التقنيات الحديثة ،واالرتقاء مبستوى األداء
لتحقيق أفض��ل النتائج املتقدمة يف جمي��ع قطاعات الرشطة
عىل أيدي العنارص املواطنة ،وتحفيزها عىل اإلبداع واالبتكار”.
ولفت إىل “تس��خري كافة اإلمكانيات املتاحة لتعزيز املؤرشات
اإليجابي��ة يف مجاالت مكافح��ة الجرمية ،وتعزي��ز توعية أفراد
املجتمع يف الوقاية ،والس�لامة العامة ملن��ع الجرمية والحد من
حوادث املرور ،وترس��يخ مفهوم الرشاك��ة املجتمعية عىل نحو
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

يس��هم يف رفع مس��توى الحس األمني لدى األفراد ليكونوا عونا
لرجال الرشطة”.

يس��هم يف تحقيق التطلعات للوقاية من الجرمية بأس��اليب
عرصية ومبتكرة”.

من جانبه أكد مدير عام رشطة أبوظبي سعادة اللواء مكتوم
ع�لي الرشيفي“ ،الدور الرائد الذي تق��وم به دوريات الرشطة
يف حف��ظ األمن ون�شر الطأمنينة يف املجتم��ع ،وتعزيز التوعية
والتثقيف والح��ث عىل االلتزام بالقوانني واللوائح املنظمة مام

وقد عرضت القيادة العامة لرشطة أبوظبي ،الشكل الحديث
لدورياتها يف مؤسس��ات التعليم واملراك��ز التجارية بالعاصمة
لتعريف املجتمع بهذه الدوريات ودورها يف ترس��يخ مسرية
األم��ن واألمان ونرش التوعية يف مختلف املجاالت الرشطية من
أجل تعزي��ز اإلج��راءات الوقائية
ملكافح��ة الجرمي��ة والحد م��ن
حوادث امل��رور وتفعي��ل الرشاكة
املجتمعية.
وتهدف م��ن ع��رض الدوريات
إىل متك�ين الجمهور م��ن متابعة
مبادراته��ا ومنجزاته��ا الحضارية
يف مس�يرة تطوير العمل الرشطي
التي حققت مؤرشات إيجابية يف
تقديم الخدمات الرشطية بصورة
عرصي��ة وف��ق افضل املامرس��ات
العاملية املتقدمة من اجل اس��عاد
املجتمع.
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حزام األمان سالمة وأمان

شرطة أبوظبي تطلق حملة تحت
شعار «في سالمتهم سعادتنا»

اطلق��ت رشط��ة أبوظب��ي يف اط��ار حملتها تحت ش��عار«يف املفردة توقف��اً كامالً لجميع املركبات الس��ائرة ب��كال االتجاهني
سالمتهم سعادتنا» سائقي املركبات إىل التوقف الكامل عند فتح والتوقف الكامل يف الطرق املزدوجة يف اتجاه سري املركبة مبسافة
ذراع (قف) الجانبية للحافلة املدرس��ية يف كال االتجاهني مبسافة التقل عن خمسة امتار.
ال تقل عن خمسة أمتار لضامن عبور الطلبة بسالمة وأمان .
وأك��دت أهمية تعزيز دور املدرس��ة وأولي��اء األمور والهيئات
وحث��ت س��ائقي املركبات ع�لى االلت��زام بتعدي�لات الالئحة التعليمي��ة واإلدارية ،وس��ائقي الحافالت املدرس��ية ،مبا يس��هم
التنفيذية لقانون الس�ير واملرور والتي تفرض غرامة  1000درهم يف توف�ير الس�لامة للطالب والعمل عىل تحفيزه��م عىل االلتزام
وتسجيل  10نقاط مرورية عن هذه املخالفة.
باالش�تراطات الوقائية مبا يسهم يف ترس��يخ السلوكيات االيجابية
كام تنص الالئحة التنفيذية لقانون الس�ير واملرور عىل الغرامة مرورياً.
 500درهم وتسجيل  6نقاط مرورية عىل سائق الحافلة املدرسية ونوه��ت ب��دور األرسة يف تعزي��ز الرقابة عىل األبن��اء ،وتأمني
يف حال عدم فتح ذراع «قف» عند إنزال أو ركوب الطلبة.
س�لامتهم بالتعاون مع الجهات الرشطية املعنية  ،كام حثت عىل
ودعت س��ائقي الحافالت املدرسية إىل رضورة التوقف بشكل رضورة تضاف��ر الجهود املش�تركة مبا يس��هم يف تحقيق اهداف
مح��اذ للرصيف وعند األماكن املرصح فيها ،وتش��غيل إش��ارات الحملة وتعزيز الوعي األرسي لدى جميع رشائح املجتمع ،وطلبة
“الوميض “ األمامية والخلفية ،فيام يجب عىل س��ائقي املركبات امل��دارس ،لتوف�ير بيئة تعليمي��ة ومجتمعية آمنة ومس��تقرة يف
األخرى التوقف عند فتح ذراع إش��ارة (قف ) الجانبية يف الطرق مجتمعنا .
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداؤه بالطريقة الصحيحة

ظاهرة االزدحام المروري
وكيفية تجنبها
االزدحام هو حبس اضطراري في
سيارة مغلقة حتى لو كانت سجنا ً
مكيفا ً في شارع طويل زمنيا ً قصير
جغرافياً ،الزحام أن تقطع المسافة
إلى عملك في وقت طويل وبجهد
كبير وتوتر عصبي على أن مكان
العمل ربما يكون في الشارع الثاني.
هل أصبح الزحام في شوارعنا
تراجيديا يواجه فيها المواطن
والمقيم ما كان يواجهه سيزين وهو
يحاول تسلق الجبل فتتساقط عليه
الصخور دافعة إياه لألسفل.
الزحام لم يعد مجرد شوارع ممتلئة
بالسيارات ثقافة وصراعا ً يوميا ً
يحتاج إلى أكثر من مس ّكن ،يحتاج
في رأي البعض إلى جراحة .هذه
قراءة في بعض مفردات المشكلة.

جهود كبيرة
على الرغم من الجهود الكبيرة
التي تبذلها الجهات المختصة في
العاصمة أبوظبي لتطوير وتحديث
شبكة الطرق الداخلية والخارجية
للحد من االختناقات المرورية إال
أن المشكلة موجودة وعلى وجه
الخصوص خالل فترات الذروة
وهي أوقات توجه الموظفين إلى
أعمالهم ووقت المغادرة بما في
ذلك الفترة المسائية ،حيث تختنق
بعض الشوارع باألعداد المهولة
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من المركبات والتي تمتد لعشرات
األمتار أحيانا.

الطرق البديلة

ومهما كانت الحلول المقترحة فإنها
تعاني كل المدن الكبرى في العالم من تظل ناقصة بسبب تعقد المشكلة
ظاهرة االزدحام المروري بسبب وتشعبها ،واالزدحام ظاهرة جديدة
االزدياد المطرد في عدد السيارات في إمارة أبوظبي لم يألفها مستعملو
الطريق من قبل ،وتعود إلى أسباب
كل عام ،وكل هذه السيارات تنضم
عدة ،منها النهضة الكبيرة التي
إلى الطرقات ،وتدخل المدن لتزيد
تشهدها الدولة وما يتمخض عن ذلك
من وطأة االزدحام فلم تعد الطرقات ،من ازدياد في عدد السيارات بشكل
مهما كانت واسعة قادرة على متسارع ،مع بقاء الطرق على حالها
استيعاب كل هذه األعداد الضخمة منذ فترة ..فيجب اختيار الطرق
من السيارات ،صحيح أن أعدادا البديلة لتجنب االزدحام المروري
كبيرة من السيارات تختفي وتتوقف والبعد عن أوقات الذروة ووقت
عن الخدمة لكن عددها يظل محدوداً خروج الموظفين ،باإلضافة الى
االستيقاظ مبكراً لتجنب االزدحام.
مقارنة بالسيارات الجديدة.
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القيادة فن وذوق وأخالق
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مـايـــو 2017

أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

األولى من نوعها مع هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»

شرطة أبوظبي تطلق مواصفة السعادة
القياسية اإلماراتية في العمل الحكومي

كش��فت القيادة العامة لرشطة أبوظب��ي ،عن إطالق مواصفة ال��ذي اعتمده مجلس الوزراء املوقر قب��ل نحو عام ،وهو اإلطار
السعادة القياسية اإلماراتية يف العمل الحكومي والتي استحدثتها الذي حدد التزام الدولة تجاه أبنائها وبناتها واملقيمني عىل أرضها،
ضمن مبادراتها االس�تراتيجية لتعزيز اإليجابية يف بيئات العمل،
وأن تكون اإلم��ارات مركزا ً ووجهة عاملية للعمل الحكومي األكرث
من خالل برامج وخدم��ات يف القطاعات كافة ،ويف إطار امليثاق
الوطني للس��عادة واإليجابية ،وتعترب األوىل من نوعها يف مجتمع متيزا ً ،الذي يرس��خ مفهوم السعادة ،ومضمون اإليجابية كقيمتني
اإلمارات.
أساسيتني ،كام تساعد يف توفري أدوات عملية لقياس أثر السعادة
املواصفة س��تتواءم م��ع امليثاق الوطني للس��عادة واإليجابية عىل أفراد وفئات ورشائح املجتمع كافة.
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

«ساعد» تحتفي بـ«أصحاب الهمم»
في يوم زايد للعمل اإلنساني
يف اطار إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله» العام 2017
«عاماً للخري» وبرعاية من الفريق سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية ساعد احتفلت جمعية ساعد للحد من
الحوادث املرورية مؤخراً بيوم زايد للعمل اإلنساين التي خصصته لالحتفاء بـ«اصحاب الهمم»
وااليتام وذلك يف فندق جمريا ابراج اإلتحاد بأبوظبي.
ويأيت ه��ذا االحتفال إحياءا ً لنهج املغفور له الش��يخ زايد بن
س��لطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وعرفاناً بدوره يف تأس��يس
مس�يرة العطاء اإلنس��انية يف الدولة ويف اطار مشاركة الجمعية
تلك الفئة الهامة ضمن منهجي��ة التواصل املجتمعي يف نفحات
الش��هر الكريم نظمت الجمعية افطار جامعي ألصحاب الهمم
واأليتام تم خالله االع�لان عن فعاليات مبادرة «حقق حلمهم»
يف عامه��ا الرابع مبا يعزز الرشاكة املجتمعية بني الجمعية و تلك
الفئة الهامة يف املجتمع.
وأكد العميد مهندس حسني احمد الحاريث رئيس مجلس ادارة
جمعية «س��اعد للحد م��ن الحوادث املروري��ة» االهتامم الذى
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توليه اس�تراتيجية الجمعية وخطتها التوعوية يف تعزيز الرشاكة
املجتمعي��ة مع رشيحة أصحاب الهمم والتواصل معهم و إعداد
الربامج التعليمية املرورية وتحقيق امانيهم مبا يسهم يف دمجهم
يف املجتمع ومتكينهم من اس��تغالل قدراته��م الكامنة والحفاظ
عىل سالمتهم ووقايتهم من الحوادث املرورية.
وق��ال أن تنظي��م اللقاء الس��نوي مع أصح��اب الهمم يف يوم
العطاء اإلنس��اين من خالل مبادرة «حق��ق حلمهم» تهدف اىل
إحياء املامرس��ات اإلماراتية األصيلة و تعزيز التالحم املجتمعي
والتامس��ك والتكافل مع أصحاب الهمم مبا يسهم يف دمجهم يف
املجتمع .
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

وأوضح الحاريث أن رس��الة جمعية س��اعد للحد من
الح��وادث املرورية ال تقترص فقط يف التوعية املرورية
وإمنا متتد اىل دعم االنشطة الخريية واملجتمعية لتعزيز
التالح��م املجتمع��ي والتامس��ك والتكاف��ل والرشاكة
املجتمعي��ة يف مقدمة تلك االولويات والربامج الخاصة
بأصحاب الهمم وذلك لتعزيز املشاركة ومتكني املجتمع
يف دولة االمارات ىف توفري الرعاية والسالمة املرورية.
واش��ار إىل أن الجمعي��ة وم��ن خ�لال رشاكته��ا
االس�تراتيجية مع وزارة الداخلية لنرش الثقافة املرورية
ب�ين كافة رشائ��ح املجتم��ع ،ش��اركت يف العديد من
املحارضات واملعارض ونق��اط التوعية املرورية وتبنت
العديد من املبادرات املجتمعية التي تكتسب أهميتها
م��ن امتدادها عىل م��دار العام ،لتكريس املس��ؤولية
املجتمعية ونرش الثقافة املرورية بني أفراد املجتمع.
وحث الحاريث السائقني مبناسبة الشهر الكريم تعزز
االجراءات يف مجاالت الس�لامة املرورية والتقيد التام
باالتراطات والتعليامت التي تضمن سالمة الجميع.
وق��ال العمي��د ج�مال العام��ري املدي��ر التنفيذي
للجمعي��ة إن احتفالنا اليوم م��ع بالتعاون مع رشكائنا
اإلس�تراتجيني يف ي��وم زايد اإلنس��اين بتنظي��م اإلفطار
الجامعي للعام الرابع عىل التوايل تحت ش��عار « حب
ووفاء لزايد العطاء» يأيت يف اطار يوم العمل اإلنس��اين
اإلم��ارايت وذلك احياء لنهج الش��يخ زايد بن س��لطان
طيب الله ثراه وعرفانا بدوره يف تأس��يس مسرية الخري
والعطاء .
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

وأكد الحرص عىل االهتامم بهذه الفئات الغالية من
املجتمع ،ودعهم وتشجيعهم والعمل عىل ايجاد الفرص
املناسبة لهم لياخذوا موقعهم الطبيعي يف املجتمع.
وم��ن جانبه أع��رب يوس��ف الرئييس مدي��ر إدارة
الش��ؤون الحكومية والصحة واألمن والس�لامة والبيئة
يف الفطيم للس��يارات عن ش��كره وامتنان��ه للجمعية
إلتاحة الفرصة لرشكة الفطيم للس��يارات لرعاية جميع
انش��طتها الس��نوية مبا فيها يوم زايد للعمل اإلنس��اين
ال��ذي يعد فخرا لكل من س��اهم يف احيائه وان احدى
اكرب أولويات الفطيم للسيارات هي سالمة األفراد ليس
فق��ط أثناء قيادة س��ياراتهم عىل الطرق��ات  ،بل أينام
كانوا للمساهمة يف بناء مجتمع أكرث أمناً وسالمة.
وأش��اد س��تيفان فوك��س مدي��ر عام فن��دق جمريا
اب��راج اإلتحاد باالهتامم ال��ذى توليه الجمعية بإرشاك
املؤسس��ات الخاصة ىف الجهود املبذولة لتقديم الدعم
واملس��اندة لذوى االحتياج��ات الخاصة مبا ميكنهم من
التغلب عىل اإلعاقة بأشكالها املختلفة ،وتفعيل دورهم
يف املجتم��ع كأفراد فاعل�ين ومنتجني تتاح لهم الفرصة
املتساوية إلظهار مواهبهم وتحقيق تطلعاتهم ،يف شتى
ميادين الحياة عىل قدم املساواة مع أقرانهم األسوياء،
مؤك��دا ً حرص إدارة فن��دق جمريا اب��راج اإلتحاد عىل
تعزيز التعاون مع ادارة الجمعية إلثراء هذه املناس��بة
م��ن خالل املبادرات الخريية التي تتم يف احتفالية يوم
العطاء .
وكان حف��ل االفط��ار الجامعي قد ب��دأ بعرض فيلم
مقدم من م�سرح عيال زايد للفن��ون بعنوان « افعل
الخ�ير تالقي الخري» فكرة وس��يناريو الفن��ان عبدالله
بوهاجوس وتصوير ومونتاج وإخراج سليامن الشحي.
وقدمت الطالبة هناء شكري فقرة موسيقية بالعزف
عىل آل��ة القانون كام قدمت الطالبة اميان عباس فقرة
انشاد دينية.
بع��د ذلك ق��ام العميد الح��اريث والعقي��د العامري
بتوزي��ع الجوائز عىل الفائزين يف الس��حوبات وتكريم
الرشكاء االسرتاتيجيني للجمعية والجهات الراعية.
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

نسيان األطفال داخل
الحافلة المدرسية
تزايدت في اآلونة األخيرة حادثة
نسيان األطفال في حافالت
المدرسة ،ما أدى ذلك إلى فقدان
األهالي أطفالهم في حوادث مأساوية
غير متوقعة ،فيبقى األهالي بحرقة
قلوبهم ،ويبقى سائق الحافلة يُالم
على قلة انتباهه على الرغم من شدة
ندمه.

صدمة حرارية قاتلة
إن ترك طفل داخل المركبة يؤدي
إلى إصابته بصدمة حرارية ،إذ
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سرعان ما ترتفع درجة حرارة
الطفل ويحدث جفاف وتقلصات،
ثم وفاة ،مؤكداً أن درجات الحرارة
المرتفعة خالل فترة الصيف داخل
مركبة مغلقة تكفي للقضاء على
الطفل خالل  40دقيقة ،عالوة على
أن الخطورة تكمن في أن درجة
حرارة جسم الطفل ترتفع خمسة
أضعاف أجساد الكبار.

منظومة ذكية
ونقل آمن للطلبة

وأخيراً أطلق مجلس أبوظبي
للتعليم منظومة ذكية جديدة،

تهدف إلى توفير نقل آمن ومريح
للطلبة للوصول الى نسبة صفر%
بحوادث النقل المدرسي ،وتحسين
الخدمة بما يتناسب مع توجهات
واستراتيجية حكومة دولة االمارات
للتميز في تقديم أفضل الخدمات
للجمهور واسعادهم ،ومراعاة أعلى
المعايير العالمية في سالمة خدمة
النقل المدرسي ،والسالمة المرورية
وااللتزام بالمحافظة على االرواح
والممتلكات باتخاذ االحتياطات
الوقائية لمنع الحوادث واالضرار
البشرية والمادية.
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

كيفية اختيار كرسي

الجلوس الخاطئ

الحوادث التي قد يتعرض لها الطفل
السيارة المناسب للطفل
جراء الجلوس في المقاعد األمامية،
كثير من األمهات واآلباء ال يرغبون
تعتبر قاتلة ،ولتجنب هذه الحوادث
في وضع الطفل في الكرسي الخلفي
تقوم الكثير من الجهات في الدولة
للسيارة ،بسبب اعتقاد خاطئ منهم،
بتوعية الجمهور بأهمية التزام
حيث ال يريد البعض منهم أن يحرم الطفل بالمقاعد الخلفية في السيارة،
طفله من حنانه ويغضبه ،فتجد بحيث تقدم الدورات التوعوية ،في
الصغير يلعب بمكونات المركبة حين تقدم جهات أخرى كراسي لكل
المواجهة للكرسي واألم تحضنه ،أم دخلت المستشفى من أجل وضع
وبعض األسر تقوم بذلك تحت مولودها ،وذلك لتكون أول رحلة
ضغط الصغير الذي يرفض تماما ً للمولود من المستشفى للبيت في
الجلوس في المقعد الخلفي .إال أن الكرسي الخلفي للسيارة ليتعود عليه
ذلك يكلف األسر غالياً ،حيث يكون الصغير ،ورغم هذه الجهود الكبيرة
األطفال الضحية األولى في حال ال تزال هناك أسر تضع األطفال في
وقوع حوادث السير.
الكراسي األمامية للسيارة أو تجلسهم
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في الكراسي الخلفية لها ،لكن دون
استعمال الكرسي المخصص لذلك
والذي يناسب كل فئة عمرية.

التأكد من أمان الطفل
أثناء اصطحابك لطفلك في السيارة
معك ،عليك التأكد جيداً من أنه
في أمان تام ،واتباع التعليمات
التي تنص على استخدام كرسي
األمان الخاص باألطفال دون السن
المناسبة للجلوس في السيارة ،لذلك
فإن الحفاظ على سالمة الطفل عند
ركوب السيارة من أهم المسؤوليات
الموكلة إليك كأم ،حيث أن
استخدامك لمقاعد السيارة يساعدك
في الحفاظ على سالمة طفلك.
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

سبتمرب 2017

17

التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات

تعديل سرعات ضبط الرادار على

طريق الفاية – سيح الشعيب

ق��ررت رشط��ة أبوظبي ،تعدي��ل رسعات ضبط ال��رادار عىل
طريق الفاية – سيح الشعيب ،إىل ( 80كم/س) لجميع املركبات
الخفيفة والثقيلة ابتدا ًء من األول من س��بتمرب املقبل ،مبا يسهم
يف الحفاظ عىل سالمة األرواح وانسيابية الحركة املرورية .
وذك��رت ،مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي ،أن نتائج
الدراسة عىل هذا الطريق بينت ارتفاع نسبة الحوادث املرورية
خالل النصف األول من العام .2017

18

وأوضح��ت أنه لوحظ يف األونة األخرية زيادة نس��بة املركبات
الخفيفة عىل الطريق عىل الرغم من أنه مخصص أساس��اً لس�ير
املركبات الثقيلة مام يرتتب عليه زيادة نسبة الحوادث الجسيمة.

ودعت املديرية الس��ائقني إىل اإللتزام بالرسعات املقررة عىل
الطريق ،حفاظاً عىل األرواح ومبا يسهم يف رفع معدالت السالمة
املرورية ،التي من ش��أنها حامية جميع مستخدمي الطرق عىل
مستوى إمارة أبوظبي.

سبتمرب 2017

التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

«السالمة المرورية»
بأبوظبي نوفمبر المقبل
تنطل��ق يف نوفمرب املقب��ل بأبوظبي فعالي��ات املؤمتر الدويل
للسالمة املرورية تحت عنوان «أثر التعليم والتدريب يف السالمة
املروري��ة» والتي تنظمه��ا جمعية اإلمارات للس�لامة املرورية
بالتع��اون مع املنظم��ة الدولي��ة للوقاية من ح��وادث الطرق
واملنظمة العربية للسالمة املرورية ومنظمة الصحة العاملية.
وأكد الدكتور نارص س��يف املنصوري رئي��س اللجنة العلمية
للمؤمت��ر أهمية الرتبي��ة املرورية التي تعد دعامة أساس��ية يف
املنظومة الرتبوية وأحد وجوه الرتبية الشاملة التي تعد املتعلم
للحي��اة االجتامعي��ة من خ�لال تزويده باملفاهي��م يف مجاالت
الرتبية واملعارف واملهارات واملواقف والقيم املرورية والس��لوك
اآلمن من أخطار الطريق.
وأوضح أن الرتبية تس��اعد عىل تنش��ئة جيل حس��ن األخالق
وهي خط الدف��اع األول واألخري يف وجه كل الرشور التي تعاين
منها املجتمعات املختلفة ومنها الس��لوكيات املحفوفة باملخاطر
عند القيادة واس��تخدام الطريق وما تتسبب فيه من مخالفات
مروري��ة وما تخلفه م��ن خس��ائر يف األرواح واملمتلكات ..الفتا
إىل أن الرتبية املرورية مس��ؤولية مشرتكة لكافة أفراد املجتمع.
وح��ول محاور املؤمت��ر ،أوضح أن الرتبية املروري��ة والتعليم يف
املراح��ل العمرية املختلف��ة والتدريب والتأهي��ل املروري أهم
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محورين يتناولهام املؤمتر بالدراسة والبحث من خالل مشاركات
ع��دد كبري من الخرباء والباحثني املختصني يف الش��أن من داخل
الدول��ة وم��ن دول العامل واالط�لاع عىل التجارب واملامرس��ات
العاملي��ة املتميزة يف هذا املج��ال .وأكد املنصوري أهمية حامية
مستخدمي الطريق وخاصة طلبة وطالبات املدارس من مخاطر
الح��وادث املرورية ورضورة تعليمه��م وتدريبهم عىل مفاهيم
السالمة املرورية وااللتزام بالنظم والقوانني املرورية التي تكفل
سالمتهم.

19

التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

عقوبة تجاوز
اإلشارة الضوئية
الحمراء
للشاحنات
الثقيلة
شددت وزارة الداخلية
عقوبة تجاوز اإلشارة
الحمراء
الضوئية
وصنفتها ضمن واحدة
من أخطر المخالفات
المرورية التي يترتب
عليها وفيات وإصابات
بحسب االحصاءات
والتقارير الرسمية.

تضاعف مدة
حجز المركبة
وبحسب جدول المخالفات الجديد ،الذي بدأ تطبيقه،
تضاعفت مدة حجز المركبة عند تجاوز السائق اإلشارة
الضوئية الحمراء ،إذ نصت المخالفة على أن «تجاوز
اإلشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة،
وكذا تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات
اآللية عقوبتها  1000درهم و 12نقطة وحجز المركبة
لمدة  30يوماً» ،وذلك بعد أن كانت في السابق «تسجيل
 8نقاط مرورية ،وحجز المركبة  15يوماً ،وفرض
غرامة مالية قيمتها  800درهم”.

العمل بالالئحة
التنفيذية المعدلة
وبدأت إدارات المرور على مستوى الدولة العمل بالالئحة
التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور االتحادي رقم
 21لسنة  1995بحسب القرارين الوزاريين  177و178
لسنة  ،2017بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري،
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والذي تضمن تشديد الغرامات على المخالفات الخطرة
ومن أبرزها التسابق على الطريق وتعريض حياة
اآلخرين ،وكذا تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء.

التزام المشاة باإلشارة الضوئية
ولم تقتصر عقوبة تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء على
السائقين فقط ،بل شملت المشاة ،إذ استحدثت التعديالت
الجديدة مخالفة «عدم التزام المشاة باإلشارات الضوئية»
وغرامتها  400درهم .من جهتها ،أعلنت القيادة العامة
لشرطة أبوظبي ،استعدادها لتطبيق الالئحة والمخالفات
الجديدة على السائقين ،بحسب ما هو منصوص عليه
في جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية على
مستوى إمارة أبوظبي ،بدءاً من سريان العمل بذلك،
وعقدت اجتماعات مع الشركاء الرئيسين للتنسيق بشأن
التعديالت الجديدة.
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

شرطة
دبي تطلق
«المراقب
الذكي» لضبط
أمن الطريق
أطلق��ت القيادة العامة لرشطة ديب جهاز «املراقب ال��ذيك  SMART CONTROLLERالخاص بضبط أمن الطريق،
وذل��ك يف ن��ادي الضباط مبنطق��ة القرهود .حرض إطالق الجهاز ،الل��واء عبدالله خليفة املري القائ��د العام لرشطة ديب
والعميد سيف مهري املزروعي ،مدير اإلدارة العامة للمرور ،والعميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان مدير مركز
اس��ترشاف املس��تقبل ،إىل جانب خرباء من إحدى الرشكات الصينية املتخصصة يف أنظمة الس�لامة املرورية .أكد اللواء
املري أن جهاز املراقب الذيك يتميز بـ 9خصائص عن سابقاته من أجهزة الضبط التقنية (الرادار) ويحتوي عىل منظومة
متكاملة من الخصائص التقنية تساعد رجال املرور يف ضبط أمن الطريق وتشديد الرقابة اإللكرتونية عىل الطرق والرتكيز
عىل ضبط املخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقون مبا يعزز اسرتاتيجية رشطة ديب يف جعل مدينة ديب آمنة.
وأضاف أن جهاز املراقب الذيك يواكب التحول الذيك يف ش��تى
مجاالت العمل الرشطي وتوظيف االبت��كارات الحديثة الداعمة
لألهداف االسرتاتيجية لرشطة ديب ،مشريا ً إىل أنه تم تكليف فريق
عمل تقني لتطبيق نظام جهاز املراقب الذيك الذي سيس��اهم يف
زيادة كفاءة املراقبة عىل الطرقات الخارجية وضبط أمن الطرق.
بدوره ،أوضح العميد سيف مهري املزروعي ،مدير اإلدارة العامة
للم��رور يف رشطة ديب ،أن املراقب الذيك يتميز عام س��بقه من
أجه��زة الضبط بدقته العالية ووضوح صورته ،ومتكنه من الحركة
ع�لى الحواجز املعدنية الس��لكياً .من جهته أض��اف النقيب عيل
الرس��مي مدير املرشوع أن املراقب الذيك ميك��ن التحكم به عن
طريق تطبيق عىل الهواتف الذكية واالستفادة منه يف عدة مواقع
وأماك��ن الفعاليات وتحذير املش��اة من عب��ور الطرق الرسيعة،
وسهولة تركيبه وتشغيله.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

جلوس الطالب في الحافلة
يقيهم مفاجآت الطريق
يتوجب على المرافقات العامالت
في الحافالت المدرسية التأكد من
جلوس جميع الطالب أثناء سير
الرحلة وربط أحزمة األمان في
المقاعد التي تتوافر بها األحزمة،
والتأكد من خلو الحافلة من الطالب
عند وصولها نقطة النهاية ،إضافة
إلى التأكد من تواجد ولي أمر كل
طالب دون سن  11سنة أو من ينوب
عنه الستقباله عند نقطة الوصول،
وضبط أي إساءة تصرف من
الطالب والحرص على سالمتهم
أثناء الرحلة وإبالغ منسق النقل
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المدرسي عن أي حادثة ،وكذلك
مساعدة الطالب لعبور الطريق
والمساعدة في إخالء الحافلة في
الحاالت الطارئة.

إجراء فحص يومي للحافلة
يتوجب على سائقي الحافالت
المدرسية إجراء الفحص اليومي
للحافلة قبل قيادة الحافلة المدرسية،
والتأكد من خلو الحافلة من الطالب
عند وصولها لنقطة النهاية ،إضافة
إلى التأكد من خلو مداخل ومخارج
وممرات الحافلة بما في ذلك مخارج
الطوارئ من أية عوائق قبل مباشرة
الرحلة.

االلتزام بالسرعة المحددة
كما يتوجب على السائقين عدم
قيادة الحافلة بسرعة تزيد عن الحد
القانوني المسموح به للسرعة لكل
شارع وأال تزيد عن  80كم ساعة
في جميع األحوال ،إضافة إلى عدم
السماح ألي طالب بالنزول في أي
نقطة غير المكان المخصص لنزوله
إال بتوجيه خطي من المدرسة،
والمحافظة على مظهره العام
وااللتزام بارتداء الزي الرسمي
أثناء تقديم الخدمة ،عالوة على عدم
تناول الطعام والشراب أو استخدام
الهاتف أثناء سير الحافلة ،وعدم
التدخين أو السماح للغير بالتدخين
داخل الحافلة.
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك.

شرطة أبوظبي تفعل  17رادارًا بـ«الطاقة
الشمسية» من نفق السديرة إلى تقاطع الفقع
ب��دأت رشطة أبوظبي ،يف تفعيل نحو  17راداراً تعمل بالطاقة س��تقوم برصد مخالف��ات تجاوز الرسعات املق��ررة عىل الطريق
الشمس��ية عىل ش��ارعي غابات املها ،والعشوش ،من نفق سيح للمركب��ات الخفيفة والثقيلة ورصد مخالفات عدم ترك مس��افة
السديرة إىل تقاطع الفقع باالتجاهني.
كافية والتجاوز من كتف الطريق.
وق��ال العمي��د عيل خلف��ان الظاهري مدير قط��اع العمليات
سرعة ضبط الرادار
املركزية برشطة أبوظب��ي :إن تفعيل الرادارات يأيت ضمن حرص
ومن جانبه ،أوضح العميد خليفة محمد الخيييل مدير مديرية
رشطة أبوظبي عىل تحس�ين مستويات الس�لامة املرورية بإمارة
امل��رور والدوريات برشطة أبوظبي أنه ت��م ضبط الرادارات عىل
أبوظب��ي ،ويف إط��ار جهودها الرامي��ة لخفض إع��داد الوفيات
والح��وادث املرورية عىل الطرق ،وتحقي��ق أولوية جعل الطرق التايل (الرسعة املقررة للمركبات الخفيفة  80كلم الساعة ،وتكون
رسعة ضبط ال��رادارات للمركب��ات الخفيفة  101كلم الس��اعة،
أكرث أمناً.
والرسعة املقررة للمركبات الثقيلة  80كلم الساعة ،وتكون رسعة
تجنب وقوع الحوادث
ضبط الرادارات للمركبات الثقيلة  81كلم الس��اعة) .وأكد أهمية
وأضاف :إن مواقع ال��رادارات الجديدة تم تحديدها بنا ًء عىل وجود أجهزة الرقابة مثل الرادارات عىل الطرق لضبط املتجاوزين،
م��ؤرشات الحوادث واملخالف��ات املرورية ،للح��د من الرسعات وتحسني مستويات السالمة املرورية ،مبا يح ّد من تجاوز الرسعات
العالية وتجنب وقوع الحوادث ،وما ينتج عنها من خسائر برشية التي تع ّرض حياة جميع مس��تخدمي الطريق للخطر ،محذرا ً من
واقتصادية.
مخاطر تجاوز الرسعات املقررة .االلتزام بالرسعات املقررة وحث
وأش��ار إىل أن الرادارات الجديدة تتميز بالعديد من اإلمكانات الخيي�لي قائدي املركب��ات عىل االلتزام بالرسع��ات املقررة وترك
الفني��ة لرص��د املخالف�ين بدقة ع�لى جميع مس��ارات الطريق مس��افة كافية ليس فقط لتجنب مخالف��ات الرادار ،وإمنا تعزيزا ً
باالتجاه�ين من خالل أجه��زة قياس بالغة الدق��ة تعمل بالليزر لس�لامتهم ،مؤكدا ً رضورة املش��اركة املجتمعية يف تعزيز الجهود
لتحديد املس��افات بني املركبات ،الفت��اً إىل أن الرادارات الجديدة املبذولة لتوفري السالمة املرورية.
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

إطارات الشتاء
تتميز إطارات الش��تاء بتامسك أحسن عىل الثلج (و أيضا عىل مطاطه[ ]2يف درجات الحرارة املنخفضة ،فهو يصبح فعاال عندما
الس��طوح املبتلة أو املوحلة) مقارنة مع اإلطارات الصيفية .متلك تنخفض درجة الح��رارة إىل أقل من ( °7عىل عكس ذلك ،عندما
ه��ذه اإلطارات منطا أكرث عمق يس��مح بترصيف الثلج و الوحل تفوق الحرارة هذه الدرجة يفقد اإلطار الشتوي من أدائه).
بصف��ة فعالة و أخاديد عميق��ة و صفائح متعددة .ال يطبق عىل
من حيث مداسه
هذه اإلطارات أي معيار رس��مي يف أوروبا .رغم أننا نجد وس��م
«  » M+Sعىل جميع اإلطارات الش��توية ف��إن الرمز الذي ميثل ميلك م��داس اإلطار الش��توي اختالفات منوذجي��ة مقارنة مع
ندفة ثلج و جبال و الذي يس��مى  ]3PMSF [1هو الوحيد الذي اإلط��ار الصيفي حيث نجد أن له نس��بة أكرب م��ن الثلم و عدد
يضمن أن اإلطار إطار ش��توي .وضع هذا الرمز من قبل الرشكات صفائح أكرب بخمس��ة مرات من صفائح اإلطار الصيفي و أخاديد
املصنع��ة األمريكية و الكندي��ة و بالتايل جمي��ع اإلطارات التي مركزية عريضة تس��مح بترصي��ف املاء و الثل��ج الذائب بصفة
رسيعة.
تحمل هذا االختصار تصنف يف فئة اإلطارات الشتوية.
نصائح
الميزات التقنية
من املستحسن أن ميلك السائق دامئا نفس النوع من اإلطارات
يختلف اإلطار الشتوي عن اإلطار الصيفي يف الجوانب اآلتية:
و بنف��س درج��ة التلف ل��كل اإلطارات عىل نف��س املحور و أن
من حيث مطاطه
يراق��ب الضغط الذي يجب أن يفوق الضغط العادي بحوايل 0.2
يختلف اإلطار الش��توي عن اإلطار الصيف��ي من حيث مرونة بار (تخفض الربودة نسبة الضغط).
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة.

القيادة أثناء الضباب
تعليمات سالمة لتجنب
وقوع الحوادث

يسبب الضباب العديد من حوادث السيارات سنوياً ،حيث إنه يحد من قدرة قائد املركبة عىل رؤية السيارات
وغريه��ا من األش��ياء عىل الطريق ،لذل��ك يجب الحذر جدا ً عن��د القيادة يف الضباب ،ألن الرؤي��ة األفقية تكون
محدودة جدا ً ،ويصبح التعرض لحوادث السيارات أكرب من املعتاد.
ويجب عىل قائدي املركبات خفض الرسعات واالنتباه؛ خاصة عند تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية األفقية
يف مثل هذه الفرتات من العام ،ومتابعة النرشة الجوية.
عدم التجاوز
يجب عىل سائقي املركبات عىل الطرق مضاعفة مسافة التتابع بني املركبات بحيث تكون آمنة لتفادي حوادث
الصدم ،وعدم التجاوز واالنتقال من مرسب إىل آخر يف حالة عدم وضوح الرؤية.
استخدام اإلشارات التحذيرية
كام أنه يفضل إيقاف املركبات عىل الكتف األمين خارج الطريق أوقات انعدام وتدين الرؤية ،واستخدام اإلشارات
التحذيرية لضامن س�لامتهم والقيادة بحذر وتأنٍ  ،والتحيل بالصرب وعدم التجاوز أو تغيري املس��ار وعدم استخدام
األضواء العالية يف املركبة ألنها تعكس الضباب وتعيق الرؤية ،وعدم استخدام اإلشارات التحذيرية أثناء السري.
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

االنشغال عن الطريق
بالهاتف المحمول
شددت الالئحة التنفيذية الجديدة
لقانون السير والمرور االتحادي
علي مخالفة االنشغال عن الطريق
بالهاتف المحمول بتغريم المخالف
غرامة قدرها  800درهم ،و4
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نقاط مرورية سوداء ،بعد ما كانت
( )200درهم و( )4نقاط مرورية،
وذلك لردع غير الملتزمين مرورياً،
والعمل على خفض الحوادث
المرورية ووفياتها.
وتعتبر مخالفة االنشغال عن الطريق
بالهاتف المحمول من المخالفات

الخطرة التي قد تؤدي إلي الحوادث،
كاالنشغال بالتحدث عبر الهاتف
النقال أثناء القيادة ،أو بكتابة رسائل
نصية أو قراءة وسائل التواصل
االجتماعي ،ووضع الماكياج ،أو
تعديل الغترة.
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ال ترسع املوت أرسع

المعدلة وفقًا لقراري وزير الداخلية  177و 178لسنة2017
تطبيق الالئحة التنفيذية
ّ

قانون السير والمرور الجديد يضبط إيقاع الطرق
جدول المخالفات والنقاط المرورية
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

المواقف الوردية
للسيدات في أبوظبي
من منطلق حرص دائرة
الشؤون البلدية والنقل ،على
االرتقاء بخدماتها لتشمل
جميع شرائح المجتمع ،وتلبي
احتياجات النمو السكاني،
كشفت عن تحديد  182موقفا ً
ورديا ً خاصا ً بالسيدات في
المواقف المتعددة الطوابق
محددة بلوحات إرشادية
وبرصيف «وردي» في
مختلف مناطق اإلمارة،
وذلك حفاظا ً على خصوصية
المرأة ،وتخفيفا ً لها من عناء
البحث عن المواقف.

توزيع المواقف
وفي هذا الصدد أشارت الدائرة إلى أن توزيع المواقف
المخصصة للسيدات شمل المناطق التالية :خلف ليوا
سنتر بواقع  26موقفاً ،و 18موقفا ً لمنطقة الكورنيش
و  28موقفا ً خلف فندق زاخر و 18موقفا ً خلف وزارة
الصحة و 26موقفا ً في شارع ليوا و 25موقفا ً خلف
مستشفى النور و 41موقفا ً في منطقة الدانة خلف
توطين .مؤكدة في الوقت نفسه زيادة أعداد المواقف
الوردية مع االنتهاء من تنفيذ مشاريع أخرى مستقبالً،
وبطاقات استيعابية أكبر حيث إن المواقف المتعددة
الطوابق تعد أحد الحلول األولية لمشكالت المواقف
ويراعى فيها ،باإلضافة إلى القدرة االستيعابية تحسين
الخدمات ،ومتطلبات األمن والسالمة.

الوقوف بشكل قانوني
إلى ذلك سيقوم مشغلو المواقف بالتأكد من وقوف
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المركبات بشكل قانوني واتخاذ اإلجراءات المناسبة في
حال قيام الرجال بإيقاف مركباتهم في المواقف الوردية
المخصصة للسيدات ،وذلك بإصدار مخالفات الوقوف
في األماكن غير المصرح بها ،وقطر المركبة.

تحقيق أكبر قدر من السالمة
الجدير بالذكر أن مباني المواقف متعددة الطوابق في
إمارة أبوظبي توفر خدمات متعددة لتحقيق أكبر قدر من
السالمة والراحة للجمهور ،وتمتاز بنظام يسمح بوقوف
المركبات بكل سهولة ويسر ،إذ يدل اللون األخضر
على الموقف الشاغر ،واألحمر على المستخدم ،كما
تم تخصيص مواقف لذوي االحتياجات الخاصة بجانب
مداخل المبنى لتسهيل حركة الدخول والخروج منه،
باإلضافة إلى استخدام التقنيات الصديقة للبيئة للتقليل
من استهالك الطاقة ،و نظام التهوية في جميع الطوابق.
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

تخفيض سرعة شارعي “الشيخ
محمد بن زايد” و”اإلمارات”
قررت هيئة الطرق والمواصالت والقيادة
العامة لشرطة دبي ،خفض السرعة
القصوى لشارعي الشيخ محمد بن زايد
واإلمارات من  120كم/ساعة إلى 110
كم  /ساعة ،لتصل سرعة ضبط الرادار
بعد إضافة الهامش المحدد إليها إلى 130
كم/ساعة على امتدادهما في الجزء الواقع
داخل اإلمارة ،وذلك اعتباراً من  15أكتوبر
الجاري ،وذلك في إطار جهود الجانبين في
الحد من الحوادث المرورية وضمان سالمة
مستخدمي الطريق.

دراسات مستفيضة للسالمة المرورية
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في
هيئة الطرق والمواصالت بدبي المهندسة ميثاء بن
عدي :،إن تخفيض السرعة على هذا الجزء من شارعي
الشيخ محمد بن زايد واإلمارات ،جاء بعد دراسات
مستفيضة للسالمة المرورية وتحليل بيانات الحوادث
المرورية وأسبابها خالل األعوام السابقة ،ليتم تنفيذ
العديد من متطلبات السالمة المرورية مثل جسور
المشاة ،وحواجز السالمة ،استراحات الشاحنات ،والتي
من شأنها تحقيق رؤية الهيئة على النحو المنشود.

زيادة الطاقة االستيعابية للشارعين

وأوضحت بأن الطاقة االستيعابية للشارعين حاليا ً تبلغ
 12ألف في الساعة ،في كل اتجاه ،بواقع  7009مركبات
على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة أبوظبي،
والتي تبلغ فيه نسبة الشاحنات  ، 6%بينما بلغت عدد
المركبات المتجهة عبر شارع الشيخ محمد بن زايد إلى
إمارة الشارقة نحو  7821مركبة ،ونسبة الشاحنات في
هذا االتجاه  ، 12%أما على شارع اإلمارات سجلت
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إحصاءاتنا نأن الطاقة االستيعابية باتجاه إمارة أبوظبي
هي  6442مركبة ،فيما نسبة الشاحنات منها  ، 6%وقُ ّدر
عدد المركبات المتجهة إلى إمارة الشارقة عبر شارع
اإلمارات بنحو  3416مركبة ،لتبلغ نسبة الشاحنات
منها  14%في هذا االتجاه.

الحفاظ على السالمة والحد من الحوادث

وأضافت  :إن القرار يأتي حفاظا ً على السالمة العامة
بالدرجة األولى ،إلى جانب الحد من الحوادث المرورية
الناتجة عن السرعة ،خصوصا ً وأن الشارعين يشهدان
نسبة كبيرة من الحركة المرورية للمركبات الثقيلة على
االتجاهين ،مؤكدةً بأن التحكم بالسرعة هو من أكثر
اإلجراءات فاعلية للتقليل من حوادث المرور ،سيما وأن
آلية تحديد السرعة المحددة تعتمد على عدة عوامل ومنها
السرعة التصميمية للطريق والسرعة الفعلية والتي
يلتزم بها غالبية السائقين ،ومستوى التطور العمراني
على جانبي الطريق ،وحركة المشاة ،ووجود المدارس
والمساجد والمرافق الحيوية األخرى ،ومستوى الحوادث
المرورية التي وقعت في الشارع وحجم المرور  ،إلى
جانب ارتفاع احتمال حوادث متعددة المركبات.
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