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«خلونا نعبر»..
حملة لاللتزام بإشارة «قف»

شرطة أبوظبي تحذر
الشباب من التفحيط
بغرض التباهي

اإلرشادات
الضرورية
للسائقين عند
تعطل مثبت
السرعة

عام زايد ..مسيرة خير ال تتوقف
نس���تحضر كل ي���وم في «ع���ام زايد» روح األب المؤس���س
العظيم���ة ونس���تلهم منه���ا تل���ك القي���م الوطني���ة والقومي���ة
والتطور وابتكار
واإلنسانية ،لنواصل سعينا في ديمومة البناء
ّ
الط���رق التي تضعنا في المرتب���ة األولى بين دول العالم ..إن
مئوي���ة الش���يخ زايد ليس���ت مئويته «طي���ب الله ث���راه» وحده،
ً
وعرفانا،
فشعب اإلمارات ال يحتاج إلى مناسبة لالحتفاء ،وفاء
لزاي���د الخير ،لكن المناس���بة نافذة يمكن النظ���ر من خاللها إلى
التجربة ،نح���و مزيد اعتداد واعتزاز واجبين ،فما حققه زايد الخير
ً
يقينا في اإلعجاز أكثر منه ف���ي اإلنجاز ،وما حصل في
ين���درج
دار زاي���د ال يص���دق ،لجه���ة ما تحقق على صعيد بناء اإلنس���ان
ً
خصوصا.
نتذك���رك ي���ا زايد الخير كل ي���وم ،ونراك ف���ي البالد ونهضة
البالد ،في فرح األمهات وهن ينس���جن قمصان األحفاد خيط
وفي إصرار اآلباء على تجاوز المستحيل .نراك
عزة خيط كرامةِ ،
يا زايد الخير في وجه اإلمارات ،وفي عمر اإلمارات ،وفي روح
وطن هو روح الجسد وجسد الروح.
إن مس���يرة الخير ال تتوقف ،بل تتواص���ل الجهود المخلصة
ً
وش���عبا ،ول���ذا ،فهي تفي���ض بالحب
م���ن أبن���اء الوطن قيادة
والعطاء واإلبداع واإلشراق ،من نفوس عالية الهمم ،وقلوب
وعقول متفتحة ومسترشدة بنور اإليمان الذي
صافية النوايا،
ٍ
تس���تقيم به أم���ور الحياة .وللمحافظة على ه���ذه المنجزات ،ال
ب���د من تضاف���ر الجهود على المس���تويات كاف���ة ..وهكذا هي
ً
وشعبا ،يفيض عطاؤها في المجاالت كافة.
اإلمارات قيادة
ال ش���ك ف���ي أن ع���ام زايد هو ع���ام تجديد العه���د من قبل
اإلم���ارات للنه���ج ال���ذي اختطه الراح���ل المؤس���س ،الفتة إلى
أن إنجازات القائد المؤس���س تلمس���ها األجيال وتبقى س���يرته
العط���رة يتناقلها األجداد لألحف���اد .ولهذا نجد الحب الكبير الذي
يكن���ه ل���ه األطفال حت���ى الذين لم يعيش���وا فت���رة حكمه رحمه
الل���ه ..فع���ام زاي���د هو مناس���بة يبع���ث فيها ش���عب اإلمارات
رسالة للعالم أجمع مفادها أن اإلمارات تصون إرث مؤسسها
ً
قدما والس���ير على خط���اه في كل ما
وتعاه���ده على المضي
ينفع اإلنسانية من أعمال الخير وحب العطاء.

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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الضباب ومخاطر القيادة
تعتبر قيادة الس���يارات في الضب���اب الكثيف من أخطر حاالت القيادة
ً
اس���تنادا إلى األرق���ام واإلحصائي���ات التي تفيد
عل���ى اإلط�ل�اق ،وذلك
ذلك ..فهي كقيادة الش���خص لس���يارته مغمض العينين ومع ذلك يصر
الكثير من الس���ائقين عل���ى القيادة أثناء الضباب بس���رعة أكبر من الالزم
مع العلم أن كثافة هذا الضباب قد تتغير في لحظة لتنعدم معها الرؤية
ً
تمام���ا مم���ا يؤدي لوقع الح���وادث التي ينجم عنها ح���االت الوفاة ال قدر
الله.

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 :

وعل���ى العك���س من ذل���ك؛ يلج���أ الكثير من س���ائقي المركب���ات إلى
تخفيف سرعات مركباتهم خالل الضباب ،إلى أدنى سرعة ممكنة ،ورغم
أن القيادة بس���رعات قليلة خالل الضباب هي م���ن أكثر النصائح أهمية،
إال أنه���ا ق���د تؤدي إلى حوادث في حال أهمل قائد المركبة ما حوله من
مركبات ،واعتبر أنه الوحيد على الطريق ،فإذا كنت تقود مركبتك بسرعة
بطيئ���ة خ�ل�ال الضب���اب ،فال تجبر م���ن خلفك على اتباع نفس س���رعتك،
ً
خصوصا أن الكثير من قائدي المركبات في الضباب يعتمد على الضوء
الخلفي للمركبات التي أمامه لهدايته على الطريق ،ولذلك قم بالقيادة
المخصص���ة للس���رعات المنخفض���ة ،واترك المس���ارب
ف���ي المس���ارب
ّ
المخصصة للسرعات العالية والمتوسطة لتصل بأمان.
ّ
إنن���ي عل���ى يقي���ن بأنه يج���ب على الس���ائق التحلي بأس���لوب خاص
وعناية فائقة عند قيادة السيارة في الضباب والسيما في الليل ،فربما
يتح���ول عندها الضب���اب من ذرات م���اء خفيفة إلى طبقة س���ميكة عازلة
ّ
ً
تماما للرؤية ،وعدم االلتزام بحدود الس���رعة يعني تفادي الخطأ بش���كل
أبطأ والموت أو اإلصابة الجسدية بشكل أسرع.
فاإلضاءة العالية للمركبة أثناء الس���ير وسط الضباب من أكثر األخطاء
ً
ش���يوعا ل���دى الس���ائقين ،العتق���اد بعضهم أنها ستكش���ف ل���ه الطريق
بص���ورة أفضل كما لو كان يقود س���يارته في الليل ف���ي أجواء صافية،
ً
تماما ،حي���ث إن اإلضاءة العالية س���تؤدي إلى
وه���ي القاع���دة الخاطئ���ة
انع���كاس الض���وء على الضب���اب ،وبالتالي زيادة ضع���ف الرؤية األفقية
لدى السائق ،لذلك ينصح باإلضاءة المنخفضة في مثل هذه الظروف.

رئيس التحرير

سعادة /جمال سالم العامري

احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

شرطة أبوظبي تطلق حملة
للسالمة المرورية
أطلق��ت مديرية امل��رور والدوريات بقطاع العمليات املركزية برشطة أبوظبي ،حملة للس�لامة املرورية يف فصل
الصيف ،ودعت الس��ائقني قبل قيامهم بالس��فر عرب ال�بر إىل التأكد من صيانة املركبة وصالحي��ة إطارات مركباتهم
وفحص املرايا الجانبية والداخلية ،وتش��غيل جهاز تحذير اإلش��ارات األربع وكف��اءة الفرامل ،وفحص زيت املحرك
للتأك��د م��ن أنه يف الوض��ع املناس��ب ،وفحص التربي��د ،والتأكد من أن مس��توى امل��اء يف امل�برد «الراديرت» جيد.
مخاطر المواد القابلة لالشتعال فق��د ي��ؤدي تفاع��ل تلك امل��واد مع والصيان��ة الدوري��ة له��ا ،والتأكد من
درجة حرارة الج��و إىل وقوع حوادث س�لامة اإلطارات ،للحد من األس��باب
وحذرت قائدي املركبات من مخاطر حري��ق للس��يارات ،مؤك��دة رضورة الت��ي ت��ؤدي إىل وق��وع الح��وادث
وج��ود املواد التي تزي��د من احتاملية وج��ود طفاي��ات الحري��ق باملركب��ة .املروري��ة ،خصوصاً خ�لال هذه الفرتة
نشوب حريق يف املركبة نتيجة الرتفاع زي��ادة الوعي وأوض��ح العميد خليفة من العام.
التوعية عبر مختلف
درج��ة ح��رارة الج��و صيفاً ،وتش��مل محمد الخيييل ،مدي��ر مديرية املرور
وسائل اإلعالم
تلك امل��واد األدوات التي تحتوي عىل والدوريات برشطة أبوظبي أن الحملة
الغاز «الوالعات الصغ�يرة واملداخن» تأيت بهدف زي��ادة الوعي بأهمية أخذ
وق��ال إنها ترك��ز ع�لى التوعية عرب
وامل��واد الكيميائية للقابلة لالش��تعال ،االحتياط��ات الالزمة لس�لامة املركبة وس��ائل اإلع�لام ومواق��ع التواص��ل
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االجتامعي لتثقيف السائقني املغادرين
والقادمني إىل الدولة ،بالنظم والقوانني،
وحثهم ع�لى رضورة التزامهم بقانون
الس�ير وامل��رور ،والرسع��ات املق��ررة
ع�لى الط��رق الداخلي��ة والخارجي��ة.
كام تش��مل توجيه رسائل توعية حول
أبرز املخالفات الخط��رة التي يرتكبها
الس��ائقون خالل فصل الصيف ،والتي
تتس��بب يف وقوع الح��وادث املرورية
الجس��يمة ،مث��ل الرسع��ة الزائ��دة،
الحمول��ة الزائدة ،واس��تخدام الهاتف
أثناء القي��ادة ،وعدم اس��تخدام حزام
األمان ،وع��دم االنتب��اه والرتكيز أثناء
القيادة لف�ترات طويلة ،وعدم االلتزام
بخط الطريق ،وعدم ترك مسافة كافية
بني املركبات.
تكثيف الرقابة على الطرق

وأك��د الخيي�لي أنه س��يتم تكثيف
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الرقاب��ة عىل الط��رق التي ت��ؤدي إىل
املنافذ الحدودية من خالل «القناص»
واألنظمة الذكية لرصد املخالفني لقانون
الس�ير واملرور ومتج��اوزي الرسعات
املقررة ،وتطبيق القانون عليهم بحزم،
للحد من األسباب التي تؤدي إىل وقوع
ح��وادث مرورية جس��يمة ينتج عنها
وفيات وإصابات بالغة.
اتخاذ اإلجراءات الوقائية

وحث ع�لى رضورة اتخاذ اإلجراءات
الوقائي��ة بفح��ص إط��ارات املركبات
والتأكد من س�لامتها وتبديلها يف حالة
انتهاء صالحيتها أو وجود أي تشققات
عليها واس��تخدام األصن��اف الجيدة و
املطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث
املروري��ة التي تقع بس��بب انفجارها،
والتقي��د باإلج��راءات الوقائية لضامن
س�لامة اإلطارات ،ومنها مالءمة اإلطار

املستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي
يتحمله��ا والحمولة املناس��بة ،وس��نة
الصنع ومناس��بة كمي��ة الهواء بداخله
مع حرارة الجو.
عدم السماح لألطفال
بقيادة المركبات

وناش��د الخيي�لي األرس إىل رضورة
ش��غل أوقات الطالب بالربامج املفيدة
وع��دم الس�ماح لألطف��ال بقي��ادة
املركب��ات ،واملش��اركة يف س��باقات
خطرة وقي��ادة املركبات بطيش وتهور
ع�لى الطرق ،الفت��اً إىل أنه لن يكون
هناك أي تهاون يف تطبيق القانون عىل
«املتهوري��ن» الذين يع ّرضون حياتهم،
وحي��اة اآلخري��ن للخط��ر ،بإيقافهم
وحجز مركباتهم وتحويلهم إىل القضاء
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

7

تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

ّ
تعزز التوعية
شرطة أبوظبي
الميدانية بسالمة إطارات المركبات
ع�� ّززت مديرية امل��رور والدوريات برشطة
أبوظب��ي التوعي��ة امليدانية بس�لامة إطارات
املركبات ع�لى الط��رق الداخلية والرئيس��ية
بإم��ارة أبوظب��ي ،ضم��ن حمل��ة «صيف بال
ح��وادث» ،خصوص��اً خالل ه��ذه الفرتة من
العام التي تش��هد ارتفاعاً يف درجات الحرارة،
والتي قد ت��ؤدي إىل وقوع ح��وادث مرورية
جس��يمة نتيجة النفجارها وتتسبب يف وفيات
وإصابات بليغة.
وأقام��ت املديرية ضمن الحمل��ة الصيفية
مبنطقة الظفرة نقاط فحص ميدانية مبحطات
الوق��ود باالتجاهني عىل طريق الش��يخ خليفة
بن زايد ،وقامت الدوري��ات املرورية مبرافقة
«فني إطارات» من رشكة برجس��تون لإلطارات
بفحص إطارات املركبات وإرشاد السائقني عن
صالحيتها وتبديلها يف حالة انتهاء صالحيتها.
وأوضح املقدم سهيل صياح املزروعي نائب
مدي��ر إدارة مرور الظفرة ،أن التوعية امليدانية
تضمن��ت توزي��ع كتيب��ات مروري��ة لتثقيف
الس��ائقني وحثه��م ع�لى اس��تخدام اإلطارات
الجي��دة واملطابق��ة للمواصف��ات وتزويدهم
باملعلومات الرضورية بش��أنها وتش��مل تاريخ
صناع��ة ومالءمة اإلطار املس��تخدم وقياس��ه
ودرج��ة الح��رارة الت��ي يتحمله��ا والحمولة
املناسبة وسنة الصنع ومدة صالحية اإلطار.
واش��ار اىل أن التوعي��ة امليدانية ركزت عىل
توجيه رس��ائل حول القي��ادة املرورية اآلمنة
يف الصي��ف واملخالفات الخط��رة التي يرتكبها
الس��ائقني وتش��مل الرسعة الزائ��دة ،الحمولة
الزائدة ،اس��تخدام الهاتف أثناء القيادة ،عدم
اس��تخدام حزام األمان ،ع��دم االنتباه والرتكيز
أثناء القيادة بس��بب للقيادة لف�ترات طويلة
بدون أخذ قس��ط م��ن الراحة ،ع��دم االلتزام
بخط الطريق.
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تشكل خطورة بالغة على أمنهم وسالمتهم

شرطة أبوظبي تحث الجمهور على عدم
التنقل بالمركبات الخاصة مقابل األجر
حث��ت رشط��ة أبوظب��ي الجمهور ع�لى عدم قب��ول عروض
توصيله��م مبركبات خاص��ة غري قانونية ملا تش��كله من خطورة
بالغة عىل أمنهم وس�لامتهم ودعته��م إىل التعاون مع الجهات
املعني��ة يف اإلب�لاغ عن كل س��ائق مركبة خاص��ة يعرض عليهم
انتقالهم من موقع إىل آخر نظري مبالغ مالية.

خط املواجهة األول

وأوضحت الرشطة أن اس��تنكار هذه الوس��ائل يف نقلهم يعد
خط املواجهة األول يف الحد من هذه اآلفة عرب سيارات ال تتوفر
فيها رشوط السالمة ووسائل األمان الكافية لنقلهم.
وحدد العميد إبراهيم سلطان الزعايب مدير إدارة أمن وسائل
النقل يف قطاع األمن الجنايئ األسباب الرئيسية لحامية الجمهور
من اس��تخدام املركبات الخاصة يف نقله��م أهمها عدم مطابقة
الس��يارة لالش�تراطات املرورية واألمنية والس�لامة و تعترب من
وس��ائل الكس��ب غري امل�شروع والتي أدت إىل ارت��كاب جرائم
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بحق مس��تخدمي الس��يارات غري املرصح لها بنقلهم وهي عىل
س��بيل املثال ال الحرص مثل التح��رش الجنيس والرسقة والنصب
واالحتيال واملش��اجرات وقد يكون السائق مجهول الهوية ومن
مخالفي قوانني اإلقامة.

التعاون مع دائرة النقل
وأش��اد الزع��ايب بالتعاون والتنس��يق املش�ترك م��ع الرشيك
االس�تراتيجي دائرة النقل يف أبوظبي يف تنفيذ حمالت التوعية..
داعياً الجمهور إىل اس��تخدام وس��ائل النقل املعتمدة واملطابقة
الش�تراطات ومعايري الس�لامة العاملية وحثهم ع�لى التعاون يف
التصدي للنقل غري املرشوع حفاظا عىل سالمة الجميع.
وأوضح أن عقوبة اس��تخدام املركبة لغري الغرض املخصص من
أجلها حس��ب قانون الس�ير واملرور االتحادي غرامة مالية تبلغ
 3000درهم وحجز املركبة ملدة  30يوماً ،و 24نقطة مرورية.
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شرطة أبوظبي توضح اإلرشادات الضرورية
للسائقين عند تعطل مثبت السرعة
ح��ددت رشطة أبوظبي مجموعة من اإلرش��ادات الرضورية
للس��ائقني التباعه��ا عند تعطل مثبت الرسع��ة وأهمها رضورة
اله��دوء وعدم الذع��ر والتأكد من ربط حزام األمان وتش��غيل
مصابيح التنبيه واملصابيح األمامية واالتصال عىل رقم الطوارئ
 999ورشح الحالة بالتفصيل.

الخطوة األوىل

ودعت السائقني الذين يتعرضون ملثل هذه املواقف ،ملحاولة
تحريك ناقل الحركة ع�لى وضع  /L/ومن ثم إطفاء املحرك عن
طريق املفتاح بالنسبة للمركبات القدمية ،أما بالنسبة للمركبات
الحديثة فيتم الضغط املس��تمر الطويل عىل زر تشغيل املركبة
لحني انطفاء املحرك.
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الخطوة الثانية
وأوضحت أنه يف حال عدم جدوى الخطوة األوىل فيجب وضع
ناقل الحركة عىل وضع  /L/والضغط بقوة مناس��بة عىل املكابح
باس��تمرار حتى تتوقف السيارة ،وعند فشل الخطوة الثانية يتم
رفع املكابح اليدوية تدريجياً مع رضورة إمس��اك مقود السيارة
بكل قوة ،وإذا فش��لت جميع تلك املحاوالت يجب عىل السائق
تحريك ناقل الحركة بني وضع  /L/إىل وضع  /D/باس��تمرار ،أما
يف حالة نجاح إحدى الطرق السابقة قبل تدخل الدورية فيجب
عىل سائق املركبة إيقافها خارج الطريق وتأمني نفسه أوالً لحني
وصول الجهات املختصة للتعامل مع املوقف.
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شرطة
أبوظبي
ّ
تعزز
التوعية
بمخاطر
االنحراف
المفاجئ
للمركبات
ع ّززت رشطة أبوظبي جهودها للتوعية عرب مواقعها للتواصل
االجتامع��ي مبخاط��ر االنح��راف املفاجئ للمركب��ات لالرتقاء
بس��لوكيات الس��ائقني إىل أفضل املامرس��ات ،وذل��ك يف إطار
الجهود املبذولة لتحقيق أفضل مستويات السالمة املرورية.
وأوضحت أن االنحراف املفاجئ للمركبات احتل املرتبة الثانية
من جملة األسباب التي أدت إىل وقوع الحوادث املرورية العام
املايض ( )2017عىل مستوى إمارة أبوظبي بنسبة .14%
برامج توعية شاملة
وأش��ارت إىل أن حملة التوعية التي تنفذها حالياً تأيت يف إطار
اسرتاتيجية السالمة املرورية وتتضمن برامج توعية شاملة حول
أهم األس��باب التي تؤدي إىل وقوع الحوادث املرورية وتش��مل
اإلهامل وع��دم االنتباه واالنحراف املفاجئ وعدم ترك مس��افة
أمان كافية والرسعة الزائدة ودخ��ول طريق رئييس دون التأكد
م��ن خلوه وتجاوز اإلش��ارة الضوئي��ة الحمراء وصيان��ة املركبة
واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
رضورة االنتباه والرتكيز
ودع��ت رشطة أبوظبي الس��ائقني إىل رضورة االنتباه والرتكيز
ومراقبة الطريق ،عدم االنشغال بالهاتف أثناء القيادة ،واستخدام
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اإلش��ارات الضوئية عند الرغبة بتغيري املس��ار ،اس��تخدام املرايا
للتأكد من وجود مس��احة تس��مح باالنتقال إىل الحارة األخرى،
االلتزام بالسري عىل املسارات دون تغيريها.
وتستهدف الحملة السائقني يف القطاعني العام والخاص وأندية
الجاليات وسائقي مركبات األجرة ،وتتضمن نرش بوسرتات توعية
من خالل منصات رشطة أبوظبي للتواصل االجتامعي ،وكتيبات
توعية لحث الس��ائقني عىل االنتباه وتجنب االنحراف املفاجئ،
كام تش��مل عقد مح��ارضات مرورية ،وتوزي��ع املطبوعات من
خالل نق��اط التوعية املروري��ة التي يتم تنظيمه��ا عىل الطرق
الداخلية والخارجية ،والتوعية عرب وسائل اإلعالم املختلفة.
حوادث ومخالفات خطرة
جدير بالذكر أن االنحراف املفاجئ للمركبات يقصد به ما ينتج
من حوادث ومخالفات خطرة نتيج َّة تغيري الس��ائقني مس��ارهم
بطريقة مفاجئة ،واالنتقال إىل مس��ار آخر ،أو الدخول املفاجئ
أمام املركبات امللتزمة مبسارها الصحيح ،دون استخدام اإلشارات
الضوئية مام يتسبب يف وقوع الحوادث املرورية ووفقاً للقانون
تصل مخالفة االنحراف املفاج��ئ إىل «الغرامة  1000درهم و4
نقاط مرورية».
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شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «العودة للمدارس»

ضمن اهتامم  القي��ادة الرشطية بتفعيل
التواص��ل ب�ين املنتس��بني وترس��يخاً ملبادئ
الس��عادة واإليجابي��ة ،واحتف��ا ًء بع��ودة
ابنائن��ا وبناتنا الط�لاب والطالبات ..نفذت
رشطة  أبوظبي  مبادرة «العودة للمدارس»
واش��تملت  عىل قرطاس��ية ومس��تلزمات
دراسية  بخصومات مناسبة ،ألبناء املنتسبني
تلبي��ة الحتياجاته��م ،يف الف�ترة الصباحية،
بخيمة الفعالي��ات ،يف مجمع إدارات رشطة
أبوظبي.
وأوضح العميد س��يف س��عيد الشاميس،
مدي��ر إدارة املراس��م والعالق��ات العام��ة،
أن املبادرة  تش��مل معرض��اً ملس��تلزمات
القرطاسية ،ذات نوعية عالية الجودة بأسعار
مخفضة ،باإلضاف��ة إىل  تقديم هدايا عينية
ألبنائنا م��ن أصحاب الهمم كنوع من الدعم
لهم لحثهم عىل التفوق واالجتهاد خالل فرتة
دراستهم.

سبتمرب 2018
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مخالفة  71سائقًا في  6أشهر

شرطة أبوظبي
تحذر الفضوليين
من التجمهر
بمواقع الحوادث
وتصويرها
ح��ذرت رشطة أبوظب��ي من تجمهر األش��خاص الفضوليني يف
مواقع الحوادث املرورية ،وقيامهم بتصوير املركبات املشاركة يف
الحوادث واملصابني ونرش الصور عىل مواقع التواصل االجتامعي
بدون إذن مام يعرضهم للمساءلة القانونية.
مخالفة نحو  71سائقاً
وقامت مديرية امل��رور والدوريات بقطاع العمليات املركزية
مبخالفة نحو  71س��ائقاً خالل النص��ف األول من العام الجاري
لعرقل��ة حركة الس�ير وامل��رور «التجمهر» يف مواق��ع الحوادث
املروري��ة .وأوضح��ت أن التجمه��ر مبواقع الح��وادث يعد من
الس��لوكيات الس��لبية املرفوضة التي تتس��بب يف إعاقة وصول
مركبات اإلس��عاف والطوارئ والدوريات املرورية والدفاع املدين
بأقىص رسعة ممكنة للقيام بواجبها يف تقديم املساعدة اإلنسانية
للمصابني وانقاذ حياتهم .
تطبيق مخالفة عرقلة السري
ودعت إىل رضورة إفساح الطريق لسيارات اإلسعاف والدفاع
املدين للوص��ول إىل مواقع الح��وادث ألداء مهامها ،محذرة من
تطبيق مخالفة (عرقلة حركة الس�ير «التجمهر» اثناء الحوادث)
وقيمته��ا  1000دره��م للحد من التجمهر والوقوف العش��وايئ
للمركب��ات عىل الط��رق يف أماكن وق��وع الح��وادث املرورية.
ولفت��ت إىل وق��وع بعض الحوادث نتيجة وق��وف بعض قائدي
املركب��ات يف أماك��ن الح��وادث وعب��ور الفضوليني من املش��اة
الطرق��ات املختلف��ة إىل مواق��ع الح��وادث ،غافل�ين عن حركة
املركبات مام يؤدي إىل تعرضهم إىل حوادث الدهس.
نصائح لتجنب املخاطر
ونصحت الس��ائقني الذين يقفون لتقديم املساعدة اإلنسانية
للمصاب�ين ،باتب��اع الخط��وات الصحيح��ة بإيق��اف مركبته��م،
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وتش��غيل اإلش��ارات التحذيري��ة يف مركب��ة الش��خص املصاب،
ووض��ع مثل��ث تحذي��ري خلفه��ا لتنبي��ه املركب��ات القادم��ة
يف نف��س االتج��اه لتف��ادي وق��وع ح��وادث مروري��ة أخرى.
وأكدت رشطة أبوظبي تقديرها لجميع املبادرات اإلنسانية التي
يقدمهاالس��ائقني يف مواقع الح��وادث املرورية ونصحتهم بعدم
تحري��ك املصاب�ين يف حالة ع��دم معرفتهم بقواعد اإلس��عافات
األولية ،و تقدميها يف حالة اإلصابات البس��يطة اذا مل يكن هناك
رضر.
سلوك ُمجرم قانوناً
ويع��د تصوير الحوادث املرورية ،ون�شر صورها وتبادلها عرب
مواقع التواصل االجتامعي س��لوك ُمجرم قانوناً وفقاً لنص املادة
(« 197مك��رر )»2م��ن قانون العقوبات الت��ي تعاقب بالحبس
والغرامة (كل من استعمل وسيلة من وسائل االتصال أو وسائل
تقنية املعلومات أو أي وس��يلة أخرى يف نرش معلومات أو اخبار
ولو كانت صحيحة).
عدم التعدي عىل خصوصية اآلخرين
كام جرم املرشع يف املادة ( 198مكرر) من ذات القانون (من
أذاع عمدا ً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث بني
الناس ،أو الحاق رضر باملصلحة العامة يعاقب عىل ذلك بالحبس).
وه��و ذات األم��ر املعاق��ب علي��ه وفق��اً لل�مادة ( )21م��ن
القان��ون لس��نة  2012بش��أن مكافح��ة جرائ��م تقني��ة
املعلوم��ات الت��ي تعاقب بالحب��س والغرامة الت��ي ال تقل عن
مائ��ة وخمس�ين أل��ف دره��م أو إح��دى هات�ين العقوبتني .
(كل من يعتدي عىل خصوصية ش��خص يف غري االحوال املرصح
بها قانوناً بالتقاط صور الغري أو نقلها أو كش��فها أو نس��خها أو
ن�شر ص��ور فوتوغرافية أو مش��اهد أو تعليق��ات أو بيانات أو
معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية).
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أوصت بضرورة إيجاد آلية لتسجيلها من الوكاالت

حلقة مرورية لشرطة أبوظبي تناقش
اشتراطات السالمة لقائدي الدراجات النارية
كشفت رشطة أبوظبي عن وقوع نحو  682حادثاً مرورياً للدراجات النارية خالل الخمس سنوات املاضية يف الفرتة
من ( )2017-2013نتج عنها وفاة  42ش��خصاً وإصابة  89بإصابات بليغة وذلك خالل الحلقة الش��بابية التي نظمها
مجلس املرور للش��باب يف مديرية امل��رور والدوريات بقطاع العمليات املركزية مع هواة ومس��تخدمي الدراجات
النارية يف مقهي الدراجني بأبوظبي.
تعزيز التواصل اإليجايب

واستعرضت تعزيز التواصل اإليجايب
م��ع مس��تخدمي الدراج��ات النارية،
وإج��راء حوار ه��ادف معه��م لتوفري
أفضل املامرس��ات والنظ��م ،لوقايتهم
من النتائج الس��لبية الت��ي تؤدي إليها
الحوادث املرورية للدراجات النارية.
وناقش��ت اش�تراطات الس�لامة
بالدراج��ات الناري��ة ،وال��زي الواقي،
وأس��باب الح��وادث الناتج��ة عنه��ا،
واالس��تامع إىل مقرتحاتهم وتوصياتهم
لدع��م وتحس�ين س��لوكيات قائ��دي
الدراج��ات الناري��ة عىل ش��بكة الطرق
بإمارة أبوظبي.

أبرز األسباب

وبين��ت الحلق��ة أن أب��رز األس��باب
الت��ي أدت إىل ح��وادث الدراج��ات
النارية ،تنوعت ما بني الصدم والدهس
والتده��ور ،م��ن أبرزها ع��دم االلتزام
بخ��ط الطري��ق والرسع��ة دون مراعاة
ظ��روف الطريق ،واالنح��راف املفاجئ،
وع��دم االلت��زام بخ��ط الطري��ق ،عدم
اإلملام بالقيادة ،ودخول الطريق الرئييس
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دون التأكد من خلوه وتجاوز اإلش��ارة
الضوئية الحمراء وغريها من األس��باب
األخرى.
وتطرقت إىل أخطاء قائدي الدراجات
النارية ع�لى الط��رق ،والترصفات غري
املسؤولة التي ميارسها بعضهم من خالل
قيادتها ب��دون لوحات ،وم��ا يقومون
به من اس��تعراضات غري مسؤولة عىل
الطرق والش��وارع الرئيس��ة ،أو وسط
األحياء الس��كنية والتسبب يف اإلزعاج
م��ن خالل تزويدها مب��زودات الرسعة تعلي��م القي��ادة إلصدار رخ��ص قيادة
وتضخيم أصواتها .
الدراجات النارية مبا يتامىش مع األنواع
تسجيل الدراجات النارية من الوكاالت الحديثة منها ،إخضاع متسببي الحوادث
وأوص��ت الحلقة الش��بابية برضورة الجس��يمة لربام��ج توعوي��ة مكثف��ة،
إيجاد آلية لتس��جيل الدراجات النارية التنسيق مع هيئة اإلمارات للمواصفات
من الوكاالت أس��وة بالدراجات املائية واملقاييس الس��تحداث مواصفة خاصة
والحرص ع�لى تأمينه��ا ،وإيجاد معيار لوقاية س��ائق الدراجة النارية (الخوذة
للدراجات النارية وتصنيفها س��واء كان واللبس الواقي).
اس��تخدامها عىل الطرق املعبدة أو غري وش��دد مجلس املرور الش��بايب عىل
املعبدة ،وإلزام جميع املحالت التجارية رضورة الت��زام مس��تخدمي الدراجات
يف إمارة أبوظبي التي تستخدم دراجات النارية بقانون السري واملرور والرسعات
نارية برتخيصها يف أبوظبي .
املق��ررة والتقيد باإلج��راءات الوقائية
وش��ارك يف املناقش��ات الشيخ سهيل للحامي��ة م��ن اإلصاب��ات الناتجة عن
بن ح�شر آل مكتوم والعمي��د خليفة حوادثها ،وارت��داء خوذة حامية الرأس،
محمد الخيي�لي مدير مديري��ة املرور واملالب��س املخصص��ة لقي��ادة وركوب
والدوري��ات ،والعميد أحم��د عبداللـه الدراجات ،والتأكد من س�لامة الدراجة
الش��حي نائب مدير املديرية ،والسيد وصالحية األض��واء األمامي��ة والخلفية
عب��د الرحي��م الس��يد الهاش��مي من واإلط��ارات فيه��ا ،ووض��ع ملصق��ات
مجلس أبوظبي الريايض ،والس��يد عيل عاكسة للضوء عليها يف الجهة منها.
حسني ميك من دائرة النقل يف أبوظبي .مواصلة الجهود الهادفة لنرش التوعية
وأدارها الرائد املهندس عبداللـه الغفيل
وأك��دت م��رور أبوظب��ي مواصل��ة
رئيس مجلس املرور للشباب.
جهودها الهادفة إىل نرش التوعية بطرق
إعادة النظر يف املنهاج املس��تخدم يف القيادة اآلمنة للدراجات النارية ،وتنظيم
مدارس تعليم القيادة
برام��ج توعية يف امل��دارس والجامعات
ودعا املش��اركون يف الحلقة إىل إعادة وم��ن خ�لال فعاليات مس��ابقات “تل
النظر يف املنهاج املس��تخدم يف مدارس مرع��ب” لتوفري س�لامتهم وحثهم عىل
سبتمرب 2018

مامرس��ة تلك الهواي��ة يف مناطق آمنة،
وعدم قيادتها يف األماكن العامة ،وداخل
األحياء الس��كنية ،وااللتزام باشرتاطات
السالمة ملستخدمي الدراجات النارية .
وحث��ت قائ��دي الدراج��ات النارية
«العاملني يف مج��ال التوصيل باملطاعم
وال�شركات التجاري��ة» بع��دم التجاوز
عموم��اً ،والتج��اوز بني املركب��ات أثناء
توقفه��ا ع�لى التقاطع��ات ،نس��بة ملا
يش��كله التجاوز من خطورة بالغة عىل
قائدي الدراجات النارية أنفسهم وعىل
كافة مستخدمي الطريق.
حرص أولياء األمور عىل سالمة أبنائهم
وناش��دت أولياء األم��ور إىل الحرص
عىل سالمة أبنائهم وتجنيبهم الحوادث
املروري��ة ،ودعم جهود م��رور أبوظبي
لتوف�ير الس�لامة ووقاي��ة األبن��اء من
استخدام الدراجات النارية عىل الطرق
الداخلي��ة والخارجي��ة ويف املناط��ق
الرملي��ة ،ك�ما دعته��م إىل ع��دم رشاء
الدراج��ات الناري��ة الصغ�يرة أو التي
تعمل بالكهرباء لألطفال الذين يقومون
بقيادته��ا يف الط��رق م�ما يعرضه��م
للحوادث املرورية الجسيمة التي تنتج
عنها وفيات وإصابات بليغة.
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

شرطة أبوظبي تضبط  342حدثًا لقيادة مركبات
بدون رخصة وتحول  86منهم لنيابة األسرة
ضبط��ت رشطة أبوظبي نح��و  342من األح��داث الذين تقل
أعامره��م عن  18عاماً لقيادة مركب��ات ذويهم عىل الطرق خالل
الس��تة ش��هور املاضية من العام الجاري عىل مس��توى أبوظبي،
وبينت اإلحصائيات وقوع  17حادثاً مرورياً تس��بب فيها أحداث
خالل الفرتة املذكورة .
وح��ذرت مديرية امل��رور والدوريات
بقط��اع العمليات املركزية م��ن النتائج
السلبية املرتتبة عىل سامح األباء واألرسة
بقي��ادة األبن��اء املركبات ب��دون رخصة
ووصفته بالترصف املؤس��ف ترتتب عليه
نتائج مأساوية تتمثل  يف تعريض األبناء
للخطر واملساءلة القانونية .
خطورة بالغة
وأوضح مدير املديرية العميد خليفة
محمد الخيييل أن غياب الرقابة األرسية،
والس�ماح لألبن��اء دون الس��ن القانونية
بقيادة املركبات يش��كل خط��ورة بالغة

18

عىل الس�لامة املروري��ة ووقوع
الحوادث املرورية الجسيمة التي
ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.
وذك��ر أن اإلج��راءات التي تم
اتخاذها مع املضبوطني وعددهم
نح��و 256حدث��اً  ،تضمن��ت
استدعاء أولياء أمورهم وتوضيح
مخاط��ر املخالفة الت��ي ارتكبها
أبناءه��م وحثهم ع�لى مراقبتهم
لحاميته��م ،و أخ��ذ تعه��دات منه��م
وم��ن أوالدهم بع��دم تك��رار املخالفة،
وتحذيرهم بتطبيق إجراءات مشددة يف
حالة تكرارها.

إجراءات مشددة
وأض��اف :اتخ��ذت رشط��ة أبوظب��ي
إجراءات مش��ددة بحق نحو  86آخرين
بع��د ضبطهم يق��ودون مركب��ات بدون
رخص��ة ع�لى الرغم م��ن أنهم
كانوا قد قاموا بكتابة تعهدات
س��ابقة بعدم تكرارهم املخالفة
وتحويله��م إىل نياب��ة األرسة
التخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة
بحقهم.
ودع��ا الخيييل اآلب��اء واألرس
إىل رضورة مراقب��ة األبناء خالل
العطل��ة الصيفي��ة الت��ي تزيد
فيه��ا مث��ل ه��ذه املخالف��ات
بس��بب تواج��د األبن��اء يف
املن��ازل ،وحذره��م من خطورة
قي��ادة األح��داث للمركب��ات
ب��دون رخصة ،ومش��اركتهم يف
التجمع��ات الش��بابية والقي��ام
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

بحركات خطرة باملركبات « كالتس��ابق»
م�ما يع�� ّرض حياته��م وحي��اة اآلخرين
للخطر ،وش��دد أنه لن يك��ون هناك أي
ته��اون يف تطبي��ق القان��ون بح��زم عىل
املخالفني .
توفير السالمة للطالب
ولف��ت إىل أهمي��ة دور أولي��اء األمور
يف توفري الس�لامة للطالب خالل العطلة
الصيفي��ة م��ن خ�لال مراقبته��م وعدم
السامح لهم بقيادة املركبات والدراجات
الناري��ة وتعريض حياة أبنائهم واآلخرين
للخطر ،مام يعرضهم إىل املس��اءلة طبقاً
لقان��ون األحداث الجانح�ين لتعريضهم

للخط��ر ،كام أن��ه ال يجوز ألي ش��خص
مسؤول عن مركبة ميكانيكية ،أن يسمح
بقيادته��ا مل��ن ال يحمل رخص��ة تخوله
قيادتها.
تكثيف الرقابة المرورية
وأك��د تكثي��ف الرقاب��ة املرورية من
الدوري��ات ومباح��ث امل��رور لضب��ط
األحداث الذي��ن يقودون املركبات بدون
رخصة الفتاً إىل أن��ه لن يكون هناك أي
ته��اون يف تطبيق القانون عىل املخالفني،
وخصوص��اً الذي��ن تم ضبطه��م من قبل
وقاموا بكتابة تعهد بعدم تكرار املخالفة
وحجزهم يف مركز األحداث.

ودع��ا الخيييل إىل ش��غل فراغ الطالب
خالل العطل��ة الصيفية يف برامج مفيدة،
مح��ذرا ً من مخاط��ر تزاي��د اللعب من
النشء بالدراج��ات النارية عىل الطرقات
العام��ة خالل فرتة الصيف مام يتس��بب
يف وقوع الحوادث املرورية خصوصاً وأن
العدي��د من مثل هذه الدراجات تنقصها
مواصفات الس�لامة من بينها :عدم توفر
لوح��ات خلفية عاكس��ة للض��وء ،وعدم
تزويده��ا مبصب��اح أمامي أبي��ض وآخر
خلفي أحم��ر باإلضافة إىل خف��ة كتلتها
وصعوب��ة االنتباه إليها م��ن ِقبل قائدي
الس��يارات من حولها ،وتدين قدرتها عىل
توفري الحامية لقائدها.

«دورية الطفل المرورية»
تعزّز التوعية لدى الطلبة

تع��رف عدد من طلب��ة املدارس
يف إمارة أبوظب��ي ،إىل مهام دورية
الطف��ل املروري��ة ،يف تعزيز ثقافة
املرور لدى النشء.
وكانت مديرية املرور والدوريات،
يف قطاع العمليات املركزية ،برشطة
أبوظبي ،عرض��ت الدورية يف عدد
من املدارس ضم��ن حملة العودة
للمدارس «خلونا نع�بر» بالتعاون
مع رشكائها االسرتاتيجيني.
يش��ار إىل أن دوري��ة الطف��ل
املرورية هي عبارة عن سيارة ذكية،
صغ�يرة الحجم ،توف��ر بيئة محببة
للطفل للتعرف عىل طبيعة العمل
الرشط��ي ،ومزودة بشاش��ة عرض
ذكي��ة وكامريا ،وتقني��ات مختلفة،
وعليه��ا ملصقات وعبارات توعوية
بصورة جذابة.
سبتمرب 2018
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

ّ
تعزز توعية الشباب بالسالمة المرورية
محاضرة لشرطة أبوظبي

 2243شخصًا يستفيدون من فرصة
تخفيض النقاط المرورية في العين

تح��ت عن��وان «س�لامتكم س��عادتنا» ..حققت
مح��ارضة توعي��ة عقدتها رشطة أبوظب��ي بالتعاون
م��ع جمعية اإلمارات لإليجابية والس��عادة يف نادي
ضب��اط الرشط��ة بالع�ين ،األه��داف يف التثقي��ف
املروري بحضور  2243ش��اباً من قائ��دي املركبات.
وتع��رف الحضور ع�لى األولوي��ات االس�تراتيجية
لرشط��ة أبوظب��ي لتعزي��ز الس�لامة املروري��ة،
واس��تفادوا من برنام��ج تخفيض النق��اط املرورية
حس��ب اإلج��راءات املتبع��ة يف إدارة املتابع��ة
الرشطي��ة والرعاي��ة الالحقة بقطاع أم��ن املجتمع.
أهمية تشديد العقوبات
وحرض املحارضة معايل الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان،
والش��يخ س��امل بن محمد بن ركاض العامري عضو املجلس
الوطني االتحادي سابقاً .وأشاد معايل الشيخ سعيد بن طحنون
بجهود رشطة أبوظبي وجمعية اإلمارات لإليجابية والسعادة
عىل ه��ذه املب��ادرة غري املس��بوقة ،مؤكدا ً أهمية تش��ديد
العقوبات عىل الس��ائقني الذين يتجاوزون من جهة اليمني.
وأكد الش��يخ س��امل بن محمد بن ركاض العامري أن الفرصة مس��لح بالثقافة املروري��ة كهدف اس�تراتيجي طويل املدى
التي أتاحتها رشطة أبوظبي بخفض النقاط املرورية هي من وتطبيق قواعد وأنظم��ة املرور وتفعيل دور الضبط املروري
أفضل املبادرات لتحفيز الشباب عىل االلتزام بقوانني املرور .البرشي واآليل ،وذلك بالتزامن مع محور رفع مس��توى كفاءة
شبكة الطرق بالتعاون والتنسيق مع الجهات املعنية.
سن القوانني للحفاظ عىل األرواح

وألقى املح��ارضة املقدم محس��ن املنص��وري نائب مدير مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة

إدارة امل��رور يف الع�ين مبديرية امل��رور والدوري��ات بقطاع
العمليات املركزية ،وس��ط تفاعل كبري م��ن الحضور ،مؤكدا ً
حرص رشطة أبوظبي عىل س�لامة مس��تخدمي الطريق من
الس��ائقني واملشاة ،وموضحاً أن س��ن قوانني املرور من أجل
الحفاظ ع�لى أرواح الناس ،ووقف نزف الدم والوفيات التي
تنجم عن هذه الح��وادث ،الفتاً إىل أن الدولة خرست الكثري
من أرواح الشباب الذين يشكلون الرثوة الحقيقية للبالد من
جراء الحوادث املرورية .وأكد الحرص عىل إعداد جيل جديد
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وتطرق ملخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة ،وأن انشغال
الس��ائق بالرد عىل الهاتف أو تصفح الرسائل أو «الواتساب»
أو مواقع التواصل االجتامعي ،كل ذلك من ش��أنه تش��تيت
انتباه الس��ائق وإبعاد نظره عن الطريق ولو لثوان معدودة
ما قد يتس��بب يف حوادث مرورية ،وأكد أن السبب األهم يف
حوادث املرور هو السائق نفس��ه ،وكل حادث مروري ناتج
من أخطاء برشية .وتم طرح أسئلة متعلقة بالسالمة املرورية
عىل الحضور ورصدت للفائزين جوائز قيمة.
سبتمرب 2018

احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

مرور أبوظبي:
مخالفات تحذيرية للسائقين
المخالفين بالقرب من المدارس
ضمن فعالي��ات حملة العودة للمدارس ،بالتعاون
م��ع الرشكاء ،تح��ت ش��عار «خلونا نع�بر» ..حثت
مديري��ة امل��رور والدوري��ات ،يف قط��اع العمليات
املركزية ،برشطة أبوظبي ،عىل رضورة االلتزام بقوانني
وأنظمة املرور والحرص عىل تعزيز الس�لامة لطلبة
امل��دارس ،حيث كانت املديرية قد حررت مخالفات
تحذيرية ،للس��ائقني املخالفني ،بالقرب من املدارس
ويف محيطها.
تعزيز اإليجابية لدى السائقين

وأك��د رئيس قس��م الضبط املروري ،ب��إدارة مرور
أبوظبي املقدم أحمد خ��ادم القبييس ،أن املخالفات
التحذيرية ،إضاف��ة إىل البطاقات الصفراء ،تهدف إىل
تعزي��ز اإليجابية ل��دى قائدي املركب��ات والحافالت
املدرس��ية وتتيح له��م الفرصة ملراجعة س��لوكياتهم
املرورية الس��لبية ،وحثه��م عىل اإللت��زام بالقوانني،
خصوصاً عند نقل الطالب ،وضمن الحرص عىل توفري
البيئ��ة املرورية اآلمنة ،ضمن األولوية االس�تراتيجية
لرشطة أبوظبي ،يف جعل الطرق أكرث أمنا.
تدارك األخطاء المرورية

وأضاف :ينفذ املخالفات التحذيرية ،أقسام الضبط
املروري ،مبختلف مناطق إمارة أبوظبي أمام املدارس،
وتتضم��ن توجيه تحذي��ر أو بطاقة صفراء للس��ائق
املخطئ مرورياً ،عىل أن ال تكون هذه املخالفات من
الدرجة األوىل ،حيث يتم تنبيه الس��ائق إىل املخالفة
التي ارتكبها ،حتى يتداركها الحقاً وال يكررها.
ودع��ا ،القبي�سي ،الس��ائقني إىل ت��دارك أخطائهم
املرورية ،من خ�لال االلتزام بالقوان�ين وعدم تكرار
ارت��كاب املخالفات التي يرتتب عليها تس��جيل نقاط
مرورية.
سبتمرب 2018
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

كيف
تحمي
إطارات
مركبتك
خالل
الصيف؟!
تش��كل إطارات الس��يارات عام�ل ًا مهامً ألمن وس�لامة
الس��ائقني واملركبات م��ن املخاطر التي ق��د تحدث نتيجة
انفجاره��ا خالل أش��هر الصيف الحارة .قال س��عادة جامل
العام��ري الخبري املروري واملدير التنفيذي لجمعية س��اعد
للحد من الح��وادث املرورية ،إن  6عوامل رئيس��ة تتصدر
أس��باب حوادث انفجار إطارات املركبات بالدولة ،وبشكل
خاص خالل فصل الصيف وموسم السفر بالرب.
اإلطار ،والسبب الثالث هو الرسعة العالية التي ال تتوافق مع
وجود أحمال زائدة في المركبة
نوعية اإلطار ،أما الس��بب الرابع ،فه��و معامل االحتكاك بني
وأش��ار :إىل أن أول هذه األسباب ،هو وجود أحامل زائدة اإلطار وسطح األس��فلت ،الذي ال يتناسب مع درجة الحرارة
يف املركبة ،بشكل ال يتناس��ب مع نوعية اإلطارات ،فيام يأيت املرتفع��ة والرسع��ة العالية ،األمر الذي ي��ؤدي إىل احتاملية
الس��بب الثاين يف عدم مراع��اة معدل ضغط اله��واء داخل انفجار اإلطار.
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

وذكر العامري أن الس��بب الخامس يتمثل يف االس��تخدام
الس��يئ لإلطار ،بحيث يقود الس��ائق مركبته عىل أس��طح ال
تتناس��ب مع نوعية اإلط��ار ،مثل القيادة ف��وق الرصيف أو
تضاري��س تؤدي مع م��رور الوقت إىل اه�تراء اإلطار ،وعدم
صالحيته للسري.
أما الس��بب السادس ،كام أكد العامري ،فهو تاليش النقوش
أمل��س ،وذلك
املوج��ودة عىل س��طح اإلط��ار ،بحيث يصبح
َ
بسبب إهامل الس��ائق وعدم فحص اإلطارات بشكل دوري،
ما يؤدي إىل تعرض اإلطار لالنفجار.
حرص وانتباه

إجراءات مهمة قبل البدء بالرحل��ة باملركبة ،من خالل إلقاء
نظرة ح��ول املركبة ،والتأكد من مس��توى اإلط��ارات وحالة
الطري��ق مع ربط حزام األم��ان ،ومن ثم البدء بالتحرك وفق
قيادة آمن��ة ،وذلك وفقاً لتعليامت وأنظم��ة املرور املحددة
لقواعد السري.
ك�ما دع��ت إىل رضورة االلت��زام بالعالمات والش��واخص
املرورية والخطوط األرضية ،مؤكدة أن عىل قائد املركبة ،ومبا
أنه العنرص الفعال واملح��رك للعملية املرورية ،من أن يكون
لديه اإلحساس باملسؤولية ،ألنه يوجد العديد من مستخدمي
الطري��ق ،لذا ،وجب أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة املركبة،
وااللت��زام بجميع القواعد املروري��ة ِ
املنظمة لحركة الطريق،
وحي��ث إن للطرق مفاج��آت ،فوجب عىل قائ��د املركبة أن
يصب تركيزه عىل الطريق أثناء القيادة.

ودعا العامري ،الس��ائقني إىل رضورة الحرص واالنتباه عىل
هذه األمور الرئيس��ة ،بالنسبة للسائقني طوال العام ،وبشكل
خاص خالل موسم الصيف ،وارتفاع درجات الحرارة التي قد
تعليمات
تص��ل إىل  55درجة مئوية ،من خالل مراعاة نوعية اإلطارات
واألوزان أثناء تحميل األمتع��ة عىل املركبة ،إضافة إىل قياس وتتضم��ن التعليامت التي نرشته��ا إدارات املرور أكرث من
نس��بة درجة ضغط الهواء يف اإلط��ار ،ومعامل االحتكاك مع مرة للتوعية مبخاطر عدم صالحية إطارات املركبات ،أن تفقد
اإلط��ارات يجب أن يتم من خ�لال معايرة الهواء ،مبا يتوافق
األسفلت.
مع متدد اإلطار مع ارتف��اع درجة الحرارة وتغريه ،ألن اإلطار
دراسات مرورية
قد يتمدد يف الحرارة أثناء االحتكاك ،ما يؤثر يف متانته ،وحتى
ووفقاً للدراس��ات املروري��ة ،التي أكدتها إدارة التنس��يق ال يتعرض لالنفجار أو التلف ،ما يهدد السائق.
امل��روري يف وزارة الداخلي��ة ،فإن اإلط��ارات تعترب من أجزاء
فحص إطارات المركبات
املركبة املس��ؤولة عن أك�ثر من  33٪من أم��ن املركبة ومن
وش��ددت التعليامت ،عىل رضورة فحص إطارات املركبات،
بداخلها ،ويجب التدقيق عليها قبل الس��فر ملسافات طويلة،
وفحص اإلطار االحتياطي يف املركبة ،وضغط الهواء باستخدام
خصوصاً يف ظل ارتفاع درجات الحرارة خالل فصل الصيف.
جه��از قياس ضغط الهواء ،والتأك��د من عدم وجود أي تلف
إىل ذلك ،كش��فت رشطة أبوظب��ي أن  % 96من الحوادث باإلطارات الرئيسة واالحتياطية.
املروري��ة س��ببها القيادة بطيش وتهور ،داعية الس��ائقني إىل وأوضحت كيفية حدوث املخاطر بسبب اإلطارات الرديئة،
االلتزام بقواعد السري واملرور ،مشرية إىل أن الرسعات العالية حي��ث إن عوام��ل ارتفاع درج��ة الح��رارة ،واالحتكاك عىل
ع�لى الطرقات ،من األس��باب الرئيس��ة للح��وادث املرورية األسفلت ،والرسعة الزائدة ،تؤدي إىل انفجار اإلطارات.
الجسيمة.
ودعت الرس��ائل التوعوية الس��ائقني إىل التأكد من وجود
نصائح وإرشادات
النق��وش البارزة عىل س��طح اإلطار ،ما يكون مؤهالً للس�ير
ودع��ت رشط��ة أبوظبي ع�بر نصائح وإرش��ادات وجهتها ع�لى الطريق ،وذو كفاءة ،إضافة إىل تفقد اإلطارات بش��كل
إىل الس��ائقني ،عرب موقعها عىل اإلنرتن��ت ،إىل رضورة اتخاذ مستمر ،وبشكل خاص قبل قبل بداية أي رحلة.
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القيادة فن وذوق وأخالق

شرطة أبوظبي تحذر الشباب من المشاركة في
السباقات الخطرة والتفحيط بمركباتهم بغرض التباهي
حذرت رشطة أبوظبي الش��باب من املشاركة يف س��باقات خطرة وقيادة املركبات بطيش وتهور عىل الطرق
يعرضون حياتهم
وش��ددت ع�لى أنه لن يكون هناك أي ته��اون يف تطبيق القانون عىل «املتهوري��ن» الذين ّ
وحياة اآلخرين للخطر بإيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم إىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
التعرض للمساءلة القانونية

وأوض��ح العقيد أحم��د الزيودي مدي��ر إدارة مرور العني
يف مديرية امل��رور والدوري��ات بقطاع العملي��ات املركزية
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أن املش��اركة يف التجمع��ات بأي صورة كانت س��واء بقيادة
مركب��ة والتفحيط بها أو القيام بح��ركات خطرة أو التجمع
واملش��اركة باملش��اهدة أو حتى املش��اركة يف ن�شر مقاطع
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

فيديوهات تحتوي عىل تلك الترصفات والسباقات يف مواقع
التواصل االجتامعي تعرضهم للمس��اءلة القانونية .وأكد أن
وقاية الش��باب من الحوادث املرورية من األولويات املهمة
لرشطة أبوظبي تب��ذل من خاللها الجه��ود لتعزيز الرشاكة
مع املؤسسات التعليمية والجامعات ،وفتح قنوات للتواصل
والح��وار معهم م��ن خالل مجل��س املرور للش��باب ورفع
ثقافتهم املرورية لوقايتهم من الحوادث التي يتعرضون لها.

بامل��ادة»« »20قيادة مركبة تس��بب ضجي��ج» ومخالفتهم
بالغرامة  2000درهم و 12نقطة مرورية .
مراقبة سلوكيات األبناء

ودعا أولياء األمور إىل مراقبة س��لوكيات أبناءهم لوقايتهم
من الس��لوكيات الس��لبية املتمثلة يف قيادة املركبات بطيش

تشديد الرقابة لرصد المتهورين

وته��ور والقيام بح��ركات خطرة مؤكدا أن النصح واإلرش��اد

ولفت إىل تش��ديد الرقابة من خ�لال الدوريات ومباحث
امل��رور واألنظمة الذكي��ة لرصد املتهوري��ن الذين يقومون
بتزويد محركات مركباتهم بإضافات لزيادة رسعاتها وتطبيق
البند  73من قانون املرور «إحداث تغريات يف محرك املركبة
أو القاعدة /الشاس��يه /بدون ترخي��ص» وعقوبتها الغرامة
 1000درهم وحجز املركبة شهر و 12نقطة مرورية ومخالفة
الس��ائقني الذين يقومون بتضخي��م أصواتها بغرض التباهي

الذي يقدمه أولياء األمور البناهم يعزز السلوكيات اإليجابية
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بني الشباب ويسهم يف الحد من الحوادث املرورية الجسيمة
وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة .
وحث جمعيات الس�لامة املرورية ورشائح املجتمع كافة
عىل املش��اركة بدور إيجايب يف نرش الثقافة املرورية مبخاطر
القيادة بطيش وتهور واملسؤولية القانونية الناتجة عنها.
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«صيف بال حوادث»

معرض توعية
لشرطة أبوظبي
في «دلما مول»

ضم��ن حملتها تحت ش��عار «صيف ب�لا حوادث»
 ..2018أقام��ت رشطة أبوظبي معرضاً تثقيفياً يف مركز
دملا مول التجاري بأبوظبي.
وش��اركت يف فعاليات املعرض الذي نظمته مديرية
املرور والدوريات بقطاع العملي��ات املركزية :مديرية
الخدمات الطبية ،ومديرية الطوارئ والس�لامة العامة
بقطاع العمليات املركزية ،ومديرية مكافحة املخدرات
بقطاع األم��ن الجنايئ ،وإدارة التفتي��ش األمني بقطاع
شؤون األمن واملنافذ وإدارة الرشطة املجتمعية بقطاع
أم��ن املجتم��ع ،وإدارة الدف��اع املدين-أبوظبي ،وعدد
من ال�شركاء الخارجيني منها مجل��ة ماجد ،ومواصالت
اإلمارات ،ورشكة املسعود برجستون التي قدمت توعية
حول سالمة اإلطارات.

التعريف باألنظمة والتقنيات الحديثة

واش��تمل املعرض عىل تطبيق��ات وبرامج مجتمعية
والتعري��ف باألنظم��ة والتقني��ات الحديث��ة يف مجال
السالمة املرورية ،وتقديم نصائح طبية حول الوقاية من
أمراض الصيف وحوادثها ،والتوعية مبخاطر املخدرات،
وفحوص طبي��ة مجانية ،وعروض للكالب البوليس��ية،
والتوعية بس�لامة اإلطارات ،إضافة إىل مرسح تثقيفي
مروري ،ومرسم لألطفال ،وتوعية مجتمعية.

توجيه رسائل شاملة لألرس

وأوضح العميد محم��د ضاحي الحمريي مدير إدارة
م��رور أبوظب��ي يف مديرية امل��رور والدوريات برشطة
أبوظب��ي ،أن املعرض ركز عىل توجيه رس��ائل ش��املة
ل�لأرس يف إطار منهجية التواص��ل املجتمعي واللقاءات
املب��ارشة مع الجمهور لتعزيز الجه��ود املبذولة لتوفري
السالمة خالل الصيف والحد من الحوادث الصيفية.
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

«خلونا نعبر»

حملة لاللتزام بإشارة «قف» في الحافالت المدرسية
أطلق��ت مديرية املرور والدوري��ات ،يف قطاع
العملي��ات املركزية ،يف رشط��ة أبوظبي فعاليات
الحمل��ة املروري��ة التوعوي��ة للع��ودة للمدارس
تحت ش��عار «خلونا نعرب» ،بالتعاون والتنس��يق
مع الرشكاء ،وهم دائرة النقل ،والتعليم واملعرفة،
وتنمي��ة املجتم��ع ،ومواصالت اإلم��ارات ،ورشكة
ساعد لألنظمة املرورية.
تعزيز الوعي الجماهيري

وكانت إدارة اإلعالم األمني بقطاع شؤون القيادة،
أجرت اس��تطالعاً حول أهمية تنظيم حملة توعية
لاللت��زام بعالمة قف بحافالت املدارس انطالقاً من
أهمية تعزي��ز الوعي الجامهريي برضورة التوقف
الكامل عن��د فتح ذراع «ق��ف» الجانبية للحافلة
املدرسية ،لضامن عبور الطلبة بسالمة وأمان ،وأيد
 93.6%م��ن املتابعني ملنصات التواصل االجتامعي
لرشطة أبوظب��ي «تويرت -فيس بوك -انس��تغرام» تنظيم حملة
التوعية لاللتزام بإش��ارة «قف» الجانبية يف الحافالت املدرس��ية
خ�لال صعود الطالب ونزولهم ،مبا يس��هم يف توفري النقل اآلمن
للطالب وحاميتهم من حوادث الدهس.
نشر التوعية المرورية

وأك��د نائب مدير مديرية املرور والدوري��ات ،العميد ،أحمد
الش��حي ،أهمية الرشاكة مع مختلف قطاعات ورشائح املجتمع
يف ن�شر التوعية املروري��ة ،بهدف تأمني س�لامة أبنائنا الطالب
خالل عودتهم للمدارس ،موضحاً أن برنامج الحملة يأيت تجسيدا ً
الس�تراتيجية رشطة أبوظبي ،يف الحفاظ عىل أمن أفراد املجتمع
وسالمتهم.
وأضاف ،أن خطة الحملة تشمل عددا ً من املحاور يف مجاالت
التوعية املرورية واألمنية واملجتمعية ،وتستهدف رشائح املجتمع
املدريس من الطالب وذويهم وإدارات املدارس وسائقي ومرشيف
الحاف�لات املدرس��ية ،وذلك تعزيزا ً لس�لامة الط�لاب يف العام
الدرايس الجديد ،بهدف تطوير أدائهم وتأهيلهم والتزامهم نحو
املجتمع مبقاييس السالمة واألمان ،واحرتام قواعد املرور وأنظمة
السالمة املرورية وآداب الطريق.
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ضرورة التوقف الكامل عند فتح ذراع (قف)

ودعا الش��حي ،الس��ائقني ومس��تخدمي املركبات إىل رضورة
التوقف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلة املدرسية،
يف كال االتجاهني ،مبس��افة ال تقل عن خمسة أمتار ،لضامن عبور
الطلبة بس�لامة وأمان ،موضحاً أن قانون السري واملرور االتحادي
الذي بدأ العمل به يف األول من ش��هر يوليو  ،2017ينص ضمن
القرار الوزاري رقم ( )178لس��نة  2017بشأن قواعد وإجراءات
الضب��ط املروري ،ع�لى مخالفة ع��دم التوقف أثناء مش��اهدة
قائد املركبة إش��ارة «قف» الخاص��ة مبركبات نقل طلبة املدارس
(الحافالت) ،وغرامتها  1000درهم ،وتس��جيل  10نقاط مرورية
س��وداء ،فضالً عن مخالفة ع��دم التزام قائد مركب��ة نقل طلبة
املدارس (الحافلة) بفتح إش��ارة «قف» ،وبتعليامت وإرش��ادات
املرور ،وغرامتها  500درهم ،وتسجيل ست نقاط مرورية سوداء
عىل السائق.
وح��ث ،قائ��دي املركبات ،خ�لال نقلهم األبن��اء إىل املدارس
والع��ودة منها ،عىل مراعاة قواعد وأنظمة الس�ير واملرور ،التي
تهدف إىل تأمني أقىص سبل السالمة واألمان لهم ،ومراعاة طبيعة
الحركة املرورية.
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شرطة أبوظبي توفر خدمة نقل ملكية
المركبة إلكترونيًا على موقعها

توفر رشطة أبوظبي
خدمة نقل ملكية
امل��رك��ب��ة إلكرتونياً
عرب موقعها اعتباراً
من اليوم السبت،
وح��ددت إج��راءات
النقل إل��ك�ترون��ي��اً،
مبراجعة املتعامل
م����راك����ز س���ع���ادة
املتعاملني مرة واحدة
وتحديد رقم (هاتف
متحرك) الستقبال
رس��ال��ة نصية من
س��ل��ط��ة ال�ترخ��ي��ص
تحمل كود املوافقة
واعتامد عملية البيع
لـ«البائع» وأخ��رى
ل��ـ«امل��ش�تري» تفيد
بالتسجيل.

تسديد املخالفات
املرورية
ويش�ترط إلنج��از
عملية النقل تس��ديد
مخالف��ات املرور املرتتبة عىل مركبة الش��خص التي يرغب بنقل
ملكيته��ا ،والحضورية عىل رخصة القي��ادة واملحولة عىل الرمز
املروري للبائع واملش�تري ،وعدم وج��ود مركبات منتهية لألخري،
ويف ح��ال أو إضاف��ة أو تغيري رهن للمركبة يت��م التعامل معها
إلكرتونياً.
وتصن��ف العملية (إىل نقل املركبة مبارشة) يف حال كان الرقم
غري ممي��ز بنفس مدة التأمني الحالية وتس��جيله باس��م املالك
الجديد دون الحاجة للفحص الفني ونقله مع التجديد.
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استثناء املركبة الجديدة من الفحص
ويتم استثناء املركبة ذات املوديل الجديد من الفحص الفني،
ويتطل��ب توف�ير التأم�ين ،فيام يك��ون الفح��ص للمركبة التي
تجاوزت ثالث سنوات من تاريخ التسجيل.
أم��ا يف حال نقل وتغيري رقم يجب اتباع اإلجراءات الس��ابقة،
وتس��ليم لوحات األرقام إىل أقرب مركز خدمة قبل دفع الرسوم
وللعميل اختيار نوع وشكل اللوحة من املوقع اإللكرتوين لرشطة
أبوظب��ي ،فيام تلغ��ى املعاملة يف حال عدم تس��ليم اللوحات
وتسديد القيود.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

حقوق المشاة
في الطريق
لعبور آمن
الدكتور مخلد الحوامدة
املعهد املروري

يعتقد البعض مبقولة قدمية أن الطريق للس��يارات فقط،
وأن له��ا األولوية يف اس��تخدامه؛ إال أن الترشيعات املرورية
الحديث��ة يف ال��دول الت��ي تفهم فلس��فة العم��ل املروري
وتتبن��ى آليات لتطبيقه بفعالية ت ُف ِّند هذه املقولة من خالل
ترشيعات مرورية حديثة تضمن حق الجميع يف اس��تخدام
الطريق بش��كل يضمن السالمة للجميع ،ويدعم ذلك توفري
بنية تحتية مناسبة ومتط ّورة لتسهيل عملية استخدام املشاة
للشارع.
ويف ظل العدد املتزايد وبش��كل كبري للمركبات يف الطريق
وتزاي��د عدد املتاجر يف األس��واق مام يزيد من عدد املش��اة
الذي��ن يحتاجون أن يقطعوا الش��ارع من جهة ألخرى ،فقد
كان لزاماً توفري بيئة آمنة للمش��اة لقطع الش��ارع بس�لامة
وهدوء واطمئن��ان ،يف ظل ذلك كله بذل��ت دولة اإلمارات
رشعت
العربية املتحدة جهودا ً كبرية يف هذا الس��ياق؛ فقط ّ
مواد يف قانون الس�ير واملرور االتح��ادي تضمن وتُنظّم حق
املشاة يف اس��تخدام الطريق بشكل آمن ،ومبا يُوفر انسيابية
امل��رور وعدم إعاقته .ك�ما وفّرت الكثري م��ن مناطق عبور
املش��اة يف الطرق الرئيس��ية والفرعية بش��كل يُس ِّهل عملية
العبور من خالل انتشارها عىل مسافات متقاربة.
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وال نن�سى هن��ا دور مديريات امل��رور يف مختلف إمارات
الدولة يف نرش الوعي املروري فيام يخص حقوق املش��اة يف
الطري��ق ،وحثّ الس��ائقني عىل االنتباه عن��د مناطق عبور
املش��اة وخاصة وج��وب انتباه الس��ائقني يف املرسب األيرس
واألوس��ط عندما تتوقف مركبة عىل امل�سرب اليمني لتتيح
مرور املش��اة ،وانتظار عبور املشاة بش��كل كامل حتى بعد
إعطاء الضوء األخرض لعبور السيارات.
إن احرتام حقوق املشاة هو واجب أخالقي ينم عن أخالق
عالية وراقية من قبل الس��ائقني وخاص��ة عندما يكون عند
املدارس واملستش��فيات ،وه��و واجب وطني أيضاً يُس��هم
يف تحقي��ق مجتمع آمن متكاتف ،ويكتم��ل جامل املعادلة
املخصصة لهم حفاظاً عىل
بالتزام املشاة بالعبور من األماكن ّ
سالمتهم وعىل عدم إرباك املرور وإعاقة تقدمه.
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حزام األمان سالمة وأمان

راع رسمي للفيلم
«ساعد»ٍ ..
السينمائي هجولة 2
أبرمت رشكة س��اعد لألنظمة املرورية عقد رعاية رس��مية مع رشكة ظبي لألفالم إلنتاج الجزء الثاين من الفيلم الش��بايب
«هجولة» ،ويعترب هذا الفيلم أحد األعامل اإلماراتية املتميزة والتي سيكون لها مساهمة كبرية يف صناعة السينام اإلماراتية
ويربز هذا الفيلم عدة ظواهر اجتامعية من أهمها القيادة اآلمنة ونبذ الطيش ومامرس��ة هواية الهجولة واالس��تعراض يف
األماكن املخصصة.
دعم المشاريع اإلماراتية

وأكّد املهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي لرشكة
س��اعد ،أن رعاية ساعد لهذا العمل اإلمارايت هو من
منطلق تحقيق أه��داف الرعاية املجتمعية وحرص
ساعد عىل دعم املش��اريع اإلماراتية بأيدي وجهود
مواطن��ة ،حيث يزخ��ر الفيلم باملواه��ب اإلماراتية
الشابة واملتميزة ،مبدياً إعجابه إلتاحة الفرصة لذوي
الهمم ب��أن يكونوا عنرصا ً ف ّع��االً يف مجال اإلعالم و
تعزيز مواهبهم الفنية.
توعية الجمهور بإرشادات
السالمة المرورية

كام أكد س��عادته أن رعاية الفيلم تأيت من تعزيز
دور س��اعد يف توعية الجمهور بإرش��ادات السالمة
املروري��ة من خ�لال جميع القن��وات الجاذبة لفئة
الش��باب خصوصاً أن الفيلم يحمل رس��الة واضحة
ورصيحة تم تقدميها يف قالب كوميدي ممتع.
تحقيق أهداف مجتمعية مشتركة

ومن جانبه أعرب عيل املرزوقي منتج الفيلم عن
س��عادته بالدعم الالفت الذي يحظى به الفيلم من
مؤسس��ات حكومية وخاصة ،مش�يرا ً إىل أن مبادرة
رشكة س��اعد يف دعم الفيلم جاءت لتحقيق أهداف
مجتمعية مشرتكة ،وأكّد بأن هناك قاعدة جامهريية
كب�يرة يف الخليج تنتظ��ر مش��اهدة الفيلم يف دور
الس��ينام ومن خالل املنصات اإللكرتونية املختلفة.
وم��ن املخطط ل��ه أن يتم البدء ع��رض الفيلم عىل
صاالت السينام يف  1نوفمرب .2018
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداؤه بالطريقة الصحيحة

شرطة أبوظبي تحذر قائدي المركبات
من  6أنواع للوقوف الخاطئ
ح��ذرت رشط��ة أبوظب��ي
قائدي املركب��ات من  6أنواع
للوقوف الخاط��ئ للمركبات
وتتضمن الوقوف يف فوهات
الحري��ق ،وخل��ف املركب��ات
م�ما يعي��ق حركته��ا ،ويف
مفرتق��ات الط��رق ،وأثن��اء
وقوع الحوادث ،ويف مواقف
«أصح��اب الهم��م» ،ويف
منعطف الطريق.
عدم مراعاة األنظمة
والقوانين

وأوضح��ت أن الوق��وف
الخاطئ مش��كلة يع��اين منها
جمي��ع مرت��ادي الطري��ق،
فبع��ض الس��ائقني يرتك��ون
مركباته��م يف أي م��كان يف
الش��ارع دون مراعاة األنظمة
وقوانني امل��رور ولغريهم من
الس��ائقني ،حيث إن بعضهم
يس��تخدم املواق��ف الخاصة
ألصح��اب الهم��م واألماك��ن
املمنوع الوقوف فيها ومواقف
مضاعفة الجهود
الط��وارئ لرك��ن مركبت��ه،
دون مراع��اة م��ا ق��د يتع��رض ل��ه قائ��د الس��يارة واملش��اة وأكدت الح��رص عىل مضاعف��ة الجهود للحد م��ن الحوادث
واألطف��ال نتيج��ة الوق��وف الخاط��ئ ع�لى الطري��ق .املروري��ة وما ينت��ج عنها من وفيات وإصاب��ات بليغة وذلك من
االلتزام بالرسعات املقررة.
خ�لال زيادة الضبط املروري وتركيب أنظمة حديثة للضبط اآليل
ودع��ت الس��ائقني إىل رضورة االلت��زام بالرسع��ات املق��ررة عىل الطرق الداخلية والخارجي��ة بإمارة أبوظبي بجانب تكثيف
واستخدام اإلشارات الضوئية الطالع قائدي املركبات اآلخرين عىل التوعية املرورية ونرش الثقافة املرورية من خالل وس��ائل اإلعالم
تغيري مسارهم ،وترك مس��افة أمان كافية خلف املركبات ،وعدم ومواقع التواصل االجتامعي وتنظيم محارضات توعية للس��ائقني
االنش��غال بالهاتف أثناء القيادة واالنتباه عند اإلشارات الضوئية يف مختلف املؤسسات ورشكات سيارات األجرة وحث مستخدمي
الحمراء.
الطريق عىل االلتزام بقانون السري واملرور.
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

شرطة أبوظبي تدعو إلى تعزيز سالمة
الطلبة وحمايتهم من المخاطر

دع��ا قطاع أم��ن املجتمع برشط��ة أبوظبي أولي��اء األمور،
والهيئ��ات التعليمية والطالب والطالب��ات ،إىل رضورة ،تقديم
الدع��م والتوعية ،وتعزيز توعية الطالب بإجراءات س�لامتهم،
وحاميتهم من املخاطر.
وهن��أ اللواء ح�ماد أحمد الح�مادي ،مدير القط��اع ،طالب
وطالبات املدارس وأولياء األمور بالعام الدرايس الجديد – 2018
 2019مؤكدا ً حرص رشطة أبوظبي ،عىل مش��اركة أفراد املجتمع
يف مختلف املناسبات والفعاليات متمنياً أن يكون «عاماً دراسياً»
مفعامً بالنج��اح والتوفيق لجميع الط�لاب والطالبات مبختلف
مراحلهم التعليمية.
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وأكد الح�مادي أن رشطة أبوظب��ي تعترب رشيكاً اس�تراتيجياً
للمؤسسات التعليمية ،لتوفري بيئة تعليمية ومعرفية آمنة ،تحفز
األبناء ع�لى العطاء الدائ��م ،واالبتكار واإلب��داع يف وطن الخري
والعطاء.
يش��ار إىل أن قط��اع أمن املجتم��ع ينفذ س��نوياً العديد من
الحم�لات واملبادرات التوعوية بالتع��اون مع الجهات املختصة،
عىل مدار العام الدرايس وتهدف إىل توعية أبنائنا وبناتنا الطالب
والطالبات ،يف مختلف الفئات العمري��ة والتعليمية ،وتثقيفهم
أمنياً ومرورياً وجنائياً ،وتعزيز ثقافة احرتام القانون لديهم.
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