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             طرق آمنة ... لبيئـــة مـرورية مستدامة

تخفيض  يف  واملساهمة  الطريق  مستخدمي  سالمة  تأمني 
املروري  بالسلوك  واالرتقاء  األدنى  احلد  إلى  املرورية  احلوادث 
وغرس ثقافة السالمة املرورية واالستخدام اآلمن للطريق لدى 

الناشئة وأفراد املجتمع.

احلفاظ على األرواح واملمتلكات من مخاطر احلوادث املرورية.

الوعي  بنشر  الطريق  مستخدمي  فئات  مختلف  سلوك  تطوير 
املروري.

تشجيع كافة فئات املجتمع على العمل التطوعي.

مساندة جهود الدولة يف تنفيذ إستراتيجيتها للسالمة املرورية. 

ومنظمات  واخلاص  احلكومي  القطاعني  بني  التكامل  حتقيق 
املجتمع املدني لدعم مبادرات السالمة املرورية.

رؤيتنا

رسالتنا

أهدافنا
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الرسعة، هذا الخطر القاتل الذي نعيشه أثناء تنقالتنا يومياً، ومنا من هو 
ملتزم بالرسعات املحددة عىل الطرق وبعضنا ال توقفه عن تجاوز الرسعة 

أية أنظمة أو قوانني.
والدولة بقيادتها الحكيمة وحرصها عىل أمن وسالمة مواطنيها واملقيمني 
لضامن  الطرق  عىل  للسري  املنظمة  القوانني  سنت  أرضها  عىل  والزائرين 
اإلمكانيات  كافة  وفرت  كام  يخالفها،  ملن  وكرادع  ملستخدميها  السالمة 

والتقنيات الحديثة واملتطورة ملراقبة الطرق وإنفاذ القوانني املنظمة.
ولكن هناك حاجة إلجراء تعديالت يف األنظمة والقوانني املرورية خاصة 
فيام يتعلق بالرسعة املحددة عىل الطرق، والتي هي بحاجة إلعادة تقييم 
ودراسات متعمقة، واالستفادة من تجارب الدول املتقدمة يف هذا املجال 
للحد من التجاوزات التي يقوم بها البعض، والتي بعضها يتجاوز املنطق 

والعقل.
أغلب الطرق يف الدولة سواء الخارجية أو الداخلية أصبحت يف وقتنا الحايل 
ذات كثافة مرورية عالية خاصة يف أوقات الذروة، والتي ال تسمح حتى 
بالسري بالرسعات املحددة، ناهيك عن الهامش املسموح به وهو 20 كلم 

فوق الحد املرصح به.
إن أغلب الدول يف العامل تسمح وألسباب عديدة بهامش رسعة زائد عن 
الحد املسموح به مبقدار 10 % من الرسعة املحددة وهو مينح للقامئني عىل 
عملية الضبط امليداين لحركة السري واملرور وليس لقائدي املركبات، وبالتايل 
فإن أغلب السائقني يكونون حريصني عىل عدم تجاوز الرسعة املحددة عىل 

الشارع حرصاً منهم لعدم توقيع املخالفات بحقهم.
إننا نؤيد مقرتح املجلس املروري االتحادي بتغيري رسعات بعض الطرق يف 
الدولة وإلغاء هامش الرسعة عىل أن يبقى هامش الرسعة من صالحيات 
القامئني عىل تنظيم حركة السري والضبط املروري ومبقدار ال يتجاوز 10 %..

 محمد صالح بن بدوة الدرميك
رئيس مجلس اإلدارة
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السرعة لماذا لها هامش؟
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  وزير الداخلية البحريني يشيد بجهود 
المنظمة في تطوير العمل العربي المشترك

الفهرس

مجلة فصلية ثقافية 
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كل ما ينرش يف املجلة ال يعرب بالرضورة

عن رأي جمعية اإلمارات للسالمة املرورية
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“إطارات النيتروجين”..
 قنــابـل مـوقـوتـــة
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“مواصالت اإلمارات”
 تطبق نظام النقاط البيضاء 

2840والسوداء على سائقي حافالتها

20

مخاوف دولية 
من تهديد “البوكيمون” للسالمة المرورية

التوعية المرورية 
للحد من خطورة الحوادث



أخبار الجمعية

رئيس  الدرميك  بدوة  بن  صالح  محمد  معايل  أشاد 
املرورية  للسالمة  اإلمارات  جمعية  إدارة  مجلس 
بالجهود املبذولة من قبل الجهات الرسمية واألهلية 
عىل  املوحدة  الرابعة  املرورية  التوعية  حملة  لدعم 
تحت  الداخلية  وزارة  أطلقتها  التي  الدولة  مستوى 
شعار “طالبنا أمانة” مع بداية العام الدرايس الجديد 
وتستمر مدة ثالثة شهور حيث يتم تكثيف الدوريات 
املرورية عىل الطرق والتقاطعات أمام كافة املدارس 

عىل مستوى الدولة.
املعنية  األطراف  جميع  تكاتف  أهمية  عىل  وأكد 
عىل  حفاظاً  عليها  السالمة  وتعزيز  الطرق  لتأمني 
املدارس  طالب  خاصة  الطريق،  مستخدمي  سالمة 
أثناء ذهابهم وعودتهم من مدارسهم، مشرياً إىل أن 
العام  بداية  مع  الدولة  يف  املرور  مديريات  جهود 

الدرايس حالت دون وقوع أية حوادث تذكر.
للسالمة  اإلمارات  جمعية  إن:  بدوة  بن  وقال 
املرورية حريصة عىل املشاركة يف مختلف األنشطة 

بن بدوة الدرمكي يشيد 
بجهود الحفاظ على أمن وسالمة الطلبة

والفعاليات والحمالت التي تنظمها الجهات املعنية 
بالسالمة املرورية، خاصة وزارة الداخلية ومديريات 
املرور عىل مستوى الدولة، تحقيقاً ألهدافها يف ترسيخ 
الطريق  مستخدمي  لدى  املرورية  السالمة  مبادئ 

والحد من الحوادث املرورية التي تستنزف الطاقات 
البرشية وتخلف خسائر مادية كبرية.

من خالل  الحمالت  تشارك يف  الجمعية  أن  وأضاف 
والنرشات  الكتيبات  من  العديد  وتوزيع  إعداد 
التوعوية املوجهة ملختلف الفئات العمرية وبلغات 
متعددة، إضافة إىل بث مسابقات مرورية عرب الربامج 
اإلذاعية ذات الكثافة الجامهريية، بهدف الوصول إىل 
أكرب رشيحة من املجتمع لتوسيع مداركهم ووعيهم 
بأهمية السالمة املرورية ولتكون أحد أهم املامرسات 

اليومية التي ميارسها أفراد املجتمع.
قدوة  يكونوا  أن  إىل  األمور  أولياء  الدرميك  ودعا 
وأن  املرور،  وقواعد  بأنظمة  االلتزام  يف  ألبنائهم 
الحوادث،  مخاطر  من  أبنائهم  سالمة  عىل  يحرصوا 
أن  متمنياً  مدارسهم،  وإىل  من  نقلهم  أثناء  خاصة 
يكون العام الدرايس خالياً من أية حوادث أو إصابات 

تطال أبناءنا الطلبة. 
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السالمة المرورية تنظم الندوة الدولية : 
“أثر إنفاذ القانون والرقابة في السالمة المرورية”

تنظم جمعية اإلمارات للسالمة املرورية ندوة دولية 
حول أثر إنفاذ القانون والرقابة يف السالمة املرورية 
أبوظبي  يف  القادم  نوفمرب   3  –  2 من  الفرتة  خالل 
حوادث  من  للوقاية  الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون 
العربية للسالمة املرورية ومنظمة  الطرق واملنظمة 

الصحة العاملية ووزارة الداخلية.
اللجنة  رئيس  املنصوري  سيف  نارص  الدكتور  وأكد 
إلقاء  الندوة  تنظيم  من  الهدف  أن  للندوة  العلمية 
الضوء عىل الدور املهم لعملية إنفاذ القانون والرقابة 
امليدانية يف تنظم العملية املرورية بجميع عنارصها 
ومن جميع جوانبها كجزء رئييس من حل املشكالت 
املرورية والحوادث، خاصة تلك التي تتسم بالخطورة 
ملا  بالنظر  مشكالت خطرية  أنها  إىل  الفتاً  والتعقيد، 
يرتتب عىل حوادث السري من نتائج مفجعة وعواقب 
وخيمة سواء من حيث الخسائر يف األرواح واإلصابات 
موارد  املادية من  األرضار  تستنزفه  ما  أو من حيث 
الدول. وهي مشكلة معقدة بالنظر لتعدد العوامل 
املختصة  األجهزة  وتعدد  الحوادث  لهذه  املسببة 

مبعالجة هذه العوامل. 
وأضاف إن إنفاذ قانون املرور ميكن أن تكون عملية 
السلطات  من  العديد  وضعت  وقد  للغاية،  مكلفة 
الرشطية طرقاً لزيادة كفاءة وفعالية عمليات التنفيذ، 
فعالية  لزيادة  املتاحة  األساليب  من  ومجموعة 
الندوة  إىل أن  إنفاذ مفصلة، مشرياً  وكفاءة عمليات 
العلمية  األوراق  خالل  من  األساليب  هذه  ستتناول 
من  وخرباء  مختصني  قبل  من  طرحها  سيتم  التي 
من  أكرث  متثل  وجامعات  أبحاث  ومراكز  مؤسسات 
42 دولة ومنظامت دولية.وقال الدكتور املنصوري إن 
الترشيعات  التعرف عىل فعالية  الندوة  من أهداف 
مخالفي  عىل  املوقعة  القانونية  العقوبات  ونوع 
إنفاذ  اسرتاتيجيات  عىل  الضوء  وتسليط  املرور، 
املخالفات  الحد من  العقوبة يف  وأثر  املرور،  قوانني 
الردع،  وآليات  وأساليب  املرورية، وطرق  والحوادث 
إضافة إىل أهمية استخدام إنفاذ القانون بالتزامن مع 
تطبيق االسرتاتيجيات التعليمية والبيئية / الهندسية 
واستخدام برامج وتدابري تستهدف تعديل سلوكيات 

املحلية  التجارب  عىل  واالطالع  الطريق  مستخدمي 
واإلقليمية والدولية املختلفة وتبادل الخربات يف هذا 
ترتكز  فقال:  الندوة  يتعلق مبحاور  فيام  أما  املجال. 
بالرقابة  تتعلق  األول  أربعة،  أساسيات  املحاور عىل 
امليدانية من حيث زيادة مستويات املراقبة، وفعالية 
العقوبة وإدارة رسيعة وفعالة لتوقيع العقاب، وعمل 
املكثفة  القانون  إنفاذ  امليدانية وعمليات  الدوريات 
املفاجئة(، وكفاءة  امليدانية  )الحمالت  األجل  قصرية 

قدرة  التقليدية، وعدم  الفعيل  الردع  إنفاذ  عمليات 
الرشطة،  بعمليات  التنبؤ  عىل  الطريق  مستخدمي 
االنتقايئ، واملصممة  التنفيذ  اسرتاتيجيات  إىل  إضافة 
خصيصاً الستهداف املواقع عالية املخاطر من حيث 
الطرق،  مستخدمي  وسلوكيات  املرورية  الحوادث 
املتاحة  للموارد  األفضل  املكاين  النرش  واسرتاتيجيات 
االستجابة،  التنفيذ ورسعة  عمليات  وكفاءة  للرشطة 
وتقنيات إنفاذ القانون اآللية وتعزز عملية الضبط، 
املرور  رجال  بني  والتوعية  املبارش  والتواصل 

ومستخدمي الطريق ودورها يف تغيري سلوكياتهم.
مالءمة  حيث  من  بالترشيع  فيتعلق  الثاين  أما 
املرورية،  واألوضاع  للمستجدات  الحالية  القوانني 
املرورية،  والحوادث  املخالفات  من  الحد  يف  وأثرها 
املخالفة،  تكرار  وردع  استهداف  واسرتاتيجيات 
بعض  ويف  عام  بشكل  العقوبات  يف  والتشديد 
املخالفات الخطرة، وآليات إنفاذ القانون والربط بني 
الجهات املعنية، العقوبات البديلة ودورها يف تعزيز 
سلوكيات مستخدمي الطريق، وأثر هامش مستويات 
التسامح يف إنفاذ القانون عىل حدود الرسعة ودورها 
أكرب  قدر  وضامن  الرسعة  تجاوز  مستوى  يف خفض 
وضع  وأهمية  املقررة،  الرسعة  بحدود  االلتزام  من 
عنها  ينبثق  الطرق،  عىل  للسالمة  متكاملة  سياسة 

اسرتاتيجيات طويلة األجل.
األساسني  إن  املنصوري  سيف  نارص  الدكتور  وقال 
الثالث والرابع من محاور الندوة يتمثالن يف التدريب 
والتوعية واإلعالم من حيث تطوير املناهج التدريبية 
مبا يتامىش واملستجدات الحديثة، والربامج التعليمية 
والتدريبية لرجال الرشطة يف عمليات إنفاذ القانون، 
ودور  الطريق،  مستخدمي  مع  التعامل  وأساليب 
يف  املختلفة  الدراسية  املراحل  يف  التعليمية  املناهج 
وبرامج  املرورية،  السالمة  وتعزيز  القانون  احرتام 
الدراسات  وأهمية  الرشطة  أفراد  وتدريب  تعليم 
الراجعة(، ودور اإلعالم يف  التغذية  والتقييم )لتوفري 
دعم عمليات إنفاذ القانون، إضافة إىل دور التوعية 
السالمة  بقضايا  املجتمعي  الوعي  زيادة  واإلعالم يف 

عىل الطرق.

إلقاء الضوء عىل دور 
إنفاذ القانون يف تنظيم 

العملية املرورية
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أخبار الجمعية

استقبل معايل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد 
الله آل خليفة وزير الداخلية مبملكة البحرين، وفد 
السيد  برئاسة  املرورية  للسالمة  العربية  املنظمة 
من  كل  ويرافقه  املنظمة  رئيس  الفريقي  عفيف 
العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني نائب رئيس 
الدولية  املنظمة  لرئيس  األول  والنائب  املنظمة 
املروري  والخبري  الطرقات  حوادث  من  للوقاية 
وبحضور  بوحجي،  العزيز  عبد  السيد  باملنظمة 
خليفة  آل  الوهاب  عبد  بن  الرحمن  عبد  العقيد 

القائم بأعامل مدير عام اإلدارة العامة للمرور.
ويف بداية اللقاء، رحب معايل الوزير بزيارة الوفد، 

التجارب  واالطالع عىل  التواصل  تعزز  أنها  مؤكداً 
والخربات، التي تساهم يف تعزيز الجهود املبذولة 
لتحقيق أعىل مستويات السالمة املرورية، مشيداً 
بها  املنوطة  باملهام  واضطالعها  املنظمة  بدور 
من  انطالقاً  املشرتك،  العريب  تطوير العمل  يف 
االسرتاتيجية العربية للسالمة املرورية التي أقرها 

مجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد معاليه أن املجلس األعىل للمرور يف البحرين، 
املعنية،  والجهات  الوزارات  ممثيل  يضم  والذي 
كبرياً بشأن تحقيق السالمة املرورية،  قطع شوطاً 
للمرور  العامة  اإلدارة  تزويد  تم  قد  أنه  إىل  الفتاً 

بأحدث األجهزة واألنظمة الذكية يف مجال توظيف 
الحركة  ملراقبة  املتطورة  التكنولوجيا  تطبيقات 
املرورية والحد من املخالفات الخطرة والتي تعد 
السبب الرئييس يف كثرٍي من الحوادث املميتة، وذلك 
يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية التطوير والتحديث التي 
لتطوير  قطاعاتها  بكل  الداخلية  وزارة  تنفذها 
املنظمة  األمني بشكل عام. وأشاد بجهود  العمل 
وخاصة  أعضائها  وكافة  املرورية  للسالمة  العربية 
عودتنا  التي  املرورية  للسالمة  اإلمارات  جمعية 
بتمّيزها وريادتها محلياً وخليجياً وما حققته من 

إشعاع دويل.

خالل لقائه بوفد المنظمة العربية للسالمة المرورية
    وزير الداخلية البحريني يشيد بجهود المنظمة

في تطوير العمل العربي المشترك
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املنظمة  رئيس  الفريقي  عفيف  األستاذ  وعرض 
تقرير  الزيارة  خالل  املرورية  للسالمة  العربية 
نشاط املنظمة للفرتة 2011 – 2015 الذي يلخص 
جهود املنظمة لالرتقاء بالوعي املروري يف البلدان 
العربية ومساندتها لألجهزة الحكومية ذات العالقة 
مبنظومة السالمة املرورية، ويوضح التعاون القائم 
العامة ملجلس  واألمانة  العربية  املرور  أجهزة  مع 
املنظمة  رئيس  وأشاد  العرب.  الداخلية  وزراء 
البحرينية  الداخلية  التي تقوم بها وزارة  بالجهود 
مملكة  ربوع  يف  واالستقرار  األمن  عىل  للحفاظ 
وزير  أبداه  ملا  تقديره  عن  معرباً  كافة،  البحرين 
السالمة  بتحقيق  تتعلق  مرئيات  من  الداخلية 
التجربة  ومثمناً  العريب،  التعاون  وتعزيز  املروية 
القانون،  وإنفاذ  السالمة  مجال  يف  البحرينية 
ومؤكداً استعداد املنظمة للتعاون والرشاكة وتبادل 

الخربات مع البحرين.
أحمد  حسن  متقاعد  العميد  استعرض  كام 

اإلمارات  لجمعية  العام  الرس  أمني  الحوسني 
العربية  املنظمة  رئيس  ونائب  املرورية  للسالمة 
املستقبلية  والربامج  املشاريع  املرورية  للسالمة 
للمنظمة يف إطار مساهمة املجتمع املدين بتنفيذ 
الطريق  عىل  للسالمة  العاملي  العمل  عقد  بنود 
2011 – 2020، وذكر أنه من بني األنشطة املهمة 

الندوة  تنظيم  هي  حالياً  لها  اإلعداد  يجري  التي 
الدولية للسالمة املرورية التي ستنعقد باإلمارات 
يومي 2 و 3 نوفمرب القادم وستتناول دور الحزم 
وتشديد املراقبة وإنفاذ القانون للحد من الحوادث 
الطريق  وأمن مستخدمي  وتأمني سالمة  املرورية 

وحامية األرواح واملمتلكات.
الحوسني  أحمد  حسن  متقاعد  العميد  وعرض 
نتائج وتوصيات املؤمتر الدويل الذي نظمته جمعية 
اإلمارات للسالمة املرورية بأبوظبي باالشرتاك مع 
إدارة  حول  املرورية  للسالمة  العربية  املنظمة 
السالمة عىل الطرق وأنظمة النقل الذكية والذي 
للخرباء  العاملية  واملشاركات  العلمي  بالرثاء  متّيز 

واملختصني. 
ويف ختام اللقاء تسلم معايل الفريق الركن الشيخ 
راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية مبملكة 
البحرين، الدرع الفخري للمنظمة العربية للسالمة 

املرورية. 

املنظمة تساند الجهات 
الحكومية ذات العالقة 

بالسالمة املرورية
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أخبار الشركاء

النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
اإلمارات  دولة  أن  عجامن  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 
أصبحت متتلك شبكة طرق وبنية تحتية وخدمات تعترب 
األفضل عىل مستوى املنطقة العربية والعامل، وتم تنفيذ 
من  وذلك  العاملية،  املواصفات  ألعىل  وفقاً  البنية  تلك 
خالل مجموعة من املبادرات الخدمية للقيادة الرشيدة، 
وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
السمو  الله، وصاحب  الوزراء حاكم ديب، رعاه  مجلس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
أصحاب  وإخوانهم  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 

السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.
ولفت سموه إىل االهتامم الذي توليه القيادة الرشيدة 
التنموية  الخطط  الحيوية، وتبنيها  ملثل هذه املشاريع 
وربط  حديثة،  طرق  شبكات  توفري  إىل  تهدف  التي 
اإلمارات كافة من خالل شبكة حديثة للقطارات واملرتو؛ 
لتسهيل عملية النقل والتنقل من خالل النقل الجامعي، 
إضافة إىل نقل املواد التي يتم من خاللها تنفيذ البنية 

وتوفري  واالستقرار،  واألمن  الرفاهية  لتحقيق  التحتية 
متطلبات واحتياجات املجتمع.

وقال سموه، إن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تربز أمامنا 
بشؤون  العناية  عىل  الشديد  سموه  حرص  جميعاً 
الخدمات  أفضل  لتوفري  املخلص  والعمل  املواطنني، 
بيئة  وتوفري  االزدحام،  من  للتخفيف  التحتية  والبنية 
محور  باعتباره  الدولة،  يف  باملواطن  للنهوض  مثالية 

عملية التنمية، وأداة تحقيق النمو واالزدهار.
جاء ذلك، خالل استقبال صاحب السمو الشيخ حميد 
الشيخ  بالديوان، بحضور  النعيمي، يف مكتبه  بن راشد 
راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، 
معايل الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير 
تطوير البنية التحتية، واملهندس الدكتور عبد الله سامل 
الربية  للمواصالت  االتحادية  الهيئة  عام  مدير  الكثريي 
عام  مدير  عمري  بن  أحمد  عمر  واملهندس  والبحرية، 
املرافق  والوفد  عجامن  يف  العامة  املواصالت  مؤسسة 
راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  وشدد  لهم. 
والتنسيق  التعاون  اللقاء، عىل رضورة  النعيمي، خالل 

القطاعات،  كافة يف مختلف  الحكومية  املؤسسات  بني 
والهيئة  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  مهمة  وتسهيل 
بني  التنقل  عملية  لتنظيم  للمواصالت،  االتحادية 
اإلمارات، وتنظيم وتسجيل الشاحنات، وتخصيص طرق 
لسيارات  املخصصة  بالطرق  مرورها  وعدم  لها،  خاصة 

النقل األخرى.
لدولة  والحكيمة  الرشيدة  القيادة  أن  إىل  وأشار سموه 
 2021 املستقبلية  رؤيتها  يف  وتطمح  تتطلع  اإلمارات 
كافة،  املجتمع  أفراد  متطلبات  وتوفري  وطننا،  لتنمية 
مفهوم  وتعميق  املستمر،  التطوير  عىل  حريصة  وأنها 
املختلفة  الطرق  شبكات  وتحديث  املستدامة،  التنمية 
الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  اسرتاتيجيتها  وضع  التي 
وركزت عىل تنفيذ خطط التنمية الشاملة واالستثامر يف 
العنرص البرشي، وبناء اإلنسان وتثقيفه من أجل تنشئة 
التي  اإلنجازات  عىل  الحفاظ  عىل  قادرة  واعية  أجيال 
تواكب متطلبات العرص والتفاعل اإليجايب مع التحديات 
صاحب  ودعا  واملواطن.  بالوطن  االرتقاء  أجل  من 
بالخربات  االستعانة  رضورة  إىل  عجامن  حاكم  السمو 
البنية  مشاريع  تنفيذ  خالل  األجانب  واملستثمرين 

حاكم عجمان وولي عهده اطلعا على خطط »البنية التحتية« و»االتحادية للمواصالت«

النعيمي: شبكة طرق اإلمارات األفضل على 
مستوى العالم
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التحتية، خاصة مرشوع شبكة القطارات واالستفادة من 
الرشكات العاملية وخربتها يف مجال االستثامر مبثل هذه 
املشاريع. وأشاد صاحب السمو حاكم عجامن بالجهود 
املبذولة من قبل املسؤولني، ويف مقدمتهم معايل الدكتور 
عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية 
التحتية، وفريق العمل يف الهيئة االتحادية للمواصالت، 
ومؤسسة مواصالت عجامن يف تنفيذ املشاريع التي من 

شأنها تطوير الخدمات الحيوية يف اإلمارات كافة.
عجامن  إمارة  يف  كافة  املعنية  الدوائر  سموه  ووجه 
والهيئة  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  مع  بالتنسيق 
االتحادية للمواصالت، مؤكداً حرصه الشديد عىل تقديم 
يف  عليها  للتسهيل  املؤسسات  لتلك  الالزم  الدعم  كل 
هدف  تحقيق  نحو  سعياً  اإلمارة،  يف  مشاريعها  تنفيذ 

توفري خدمات أفضل للمجتمع.
كام استقبل سمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل 
راشد  الشيخ  بالديوان بحضور  عهد عجامن، يف مكتبه 
والتخطيط،  البلدية  دائرة  رئيس  النعيمي  حميد  بن 
معايل الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير 
تطوير البنية التحتية، واملهندس الدكتور عبد الله سامل 
الربية  للمواصالت  االتحادية  الهيئة  عام  مدير  الكثريي 
عام  مدير  عمري  بن  أحمد  عمر  واملهندس  والبحرية، 
املرافق  والوفد  عجامن  يف  العامة  املواصالت  مؤسسة 
لهم. واستمع صاحب السمو حاكم عجامن وويل عهده، 
تطوير  وزير  معايل  من  مفصل  لرشح  اللقاءين،  خالل 
البنية التحتية، ومن املهندس الدكتور عبد الله الكثريي 
املرحلة  يف  تنفيذها  سيتم  التي  املشاريع  أهم  حول 
أو جسوراً. وخطة  كانت شبكات طرق  القادمة، سواء 

الهيئة االتحادية للمواصالت للمرحلة املقبلة.

إنجاز 85 % من مرشوع مدخل أم القيوين
كشف معايل الدكتور املهندس عبد الله بلحيف النعيمي 
وزير تطوير البنية التحتية، عن إنجاز 85 % من مرشوع 
جرس مدخل أم القيوين، الذي تبلغ تكلفته 111 مليوناً 
املتوقع  من  أنه  إىل  مشرياً  دراهم،  و410  ألفاً  و442 

افتتاحه قريباً.
ووجه  املرشوعني،  يف  العمل  سري  عىل  معاليه  واطلع 
برسعة العمل عىل إنجازهام لدورهام الحيوي يف دعم 
وكذلك  الدولة،  يف  التحتية  والبنية  الطرق  منظومة 
مختلف  بني  الحركة  انسيابية  تحقيق  يف  مساهمتهام 

املناطق التي يربطهام الطريقان.
وقال معاليه، إنه بحسب دراسات قامت بها الوزارة، من 
املتوقع أن يشهد مدخل أم القيوين منواً يف مستخدميه 
يعادل 5.3 % سنوياً حتى عام 2017، ما يعني زيادة 
إىل        تصل  أن  املتوقع  من  بنسبة  التقاطع  مستخدمي 
7 % بشكل سنوي بدءاً من عام 2018، نتيجة للمشاريع 

التنموية املستدامة باملنطقة.

بينها جرسان  يتكون من 6 جسور  املدخل  أن  وأوضح 
إضافة  اتجاه،  كل  يف  حارتني  منهام  كل  يضم  رئيسان 
القيوين  أم  إمارة  املدخل  ويربط  نفقني سطحيني،  إىل 
بالطرق الخارجية رقم 311، و611، كام يتضمن إنشاء 
بشارع  اإلمارة  لربط  وانزالقية  التفافية  وطرق  جسور 
إىل  باإلضافة  املعال،  -فلج  القيوين  أم  وطريق  االتحاد 
بني  التنقل  عمليات  لتسهيل  للمشاة  جسور   3 إنشاء 
جانبي الطريق بشكل آمن ولضامن االنسيابية املرورية 

للمركبات.
وأكد معايل الدكتور املهندس عبدالله بلحيف النعيمي 
جرس  تقاطع  مرشوع  أن  التحتية  البنية  تطوير  وزير 
تبلغ  املقبل،  العام  نهاية  منه  االنتهاء  املتوقع  البديع 
تكلفته اإلجاملية نحو 200 مليون درهم، ويتكون من 3 
أجزاء، تشمل إنشاء جرس موجه لنقل حركة القادمني من 
إمارة ديب إىل الشارقة مبارشة، باتجاه املدينة الجامعية، 
أما  باتجاه واحد فقط،  الجرس من 3 حارات،  ويتكون 
الجزء الثاين فهو عبارة عن مخرج للقادمني من الشارقة 
إىل ديب، ويتكون أيضاً من 3 حارات، والجزء الثالث من 
عىل  حالياً  القائم  الجرس  توسعة  عن  عبارة  املرشوع 
حارات   7 إىل   3 من  ومليحة،  اإلمارات  شارعي  تقاطع 
عن  بحواجز  ومنفصلة  رئيسة  حارات   5 إىل  مقسمة 

املخارج، إضافة إىل حارتني أخريني للراغبني يف الرجوع.
وقال إن تطوير تقاطع البديع جاء بعد دراسة أجرتها 
الحركة املرورية،  التحتية حول منو  البنية  وزارة تطوير 
عىل مدار 20 عاماً مقبلة، يف هذه املنطقة، خالل العام 
النمو  حجم  مع  يتناسب  ال  التقاطع  أن  فتبني   ،2013
املطرد، ما تطلب إجراء مرشوع »البديع« الذي يضمن 
عدم تداخل املركبات عند املداخل واملخارج، كام سيتم 
تطوير وتوسعة الحارات قبل وبعد منطقة جرس البديع 

لضامن انسيابية الحركة.
وأضاف معاليه، أن الوزارة ستنفذ 3 اسرتاحات للشاحنات 
 300 تستوعب  »حاضنات«  اسم  عليها  أطلق  والتي 
شاحنة لكل حاضنة، وتقع عىل شارعي اإلمارات، والذيد 
-الشارقة، بهدف استيعاب أكرب عدد من املركبات التي 
كانت تتكدس عىل الطرقات أثناء فرتة حظر املرور، ما 
كان يتسبب يف وجود خطورة عىل مستخدمي الطريق، 
القاتلة،  املرورية  الحوادث  وقوع  احتاملية  من  ويزيد 
واملخارج  املداخل  إغالق  يف  كذلك  تتسبب  أنها  كام 
»الحاضنات«  وتضم  تستخدمها،  التي  الطرق  ملختلف 

مطاعم ومساجد وأماكن مخصصة للراحة.
اإلمارات  شارع  تنفيذ  اكتامل  إىل  نظراً  أنه  إىل  ولفت 
الشاحنات  الشهداء، فإنه سيتم منع مرور  حتى شارع 
عىل شارع الشيخ محمد بن زايد، إال للشاحنات املرخص 
حيث  التحتية،  البنية  تنمية  مشاريع  تخدم  والتي  لها 
املوضوع،  بهذا  كافة  املعنية  الجهات  مع  التنسيق  تم 
التي توجه  اللوحات والشواخص  البدء برتكيب  وسيتم 

الشاحنات إىل الطرق البديلة، وتنبيهها لعدم استخدام 
شارع الشيخ محمد بن زايد.

أهدافها  ضمن  أدرجت  الوزارة  أن  معاليه،  وأكد 
االسرتاتيجية مبادرة استكامل ربط مناطق الدولة بشبكة 
للتوجيهات السامية لصاحب  الطرق االتحادية تحقيقاً 
الدولة،  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس  السمو 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه  الله(،  )حفظه 
الدولة رئيس مجلس  بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الوزراء حاكم ديب )رعاه الله(، بشأن تأمني أعىل درجات 
أرض  عىل  واملقيمني  املواطنني  لجميع  الحياة  جودة 
املجتمع  أفراد  بني  املجتمعي  التالحم  وضامن  الوطن، 
اإلمارايت من خالل ربط جميع املدن واملناطق والبلدات 
عىل مستوى الدولة بشبكة طرق عىل درجة عالية من 

الجودة واألمان.

جرس عند مدخل السلمة بنهاية العام الحايل
أعلن الدكتور املهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير 
تطوير البنية التحتية، عن تنفيذ مرشوع حيوي ومهم 
لألهايل يف أم القيوين، يقع عىل شارع الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان يف أم القيوين، يتضمن إنشاء جرس عند 
ودخول  حركة خروج  لتسهيل  السلمة،  منطقة  مدخل 
الشهر  نهاية  فيه  العمل  املنطقة، وسيبدأ  إىل  املركبات 

الجاري، وينجز يف أواخر 2016.

املالحة  بخطم  خليفة  شارع  مرشوع  إطالق 
»E99« والطريق

بارشت الوزارة يف تنفيذ املرحلة األوىل، ملرشوع الطريق 
الرابط بني شارع الشيخ خليفة »الفجرية« مبركز خطم 
خالل  منه  االنتهاء  واملتوقع   ،»E99« والطريق  املالحة 
الربع الثالث من العام املقبل، حيث تبلغ كلفة املرحلة 
األوىل من املرشوع 30 مليون درهم تقريباً بطول 4 كم.

الشيخ  شارع  عىل  الشاحنات  مرور  منع 
محمد بن زايد نهاية 2016

سيتم منع مرور الشاحنات عىل شارع الشيخ محمد 
»العابر«  اإلمارات  شارع  إىل  وتحويلها  زايد،  بن 
سابقاً، نهاية العام الحايل أو بداية العام 2017، عىل 

أكرث تقدير.
بحلول  للحوادث  الصفرية  الرؤية  تحقيق  بهدف 
عام 2030، والتخفيف عىل طريق الشيخ محمد بن 
زايد الذي مير من قلب رأس الخيمة وديب، وتوحيد 
ساعات الحظر بالنسبة إىل الشاحنات وعدم تركها 
التخطيط مستقباًل ألن تكون  محلياً، يف إطار  شأناً 
الطرق  بإدارة  املعنية  للجهات  واضحة  الصورة 

االتحادية.
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الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،  وجه 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتشكيل 
السري عىل  آلية لرتخيص خرباء حوادث  لجنة لوضع 

مستوى الدولة.
بذل  االتحادي، عىل  املروري  املجلس  وحث سموه، 
املزيد من الجهود لضبط أمن الطرق، وتعزيز سالمة 
جميع مستخدميها وفق رؤية ورسالة وزارة الداخلية.
وكان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الداخلية،  وزارة  مقر  يف  للمجلس  اجتامعاً  ترأس، 
السياسات  من  عدد  ومراجعة  مناقشة  وجرت 
املختصة يف املجال املروري، وأبرز اإلنجازات التي تم 

تحقيقها.
مهندس  اللواء  قدمه  إيجاز  إىل  سموه،  واستمع 
مستشار محمد سيف الزفني، رئيس املجلس املروري 
السابقة  االجتامعات  أعامل  نتائج  حول  االتحادي 

للمجلس.

وعرب الزفني عن بالغ شكره وتقديره إىل الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد، عىل اهتاممه بالقضايا املرورية 
الدولة،  مستوى  عىل  املجلس  إجراءات  وتوحيد 

وإتاحة الفرصة للمجلس لعرض املنجزات.

“املروري االتحادي” يويص باإلفصاح عن مرىض 
السكري والرصع

االتحادي برضورة اإلفصاح عن  املروري  أوىص املجلس 
رخصة  عىل  الحصول  عند  الرصع  أو  السكري  مرض 
الهيئات  بني  ربط  وجود  أهمية  عىل  مشدداً  القيادة، 
خلفية  عىل  وذلك  واملواصالت  الطرق  وهيئة  الصحية 
حادثة عجامن.  وأفاد اللواء محمد سيف الزفني رئيس 
املجلس املروري االتحادي مساعد القائد العام لرشطة 
تستهدف  التوصية  هذه  أن  العمليات،  لشؤون  ديب 
حامية املجتمع والسائقني مام قد يرتتب عىل الشخص 
مسؤولية قانونية عندما يتعرض لنوبة رصع أو سكري 

التوصية  من  الثاين  الشق  أن  وأضاف:  القيادة.   أثناء 
الحصول عىل  باملرض الحقا أي بعد  يتعلق يف اإلصابة 
الصحي  الوضع  عن  اإلفصاح  رضورة  مؤكدا  الرخصة 

ضمن شهادة طبية من مراكز معتمدة يف اإلمارة.
عبور  مواعيد  حظر  بتوحيد  املجلس  وأوىص 
وذلك  الدولة،  يف  اإلمارات  مستوى  عىل  الشاحنات 
الطرقات  عىل  القاتلة  الشاحنات  حوادث  من  للحد 
وإداريت  األشغال  وزارة  يضم  فريق عمل،  من خالل 
أما  واملواصالت،  الطرق  وهيئة  والشارقة  ديب  مرور 
املرورية، حيث  باملخالفات  الثالثة فتختص  التوصية 
املرورية  املخالفات  جميع  دفع  عىل  املجلس  أكد 
الدولة ألي سبب  قبيل مغادرة  والزائرين  للمقيمني 
عرب جميع املنافذ الربية والجوية مبعزل عن قيمتها، 
كام أوىص املجلس املروري االتحادي باستدعاء جميع 
السائقني األكرث تورطا يف املشكالت والقضايا املرورية 

يك يتم تنويرهم وتثقيفهم من خالل إدارات املرور.

ترأس اجتماع المجلس المروري االتحادي

سيف بن زايد يوجه بتشكيل لجنة لوضع آلية 
ترخيص خبراء حوادث السير
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يخاطر كثري من الشباب باستخدام اإلطارات التالفة، 
أو املعبأة بغاز النيرتوجني، ما يعرض حياتهم وحياة 
الشباب  بعض  أن  عن  ناهيك  للخطر،  اآلخرين 
الصالحية لفرتة تصل إىل  يستخدم اإلطارات منتهية 
3 سنوات، ومنهم من ينتظر أن تسوء حالة اإلطارات 

بالكامل، ليشرتي إطارات جديدة.
يقدم  األيام  هذه  يف  الشباب  بعض  أن  إىل  إضافة 
يجعل  ألنه  بالنيرتوجني  سيارته  إطارات  تزويد  عىل 
ضغط اإلطارات ثابتاً ال يزيد وال يقل، كام يجعل سري 
السيارة مختلفاً ويعطيها نعومة ومرونة عند املطبات 
يف شوارع وطرقات املدينة واألحياء السكنية، ورغم 
لإلطار  مشاكل  يسبب  النيرتوجني  لكن  الفوائد  تلك 
الهواء الطبيعي  والسيارة، ألنه غاز وليس بدياًل عن 

الذي تزود به السيارات بشكل عام.
وحذرت مديرية املرور والدوريات يف رشطة أبوظبي، 
بإطارات قدمية  السري  السيارات من خطورة  سائقي 
يف  الحرارة  درجات  ارتفاع  خالل  خاصة  تالفة،  أو 
موسم الصيف، ما يتسبب بانفجار اإلطارات، ويعرض 
مرورية  لحوادث  الطرق  ومستخدمي  السائقني 

خطرية ومميتة.
الذين  األفراد  والدوريات،  املرور  مديرية  ونصحت 
فرتة  خالل  طويلة  رحالت  يف  براً  بالسفر  يقومون 
الصيف التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، التأكد من 
وعدم  الطويلة،  للرحالت  مركباتهم  إطارات  مالءمة 
ترك اإلطارات التالفة عىل الطرق الرئيسة، ما يشّكل 

خطراً وعائقاً عىل الطريق قد تؤدي إىل وقوع حوادث 
تفادي  السيارات،  سائقي  محاولة  جراء  مرورية، 
اإلطارات التي يتم تركها عىل الطرق والشوارع، خاصة 

عىل الطرق الخارجية.
إطارات  سالمة  من  التأكد  أهمية  عىل  وشّددت 
املركبات وفحصها وتبديلها يف حالة انتهاء صالحيتها، 
األصناف  واستخدام  عليها  تشققات  أي  وجود  أو 
سالمة  عىل  حفاظاً  للمواصفات،  املطابقة  الجيدة 
اتباع  رضورة  مؤكدة  املركبات،  قائدي  وأرواح 
التعليامت الصحيحة لضامن سالمة اإلطارات، ومنها 
مالءمة اإلطار املستخدم ودرجة الحرارة التي يتحملها 

“مرور أبوظبي” تدعو إلى الحيطة والحذر

“إطارات النيتروجين”... قنــابـل مـوقـوتـــة

والحمولة املناسبة، إضافة إىل سنة الصنع.
وارتفاع  الصيف،  فصل  خالل  السائقني  ودعت 
والحذر، وتفقد  الحيطة  توخي  إىل  الحرارة،  درجات 
اإلطارات  إىل  إضافة  مستمر،  بشكل  اإلطارات 
اآلخرين  وسالمة  سالمتهم  عىل  للحفاظ  االحتياطية 

من مستخدمي الطرق.
الحرارة،  درجات  ارتفاع  عوامل  أن  وأوضحت 
تؤدي  قد  الزائدة،  والرسعة  باألسفلت،  واالحتكاك 
استخدام  عن  فضالً  وانفجارها،  اإلطارات  متدد  إىل 
مبادئ  مع  املتوافقة  غري  أو  املستعملة،  اإلطارات 

األمن والسالمة عىل الطريق.
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ديب  مرور  إدارة  مدير  البناي  العقيد جامل   كشف 
باإلنابة، أن الحوادث املرورية يف فرتة الصيف مل تعد 
الدولة بل أصبحت  تقترص عىل »املسافرين« خارج 
أيضا تشكل قلقا للقاطنني بصورة ملحوظة، بسبب ما 
تخلفه من آثار مؤملة تؤدي إىل الوفيات واإلصابات، 

إضافة إىل الخسائر املادية يف املمتلكات.
عدم  يف  تكمن  الكربى  املشكلة  إن  البناي:  وقال 
سجل  حيث  السري،  أثناء  املركبات  إطارات  صالحية 
النصف األول من العام الجاري 419 مخالفة مقارنة 
 2014 األسبق،  العام  فيام سجل  يف 2015  بـ 3249 
بسبب  الحوادث  عدد  أن  موضحا   ،8291 نحو 
اإلرهاق والنوم يف 2015 بلغت 6 حوادث نتج عنها 
تسببت  فيام  وفاة  حالتي  أسفرت عن  إصابات،   10
حاالت  و3  إصابة   11 بـ  إطارات  انفجار  حوادث   5
وفيات يف الفرتة نفسها، أما النصف األول من العام 
الجاري فقد سجل 4 حوادث انفجار وانفصال إطارات 
تسبب بـ 5 إصابات من دون أي وفيات عازياً معظم 

الحوادث يف موسم السفر إىل انفجار اإلطارات.

بنسبة                  ديب  يف  املرورية  الوفيات  مؤرش  ارتفع 
68 % خالل األشهر السبعة املاضية من العام الجاري، 
بواقع 130 حالة وفاة، مقابل 77 وفاة يف الفرتة ذاتها 
الرصد  قسم  إحصاءات  بحسب  املايض،  العام  من 

والتحليل يف اإلدارة العامة للمرور برشطة ديب. 
ديب  إن رشطة  املزروعي:  مهري  العميد سيف  وقال 
وضعت حزمة من الخطط واألفكار عالوة عىل تنفيذ 
توصيات من قبل )املجلس املروري املوحد( بقصد 
حمالت  عرب  القاتلة،  املرورية  الحوادث  من  الحد 
يتصدر  البرشي  الخطأ  أن  إال  وتشجيعية  ضبطية 
بأرواح  أودت  مروعة  حوادث  إىل  مؤدياً  املوقف 
الكثريين خالل الفرتة املاضية )مام رفع مؤرش الخطر 

ليصل إىل اللون األحمر(.
وكشف أن مجموع الحوادث وصل إىل 1711 حادثاً 
بليغة، تورطت  إصابة، منها 93  أسفرت عن 1329 
فيها 3184 مركبة أدرجت معظمها تحت )الخطرية(.
بني  كافية  مسافة  ترك  عدم  مخالفة  بأن  وأوضح 

130 ضحية لـ 1711 حادثاً مروعاً بديب

مسببات  قامئة  يف  الثانية  باملرتبة  جاءت  املركبات، 
الفرتة  بواقع 23 حالة وفاة خالل  املروعة  الحوادث 
بينها 107  إصابات من  إىل 304  أدت  نفسها حيث 
بليغة، منوهاً بأن مخالفة االنحراف املفاجئ جاءت 
يف املرتبة الثالثة بواقع 21 حالة وفاة، مقابل 12 حالة 
وفاة يف الفرتة ذاتها من العام املايض، بنسبة تتجاوز 

%60 تورطت بها نحو 612 مركبة.
حيث  املرور  رجال  تؤرق  الرسعة  تزال  ما  وقال: 
ارتفعت وفيات الحوادث الناتجة عن الرسعة الزائدة، 
يف األشهر السبعة من العام الجاري بواقع 12 حالة 
وفاة، مقابل أربع حاالت وفاة فقط يف الفرتة ذاتها 
من العام السابق، الفتاً أن الرسعة الجنونية من أخطر 
متسلسلة،  أو  مركبة  حوادث  إىل  املؤدية  األسباب 
وأدت إىل 26 حادثاً خالل 7 أشهر من العام الجاري.

وعزا املزروعي الحوادث املرورية املفزعة إىل أخطاء 
برشية مثل اإلهامل وعدم االنتباه، التي تورطت بها 
99 مركبة أدت إىل وقوع 65 حادثاً، أسفرت عن وفاة 

الجاري،  العام  من  السبعة  األشهر  أشخاص خالل   9
مقابل أربع حاالت فقط يف ذات الفرتة. وشدد عىل 
البحث أو إرسال  الهاتف املتحرك يف  عدم استخدام 
رسائل عرب الواتس آب أو وسائل التواصل االجتامعي 
عام  متاماً  السائق غافالً  أداة تشتت تجعل  باعتباره 
يحيط به. وقال: إن قامئة األسباب املؤدية إىل املوت 
إىل  أدت  التي  السري(  بخط  االلتزام  )عدم  تضمنت 
أشخاص  ستة  وفاة  عن  أسفرت  حادثاً،   78 وقوع 

وإصابة 54 آخرين، فيام تورطت 158 مركبة.
وذهب ضحية عدم الرتكيز والدخول يف الشارع قبل 
التأكد من خلوه 3 أرواح نتيجة 105 حوادث أسفرت 

عن 100 مصاب من بينها 4 إصابات بليغة.
وأفاد مدير إدارة مرور ديب أن عدة أسباب مجتمعة 
مكان  يف  التجاوز  نتيجة  شخصاً   13 بحياة  أودت 
خلوه  قبل  الشارع  ودخول  فيه،  التجاوز  ممنوع 
الخلف بصورة خطرة والقيادة بطيش  والرجوع إىل 

وتهور واألمطار.

»مرور ديب«: انفجار اإلطارات وراء معظم الحوادث يف موسم السفر
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كلمات

الثقافة المرورية ...
 تربية وتعليم

املزيد  هدفها  وإضافات  تطويراً  املاضية  السنوات  يف  شهدت  املرور  حركة  تنظم  قوانني  لدينا 
من السيطرة والتنظيم لحركة السري يف الشوارع. ولكن ال نزال نفتقد الثقافة املرورية الشاملة 
لنكون مستخدمني صالحني للطريق. فالرسعات الجنونية ال تزال تهدد حياة مستخدمي الطريق 
وترفع يف كل يوم أرقام الوفيات واإلصابات واإلعاقات التي تخرجها لنا الشوارع والطرقات. وعدم 
ترك مسافة بني العربات وخاصة عىل الطرق الرسيعة ال يزال ميثل سبباً قوياً إلرباك الحركة يف 
والتعدي عىل  مدمرة.  عواقبها  وقوع حوادث  يف  ويتسبب  الخارجية  الطرق  وخاصة  الشوارع 
األقوى من  الحال هو  األفضلية لألقوى، والحديد بطبيعة  إن  باب  املشاة مستمر من  خطوط 
أجساد البرش. ودخول مخارج الشوارع الرئيسية والتعدي عىل املصطفني أمام اإلشارات املرورية 
عرب الحارة غري املخصصة يحدث بشكل مستمر وكأنه يشء طبيعي عىل طريقة األفضلية لألشطر. 
وسائقو السالحف املؤللة ال يزالون يرصون عىل استخدام الحارة قبل األخرية من اليسار فيتسببون 
يف تعطيل الحركة، وكثرياً ما يكونون سبباً يف وقوع حوادث ثم يخرجون هم منها ساملني وغري 

مكرتثني مبا حل بالشارع خلفهم. 
ويف املقابل ال تزال أخطاء املشاة يف استخدام الطريق تتسبب يف تعرض الكثري منهم لحوادث قد 

تفقدهم حياتهم أو تلزمهم فراش اإلعاقة إىل األبد.
وعىل هذا املنوال تحدث التجاوزات والتعديات عىل قوانني وضوابط السري واملرور يف شوارعنا 
بحق  فالقانون  املخالفني.  الردع ومعاقبة  إجراءات  وزيادة  القوانني  تعاقب صدور  بالرغم من 
يريب ورمبا يفرض أمناطاً من السلوك املنسجم مع املصلحة العامة، ولكن نظراً ألن أغلب أصحاب 
املشاكل املرورية من فئة الشباب يبدو االلتزام بالقانون يف مواجهة تحد يحتاج مع الحزم املزيد 
من ترسيخ ثقافة مرورية تجعل الطريق أكرث أمناً. والتثقيف يف الصغر أكرث تأثرياً وأشد رسوخاً. 
لذلك ال يكفي أن يتلقى الفرد تعاليم آداب الطريق عندما يفكر يف حمل رخصة قيادة، ويصبح 
إدخال الثقافة املرورية يف البيئة املدرسية كمساق مستقل رضورة تقتضيها املصلحة وتحتمها 
اإلحصائيات التي تصدرها السلطات كل عام، ويعززها والحال الذي ال يخفى عىل مستخدمي 

الطريق.  .  

عادل الراشد
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أخبار الشركاء

البلدية والنقل يف أبوظبي، إنهاء  أكدت دائرة الشؤون 
إلدارة  األمد  قصرية  اسرتاتيجية  لوضع  الفنية  الدراسة 
أوزان وأبعاد املركبات الثقيلة، ليتم تفعيلها من خالل 
إىل  مشرية  الدراسة،  من  االنتهاء  بعد  األوزان  قانون 
االنتهاء من دراسة، وتحديد أماكن مراكز مراقبة أوزان 
الشاحنات عىل شبكة الطرق عىل مستوى إمارة أبوظبي.
وتعكف الدائرة عىل االنتهاء من دراسة شاملة لتطبيق 
القانون االتحادي رقم 8 )لسنة 1986( لألوزان املحورية، 
ذات  الحكومية  الجهات  جميع  مع  بالتنسيق  وذلك 
الصلة عىل املستويني االتحادي واملحيل، من أجل إعداد 
الحموالت  بقانون  املتعلقة  التنفيذية  الالئحة  مرشوع 
املحورية بشأن تحديد الحمولة املحورية للمركبات التي 

تستخدم الطرق املعبدة بالدولة.

البنايات  مواقف  يف  شقة  لكل  مجاين  موقف 
الخاصة بأبوظبي

العقارات،  مالك  والنقل،  البلدية  الشؤون  دائرة  دعت 
ورشكات إدارة العقارات، إىل االلتزام بأحكام القانون رقم 
18 لسنة 2009 املعني بتنظيم مواقف املركبات يف إمارة 
أبوظبي. والتي تؤكد مجانية املواقف األرضية للبنايات 

الخاصة مبعدل موقف مجاين واحد لكل شقة فيها.
التي  الخاصة  البنايات  حالة  بدراسة  الدائرة  وتقوم 
تحتوي عىل مواقف أرضية منشأة قبل صدور القانون، 
كل بناية عىل حدة، وبناء عليه يجري توزيع املواقف 
مجاناً عىل شاغيل هذه املباين، ومن دون احتساب بدل 
إيجار سواء كان البدل ظاهراً يف عقد اإليجار أم باطناً. 

وأن عملية التوزيع تكون وفق اآليت:
صدور  قبل  التي تم إنشاؤها  الخاصة  البنايات  أوالً: 

القانون 

 األبنية السكنية
يتم تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية تبدأ 
عدد  تساوي  وعند  لألقل،  ونزوالً  غرفاً،  الشقق  بأكرث 

الغرف تكون األولوية يف التوزيع لألقدم من الساكنني.

األبنية املتعددة االستخدام –”سكني، تجاري”
االستخدام عىل  األبنية متعددة  املواقف يف  يتم توزيع 
مرحلتني، حيث يخصص يف املرحلة األوىل موقف واحد 
مجاناً لكل شقة، تبدأ بأكرث الشقق غرفاً، ونزوالً لألقل، 
التوزيع  يف  األولوية  تكون  الغرف  عدد  تساوي  وعند 
حال  ففي  الثانية،  املرحلة  أما  الساكنني.  من  لألقدم 
وجدت مواقف إضافية بعد اكتامل مرحلة التوزيع يف 
املبنى اآلخرين  فإنها توزع عىل شاغيل  املرحلة األوىل، 

)املكاتب( حسب املساحة.

البنايات التجارية 
يتم تخصيص املواقف مجانا لشاغيل املبنى من أصحاب 
األكرب  املساحة  حسب  والخدمية  االقتصادية  األنشطة 

نزوالً لألصغر.
صدور  بعد  الخاصة املرصح بإنشائها  “البنايات  ثانياً: 

القانون”
يف  املعتمد  الفنية  استخدام جدول االشرتاطات  يتم 

الالئحة التنفيذية للقانون )18( لسنة 2009 . 
وتعتمد أحدث وسائل تكنولوجيا النقل

تقليل زمن التوقف عىل تقاطعات أبوظبي 20 %
أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل يف أبوظبي، إمكانية 
كوسيلة  مستقباًل،  الذكية،  »حافالت«  بطاقة  استخدام 
ومنها  العام  النقل  وسائل  مختلف  يف  موحد  دفع 
واملرتو،  املائية،  والعبارات  األجرة،  وسيارات  الحافالت، 
التحكم  نظام  ملرشوع  األولية  النتائج  أن  إىل  مشرية 
املروري املركزي يف جزيرة أبوظبي، أظهرت تقليل معدل 
زمن الرحلة والتوقف عىل التقاطعات بني 10 و20 % 
خالل ساعات الذروة، بجانب تقليل التوتر لدى سائقي 
املركبات، واملساهمة يف خفض نسبة الحوادث، وتحسني 
زمن رسعة االستجابة للحوادث من قبل الجهات املعنية.

كفاءة  رفع  استهدفت  التي  املشاريع  من  عدد  وتنفيذ 
النقل الربي يف اإلمارة، منها تطوير نظام معلومات النقل 
واملالحة املتكامل، ومرشوع اللوحات اإلرشادية املتغرية، 
لإلرشاد  متغرية  إلكرتونية  لوحات  تركيب  تضمن  الذي 

ومحطات  والكامريات  املجسات  من  وعدد  املروري 
استشعار لحالة الطقس.

املروري  التحكم  نظام  تطوير  املشاريع،  تضمنت  كام 
املركزي لتحسني عمليات إدارة املرور عىل شبكة الطرق 
مبدينة أبوظبي لتصبح أكرث تفاعلية ومرونة يف التجاوب 
مع الطلب والتغريات يف الحركة املرورية، وذلك بتغيري 
أجهزة التحكم امليدانية القدمية يف التقاطعات بأجهزة 
املعايري  أرقى  تضاهي  فاعلية  وأعىل  دقة  أكرث  حديثة 

واملواصفات العاملية.
التنقل  وحركة  الجمهور  الجديدة  املشاريع  وتخدم 
ووسائل النقل العام، وتجعل من أبوظبي واحدة من 
وتسهم  الربي،  النقل  مجال  يف  تطوراً  العواصم  أكرث 
وتحسني  املروري،  االزدحام  مشكلة  عىل  القضاء  يف 
املرورية،  السالمة  مستوى  ورفع  املرور،  انسيابية 
وتخفيض زمن الرحالت، وخفض تكاليفها، والحد من 
التوتر والقلق أثناء القيادة، وبث املعلومات الدقيقة 
الطرق،  وحالة  املختلفة  النقل  وسائل  عن  واآلنية 

والزمن املتوقع للرحالت.

التحكم املروري
يهدف تطوير نظام التحكم املروري املركزي يف أبوظبي، 
الطرق يف  إدارة املرور عىل شبكة  إىل تحسني عمليات 
مدينة أبوظبي لتصبح أكرث تفاعلية ومرونة يف التجاوب 
مع الطلب والتغريات يف الحركة املرورية، وذلك بتغيري 
كلٍّ من النظام املركزي الحايل وأجهزة التحكم امليدانية 
أكرث دقة وأعىل  بأجهزة حديثة  التقاطعات  القدمية يف 

فاعلية تضاهي أرقى املعايري واملواصفات العاملية.
املرورية يف مدينة  الحركة  متكاماًل إلدارة  ويوفر نظاماً 
النقل  ألنظمة  القياسية  املعايري  مع  يتوافق  أبوظبي 
الذكية مبا ميّكن الدائرة من ربط النظام املركزي الحايل 
عىل  ويعمل  واملستقبلية،  الحالية  النقل  أنظمة  مع 
تفاعلية  أكرث  املروري  للتحكم  مركزي  نظام  تطوير 
عىل  املرورية  الحركة  يف  والتغريات  للطلب  لالستجابة 
تقاطعات مدينة أبوظبي، ويوفر أولوية العبور لوسائل 

تحديد أماكن مراكز المراقبة على طرق أبوظبي
“الشؤون البلدية والنقل”: 

دراسة لتطبيق القانون االتحادي لألوزان املحورية
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بدأت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مرشوع يستهدف 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  شارع  تطوير  استكامل 
املروري،  التدفق  مستوى  رفع  بهدف  أبوظبي  يف 
الشارع  ملرتادي  السالمة  مستويات  أعىل  وتحقيق 
بخدمات  املتعلقة  العاملية  املعايري  مع  يتامىش  مبا 
الطرق وهندسة املرور، وتبلغ تكلفة املرحلة األوىل 
تبلغ  بينام  درهم،  مليون   54 من  أكرث  للمرشوع 
تكلفة املرحلتني الثانية والثالثة من املرشوع أكرث من 

315 مليون درهم.
التنفيذي  املدير  الكثريي  ماجد  املهندس  وكشف 
بلدية  يف  البلدية  واألصول  التحتية  البنية  لقطاع 
مدينة أبوظبي أنه تم ترسية املرحلة األوىل ألعامل 
تسليم  وتم  زايد،  الشيخ  شارع  تطوير  استكامل 
بدأ  الذي  املايض  يوليو  منتصف  للمقاول  املوقع 
من  األوىل  املرحلة  إنجاز  ويتوقع  املرشوع،  بتنفيذ 

بتكلفة 369 مليون درهم على 3 مراحل
بلدية أبوظبي تنفذ املرحلة األوىل من تطوير “شارع الشيخ زايد”

عن »االتحاد«

املرشوع خالل 18 شهراً.
شارع  تطوير  استكامل  مرشوع  أن  الكثريي  وأوضح 
الجغرايف  النطاق  يتضمن  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

املمتد من تقاطع الفالح حتى تقاطع قرص البحر.
التطوير ونطاق األعامل،  وحول أهم مكونات مرشوع 
أفاد الكثريي بأن املرشوع يشتمل عىل إضافة مدخل إىل 
نفق الشيخ زايد بن سلطان قبل تقاطع شارع هزاع بن 
زايد »باتجاه الخارج«، ثم إعادة فتح املخرج املؤدي إىل 

تقاطع قرص البحر حسب التصميم األصيل للنفق.
منحدرة  طريق  إنشاء  كذلك  املرشوع،  يشمل  كام 
التحسينات  عمل  إىل  باإلضافة  الخارج،  باتجاه 
لتخفيف االختناقات املرورية الحالية عىل التقاطعات 
قرص  تقاطع   IP-SP رقم  التقاطع  بني  ما  السطحية 
البحر مع شارع الشيخ زايد بن سلطان، والتقاطع رقم 
IP-44 )تقاطع شارع هزاع بن زايد مع شارع الشيخ 

زايد بن سلطان(، والتقاطع رقم IP-36 )تقاطع شارع 
الفالح مع شارع الشيخ زايد بن سلطان(.

ويشكل املرشوع الحايل املرحلة األوىل للمرشوع الذي 
ينقسم إىل ثالث مراحل، ومن املتوقع البدء يف أعامل 
املرحلتني الثانية والثالثة )و هي األكرب بني املراحل( 

يف نهاية عام 2016.
وشارع  نفق  تنفيذها  خالل  من  البلدية  وتسعى 
الشيخ زايد، واألعامل التطويرية املستمرة إىل تحقيق 
املزيد من سهولة الحركة املرورية، وفتح خيارات أكرث 
أمام عابري الشارع من السيارات، باإلضافة إىل رفع 
مع  املتوافق  املروري  والتدفق  االستيعابية  القدرة 
الحيوي  املرفق  هذا  استخدام  عىل  املتزايد  الطلب 
يف  األهم  الرشيان  كونه  أبوظبي  يف  االسرتاتيجي 
ضمن  وذلك  بأبوظبي،  الداخلية  الطرق  منظومة 

الجداول الزمنية املحددة واملوازنات املعتمدة.

وغريها،  الطوارئ  ومركبات  كالحافالت  العامة  النقل 
باإلضافة إىل تحسني مستويات السالمة وإدارة الحوادث 
املروري  التحكم  نظام  ويتميز  املرورية.  واألحداث 
الحركة  التغريات يف  بالتفاعلية مع  الجديد »سكووت« 
والتي  األخرى  األنظمة  مع  ربطه  وإمكانية  املرورية 
تشمل ربط الجزر األخرى، وتم خالله استبدال بأجهزة 
التحكم امليدانية القدمية والتي بلغ عددها 127 جهازاً 
تم  كام  جديدة،  أخرى  أبوظبي  مدينة  تقاطعات  عىل 
متطلبات  مع  متاشياً  املركبات  لرصد  مجّسات  تركيب 
النظام الجديد مبا يسهم يف التفاعلية اآللية لالستجابة 
مجّس   4000 عىل  يزيد  ما  وتركيب  املرورية،  للحركة 
الجديد مبا  النظام  مع متطلبات  املركبات متاشياً  لرصد 

يسهم يف التفاعلية اآللية لالستجابة للحركة املرورية.

الدفع اآليل
ومتاشياً مع اعتامد الحكومة لنظام نقل ذيك ومستدام 
يخدم كل رشائح املجتمع، تم توفري »بطاقة حافالت« 
واحتياجات  متطلبات  لتلبي  فئات  ست  يف  الذكية 
الجمهور املختلفة، والتي تتميز بإمكانية تعبئتها برصيد 
أو  شهرية  أو  أسبوعية  مميزة  تنقل  بتصاريح  أو  مايل 
ميكن  حيث  البطاقة،  نوع  حسب  وذلك  معاً  كالهام 
كوسيلة  مستقباًل  الذكية  حافالت«  »بطاقة  استخدام 
دفع موحد يف مختلف وسائط النقل العام: الحافالت، 

وسيارات األجرة، والعبارات املائية، واملرتو.

مركز التحكم
وحول مرشوع إعادة تأهيل مركز التحكم بأنظمة النقل يف 
جزيرة أبوظبي، أوضحت أنه تم تشييد مبنى مركز إدارة 
أنظمة املرور يف أواخر الثامنينيات، ونظرًا إىل التوسع يف 
مجال أنظمة النقل الذكية ملواكبة التطور العاملي وتطبيقاً 
لالسرتاتيجية املعتمدة يف هذا املجال، كان ال بد من تطوير 
وتحديث مبنى مركز إدارة أنظمة املرور يف جزيرة أبوظبي 
الزيادة  وكذلك  والجديدة  الحالية  األنظمة  الستيعاب 
وتشغيل  إدارة  عىل  العاملة  الكوادر  عدد  يف  امُلتنامية 

وصيانة هذه األنظمة عىل مدار الساعة.

تركيب 19 لوحة إلكرتونية
الدائرة  نفذتها  التي  املشاريع  قامئة  شملت 
إلمارة  املتغرية  اإلرشادية  اللوحات  مرشوع 
اللوحات  من  عدد  تركيب  ويتضمن  أبوظبي، 
وعدد  املروري  لإلرشاد  املتغرية  اإللكرتونية 
وكامريات،  مجسات،  منها  األخرى  األجهزة  من 
ومحطات استشعار بحالة الطقس داخل جزيرة 
أبوظبي، فيام بلغ عدد اللوحات التي تم تركيبها 
سيتم  لوحة،   41 أصل  من  إلكرتونية  لوحة   19
وبتكلفة  الحايل،  العام  نهاية  يف  منها  االنتهاء 
تركيب  تشمل  درهم،  مليون   70 إجاملية 
امليدانية األخرى، إضافة إىل  اللوحات واألجهزة 
مهام التشغيل والصيانة ملدة ثالث سنوات. عىل 

املتبقي منها وتشغيل  يتم استكامل تركيب  أن 
اللوحات  وتوفري  الحايل،  العام  بنهاية  النظام 
أهمها:  الطرق،  ملستخدمي  إرشادية  معلومات 
التوعية بأماكن الحوادث ومناطق أعامل الطرق 
للوصول  املتوقع  والزمن  املرورية،  والتحويالت 
إىل بعض الوجهات األساسية، باإلضافة إىل توجيه 
رسائل توعية إىل مستخدمي الطريق “كااللتزام 

بالرسعة، ربط حزام األمان”. 

إنشاء مركز »الطرق اآلمنة« باإلمارات
 

بالتعاون  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  تنىشء 
مع منظمة االتحاد الدويل للطرق، مركزاً يعنى 
بالطرق تحت مسمى »الطرق اآلمنة«، عىل أن 
تكون دولة اإلمارات العربية املتحدة مقراً رئيساً 
املحلية  االتحادية  الجهات  جميع  الستقطاب 

والعاملية التي تعنى بقطاع الطرق.
وسيساهم تشكيل املركز يف جعل دولة اإلمارات 
بالطرق  املتعلقة  واالبتكارات  لألبحاث  نواة 
مبدأ  تعزيز  إىل  املركز  يهدف  كام  وسالمتها، 
تخصصها،  مجال  يف  املشرتك  والعمل  التكاملية 
وتعزيز مفهوم سالمة شبكة الطرق للوصول إىل 

صفر باملائة وفيات بحلول عام 2030.
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أخبار الشركاء

رأس  يف رشطة  املركزية  للعمليات  العام  املدير  أكد 
الحميدي،  سعيد  محمد  الدكتور  العميد  الخيمة، 
خالل  تثبيتها  تم  التي  الرسعة  ضبط  أجهزة  أن 
حققت  اإلمارة  طرقات  مختلف  يف  املايض  أكتوبر 
زيادة بنسبة 274.1 % يف رصد املخالفات املرورية 
الحمراء  الضوئية  اإلشارة  وقطع  تجاوز  عن  الناتجة 
منذ تركيبها، حيث تم رصد هذه املخالفات املرورية 
تثبيتها  تم  رقمية،  تصوير  وآالت  رادارات  بواسطة 
ترصد  الرادارات  تلك  أن  اإلمارة.وأضاف  طرق  يف 
اإلشارة  وقطع  تجاوز  حال  يف  املرورية  املخالفات 

افتتاح ثالث اسرتاحات جديدة ملواقفها بديب

الشاحنات تحصد 25 ضحية خالل 6 أشهر

أعامل  أجندة  قمة  الشاحنات  حوادث  تصدرت 
لتتسببها يف وفاة 25 شخصاً،  نظراً  املرور،  إدارة 
حيث تسببت سيارات الشحن الثقيلة بوفاة 17 
أشخاص   8 بوفاة  الصغرية  تسببت  فيام  شخصاً، 

خالل األشهر الستة املنقضية.
بها  تسببت  حادثاً   54 نفسها  الفرتة  وسجلت 
مصاباً،   59 عن  أسفرت  ثقيلة  شحن  سيارات 
 8 بوفاة  الخفيفة  الشحن  سيارات  تسببت  فيام 

أشخاص يف 43 حادثاً، نتج عنها 53 مصاباً.
فقد   ،2015 ديب  مرور  إحصائيات  وبحسب 
حصدت الشاحنات الخفيفة 17 ضحية، بواقع 97 
حادثاً أسفرت عن 154 مصاباً، من بينها 17 بالغة 
الشاحنات  أما  بسيطة.  ومثلها  متوسطة  و60 
الثقيلة، فتسببت بـ 13 حالة وفاة جراء 65 حادثاً، 
أسفرت عن 125 مصاباً، من بينهم 17 بالغة و34 

متوسطة و61 بسيطة.

حققت انخفاضًا في الحوادث بنسبة 15 %
274%  نسبة ارتفاع مخالفات قطع اإلشارة الحمراء يف رأس الخيمة

وعدم  التقاطعات،  عند  الرسعات  وتجاوز  الحمراء، 
وتوثيق  تم رصد  إذ  املركبات،  بني  آمنة  ترك مسافة 
كل معدالت الرسعة املهلكة، وقطع اإلشارة الضوئية 
عالية  تصوير  وبآالت  الرقمية،  بالتقنية  الحمراء، 
الجودة، بهدف محاسبة وردع جميع مرتكبي هذه 

املخالفات، والحد من تكرارها مرة أخرى.
حققت  الخيمة  رأس  إمارة  أن  الحميدي  وأوضح 
انخفاضاً ملحوظاً يف عدد الحوادث املرورية الناتجة 
عن تجاوز وقطع اإلشارة املرورية الحمراء، بلغ نسبة 
15 % خالل النصف األول من العام الجاري، مقارنة 

بفضل  وذلك  املايض،  العام  من  نفسها  الفرتة  مع 
رشطة  ِقَبِل  من  اعتامدها  تم  التي  الرقمية  التقنية 
رأس الخيمة، من خالل تثبيت 24 جهاز رادار حديث 
وعايل الجودة يف عدد من تقاطعات الطرق باإلمارة، 
لكن  مسبقاً،  املوجودة  الرادار  أجهزة  مهام  لتدعم 
بشكل أكرث تطوراً، حيث تتميز بنوعية جودة تقنية 
وتجاوز  الزائدة،  الرسعة  معدالت  توثق  جداً،  عالية 
اإلشارة الضوئية الحمراء عند التقاطعات تقنياً، فضاًل 
ينظمها  التي  األمنية  التوعية  ومبادرات  برامج  عن 

فرع التوعية واإلعالم املروري برشطة رأس الخيمة.

عام  قائد  الشاميس  الزري  العميد سيف  اطلع 
رشطة الشارقة عىل التجهيزات الفنية والتقنية 
للحصول  املتقدمني  وتقييم  بفحص  املتعلقة 
للسالمة  الوطني  باملعهد  القيادة  رخصة  عىل 
املراقبة  مركز  رأسها  وعىل  بالشارقة،  املرورية 
تحت  يعمل  والذي  باملعهد،  القائم  والتحكم 
تراخيص  بإدارة  السائقني  فحص  قسم  إرشاف 
لرشطة  العامة  بالقيادة  والسائقني  اآلليات 
دولة  يف  نوعه  من  األول  يعد  والذي  الشارقة، 
الخليج،  ومنطقة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
ويتم من خالله تقييم وتحليل سلوكيات وردود 
أفعال السائق عىل الطريق، إىل جانب املركبات 
مهاراتهم  واختبار  املتقدمني  لفحص  املعدة 
السيطرة والتحكم  القيادة، وقدرتهم عىل  عىل 
باملركبة،واستعدادهم الذهني والنفيس للتعامل 
مع مفاجآت الطريق، ومدى معرفتهم بأنظمة 

وقواعد املرور.
نظم  عىل  الشارقة  عام رشطة  قائد  وقف  كام 
فحص  يف  املتبعة  واإلجراءات  باملعهد،  العمل 

األول من نوعه على مستوى دول الخليج
آليات ملراقبة سلوك املتقدمني للحصول عىل رخص قيادة املركبات بالشارقة

القيادة  وتقييم املتقدمني للحصول عىل رخصة 
للمراقبة  باملركز  العمل  وآليات  الجنسني،  من 
سلوك  مراقبة  خالله  من  يتم  الذي  والتحكم 
ونقله عرب  الطريق،  أفعاله عىل  وردود  السائق 
بث حي ومبارش بالصوت والصورة دون تدخل 
من قبل الفاحص، مدعوما بتقارير فنية توضح 
أخطاء السائق مثل الرسعة الزائدة، واالنعطاف 
من  والخروج  املفاجئ،والدخول  التوقف  أو 
التي تتسبب يف  الدوارات، وغريها من األخطاء 
تعريضه للحوادث، حيث يتم إشعار املركز عن 
السائق مع  ارتكبه  الذي  بالخطأ  اإلنذار  طريق 
تحليل للخطأ أو مجموعة األخطاء التي ارتكبها، 
الرجوع  بهدف  املعلومات  هذه  تخزين  ويتم 
إليها يف حال اعرتاض السائق عىل نتيجة التحليل 
أسس  السائق عىل  تقييم  يتم من خالله  الذي 
ومسبباتها،  أخطائه  ومعرفة  صحيحة  علمية 
وإيجاد الحلول املناسبة لها، حيث ميكن لجهاز 
املراقبة عرض 25 مركبة يف وقت واحد وتحليل 

معطياتها.
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العامة »مساندة«  للخدمات  أبوظبي  أنجزت رشكة 
نسبة 72 % من مرشوع طريق »املفرق - الغويفات« 
الدويل، وجاٍر استكامل أعامله وفق الخطة املتبعة، 
العام  األوىل خالل  وسيبدأ تسليم املرشوع مرحلته 
الجاري، فيام تنتهي أعامل املرشوع منتصف 2017، 
وذلك انطالقاً من حرصها عىل تجسيد رؤى صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
حفظه الله، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ 
نائب  أبوظبي،  عهد  نهيان ويل  آل  زايد  بن  محمد 

القائد األعىل للقوات املسلحة.
وقال املهندس حمدان أحمد املزروعي مدير إدارة 
الطرق باإلنابة يف »مساندة«: إن فرق عمل املرشوع 
الذي تبلغ تكلفته الكلية 5.3 مليار درهم تعمل عىل 

مدار الساعة، لتسليم أعامله وفق الخطة املوضوعة 
مدن  ربط  عىل  يعمل  الذي  الطريق  ألهمية  نظراً 
الربية يف  التجارية  الحركة  الغربية وتسهيل  املنطقة 

الشارع الدويل.
فيه  ويعمل  حزم،   6 من  املرشوع  »يتألف  وأضاف: 
نحو 8500 استشاري ومهندس وعامل، ويشتمل عىل 
تحسينات  وإجراء  جديداً،  علوياً  تقاطعاً   16 تنفيذ 
عىل التقاطعات الحالية املوجودة يف منطقة املفرق، 
بحيث  زايد،  مدينة  وتقاطع  األبيض،  وأبو  وحميم، 
يبلغ مجمل طول أعامل التحسينات 246 كم، متتد 
من منطقة املفرق حتى الحدود الدولية مع اململكة 
واملركز  الغويفات،  منطقة  يف  السعودية  العربية 

الصناعي يف الرويس.

يف  جديدة  مسارات  إنشاء  املرشوع  ويتضمن 
يف  حارات  أربع  إىل  حارتني  من  االتجاهني،  كال 
كل اتجاه من منطقة املفرق حتى منطقة غابة 
ثالث  إىل  حارتني  ومن  كم،   182 بطول  بينونة 
حتى  براكة  منطقة  من  اتجاه  كل  يف  حارات 
إنشاء  يتضمن  كام  كم،   64 بطول  الغويفات 
والعمل  الطريق،  ملستخدمي  جانبية  مواقف 
الطريق يف كال  تنفيذ كتف عىل ميني  جاٍر عىل 
االتجاهني لحاالت الطوارئ، باإلضافة إىل إنشاء 
من  القريبة  املنطقة  يف  للجامل  سفيل  معرب 
السلع والغويفات، والذي سيخدم مريّب الجامل 
سباق  ومضامر  بالطريق  املحيطة  املناطق  يف 

الهجن القريب من منطقة السلع.

تكلفة المشروع 5.3 مليار درهم
»مساندة« تنجز 72 % من طريق »املفرق – الغويفات«

عام  مدير  الظاهري،  خلفان  عيل  العميد  أكد 
العمليات املركزية برشطة أبوظبي، أن إدارة ترخيص 
الرسائل  منظومة  تطوير  بصدد  والسائقني  اآلليات 
سيتم  حيث  املرورية،  للمخالفات  القصرية  النصية 
التقليدية تشمل  الرسائل  إىل  بيانات جديدة  إضافة 
ضبطت  التي  الكامريا  أو  الرادار  موقع  إحداثيات 
السيارة املخالفة ولحظة وقوعها، إضافة إىل املجموع 
الكيل للمبالغ الكلية املرتتبة عىل السيارة حتى لحظة 
بارتكابهم  السائقني  تنبيه  ورسعة  الرسالة،  إرسال 
املبالغ  توضيح  مع  وقوعها،  عند  املرورية  املخالفة 
ولتنبيه  السيارة،  مالك  حساب  عىل  املرتتبة  املالية 
املخالفة  بارتكابهم  املركبات  ومستخدمي  السائقني 
املرورية  املخالفات  مبالغ  تراكم  لتفادي  وقتها  يف 
عىل السائقني. وأضاف أن هذه الخطوة تأيت يف إطار 
التطوير املستمر ملستوى الخدمات التي تقدمها اإلدارة 
املروري  السجل  عىل  املستمر  واطالعهم  لعمالئها 
وإعطاءهم  والرشكات،  السيارات  ومالك  للسائقني 
الفرصة لتجنب ارتكاب املخالفات املرورية وااللتزام 
املبادرة  هذه  أن  كام  املرورية،  واألنظمة  بالقوانني 
تنبه مالك السيارات ملرتكبي املخالفات يف حال إعارة 

تحديث الرسائل النصية للمخالفات املرورية يف أبوظبي
السيارة أو قيادتها من قبل آخرين من واقع البيانات 
الكاملة الواردة يف الرسالة النصية املرسلة إىل هاتف 
املركبات  ترخيص  إدارة  لدى  املسجل  السيارة  مالك 
املركزية  العمليات  عام  مدير  وناشد  والسائقني. 
برشطة أبوظبي السائقني ومستخدمي السيارات 
االلتزام بالقوانني واألنظمة املرورية والقيادة يف 
حدود الرسعات املحددة عىل الطرقات لضامن 

السيارات  ملستخدمي  السالمة  درجات  أقىص 
والطريق، وتجنب ارتكاب املخالفات أو ارتكاب 

حوادث مرورية.
وطالب الجمهور برضورة تحديث بياناتهم الشخصية 
والسائقني  اآلليات  ترخيص  إدارة  لدى  املرورية 
عىل  معهم  التواصل  ضامن  أجل  من  بأبوظبي 

هواتفهم.
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موضو ع العدد

االنشغال باللعبة على الطرق وأثناء القيادة يسبب حوادث جسيمة

مخاوف دولية 
من تهديد “البوكيمون” للسالمة المرورية
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لعبة  حققتها  التي  الكبرية  الشعبية  من  الرغم  عىل 
العامل  حول  الذكية  الهواتف  عرب  جو”  “البوكيمون 
عدد  تجاوز  حيث  املايض،  يوليو  يف  انطالقتها  منذ 
أقل  بعد  مستخدم  مليون   50 من  أكرث  مستخدميها 
ما ظهرت  أنه رسعان  إال  إصدارها،  منذ  أيام  من 10 
تحذيرات من األجهزة الرشطية والخرباء واملختصني من 
املخاطر واملشكالت التي تسببها هذه اللعبة فضال عن 
زيادة املخاوف الدولية من تأثري هذه اللعبة عىل نسبة 
حوادث الطرق يف العامل، والسالمة املرورية ملستخدمي 

الطريق بوجه عام.
وأكد خرباء السالمة املرورية حول العامل أن اللعبة مل 
تراع يف تصميمها مخاوف متعلقة بالسالمة املرورية، 
وأن استخدام مثل هذه األلعاب عىل الطرق، ميكن أن 
تؤدي إىل حوادث جسيمة، خصوصا وأن تركيز الالعب 
يكون منصبا عىل مطاردة البوكيمون من دون االنتباه 

ملخاطر ومفاجآت الطريق.
وخالل األسابيع األوىل من بدء استخدام هذه اللعبة 
من  العديد  سجلت  “نيتيندو”،  رشكة  أطلقتها  التي 
لعبة  يلعبون  كانوا  ألشخاص  العامل  حول  الحوادث 
من  هواتفهم  يف  منهمكون  وهم  جو”  “بوكيمون 
يف  ونرصد  محيطهم،  يف  يجري  ما  إىل  االنتباه  دون 
هذا التقرير أبرز هذه الحوادث والتحذيرات املحلية 

واملحلية بشأن هذه اللعبة.
فيها  تسببت  التي  املرورية  الحوادث  وبدأت 
“البوكيمون جو” بالقبض عىل شاب يف أمريكا لتسببه 
يف حادثة مرورية بسبب اللعب أثناء القيادة، إذ كان 
“البوكيمون”، ويف  يقود مركبته، وهو منشغل بلعب 
إحدى اللحظات أصبح مضطرا لتوقيف السيارة وسط 
عليه،  للقبض  “البيكاتشو”  ملالحقة  والنزول  الطريق 
هذا األمر سبب يف اصطدام السيارات وازدحام مكثف 

طوال الطريق.
سيارة  أمرييك  شاب  صدم  آخر  مروري،  حادث  ويف 
للرشطة بسبب انشغاله باللعبة أثناء القيادة، وتظهر 
تصوير الواقعة سائق السيارة وهو يخرج مرسعا من 
بلعبة  بانشغاله  الحادث  سبب  الحقا  ليعلل  سيارته 

“بوكيمون غو” يف أثناء القيادة.
أثناء  نيويورك،  آيالند،  لونغ  يف  شاب  أصيب  كام 
أجل  من  هاتفه  يف  يحدق  وهو  تزلج  لوح  استقالله 
آخر  حادث  ويف  البوكيمون،  شخصيات  عىل  العثور 
إذ  جو،  بوكيمون  لعبه  أثناء  بشجرة  سائق  اصطدم 
أكد أن اللعبة تسببت يف تشتيته ودفعته للخروج عن 

الطريق.
يف  عديدة  إلصابات  بنسلفانيا  من  فتاة  وتعرضت 
وجهها وجسدها، بعدما عربت تقاطع طريق اللتقاط 
البوكيمون، كام تعرض رجالن يف أمريكا إلصابات بالغة 
أثناء لعب بوكيمون جو عىل هاتفهام إذ مل يالحظا أن 

أمامهام منحدرا ارتفاعه 22 مرتا بالقرب من الشاطئ، 
فانزلقا.

ويف حادث آخر تعرض مجموعة شباب أملان لحادث 
بعد القفز من السيارة اللتقاط شخصيات البوكيمون. 
كرثة الحوادث املرورية التي تعرض لها الالعبون أثناء 
الدولية  املخاوف  من  زادت  “البوكيمون”،  مطاردة 
هذه  خطورة  بشأن  العامل،  حول  الرشطية  واألجهزة 

اللعبة عىل السالمة املرورية يف الطرق.

االستخدامات الخاطئة 
االستخدامات  من  أبوظبي  رشطة  حذرت  محليا، 
عىل  اإللكرتونية  واأللعاب  للربامج  والسلبية  الخاطئة 
املستخدمني من الشباب، ال سيام بعد االنتشار الكبري 
الذي حققته لعبة »بوكيمون جو«، مؤكدة أن متادي 
ودخولهم  »البوكيمونات«  مالحقة  يف  الشباب  بعض 
يعرضهم  قد  الحكومية  املنشآت  أو  املساكن  حرمات 

للمساءلة القانونية.
وحذر اللواء عمري املهريي مدير عام العمليات الرشطية 
استخدامات  التوسع يف  من  الشباب  أبوظبي  برشطة 
هذه اللعبة، والتي تعرضهم للكثري من املشاكل وهدر 
عالوة  بالفائدة،  املستخدم  عىل  يعود  ال  مبا  الوقت 
تأثريات سلبية عىل  اإللكرتونية من  األلعاب  ما متثله 
مستخدميها، ولعبة »البوكيمون جو« تشجع الشباب 
بعد  الحقة  مرحلة  يف  املال  من  املزيد  رصف  عىل 
اصطياد  يف  الالعب  مبستوى  االرتقاء  بوهم  إغرائهم 
مالحقتها  إىل  تقوده  والتي  االفرتاضية،  البوكيمونات 
تهديداً  ميثل  ما  الخريطة،  عىل  مهم  موقع  أي  يف 
خالل  من  مهمة  ومنشآت  جهات  وسالمة  ألمن 
محاولة  أو  املواقع  لتلك  الدقيقة  اإلحداثيات  تحديد 
املساكن  حرمات  يف  الصطياده  »البوكيمون«  مالحقة 

املدارس  أو  املطارات  يف  حتى  أو  السكنية  واملناطق 
يعرضهم  ما  العمومية،  املواقف  أو  املستشفيات  أو 
للمساءلة واالشتباه بشكل عام، ويف كثري من املراحل 
تدفع اللعبة املستخدم للبحث يف الشوارع بانشغاله 
التعرض  ملخاطر  يعرضه  ما  حوله،  ملا  إدراكه  وغياب 
التسبب  أو  عابرة  سيارات  قبل  من  الصدم  لحوادث 
يف اصطدام السيارات بعضها بعضاً عند محاولة أحد 
السائقني تفادي الالعب خالل عبوره الطريق من دون 

اكرتاث لحركة املرور من حوله.
من  للعبة  السلبية  اآلثار  من  الكثري  هناك  بأن  وذكر 
خالل ما تقوم به من جمع املعلومات والبيانات التي 
اللعبة،  لصاحب  النقال  الهاتف  كامريات  تلتقطها 
ألهداف قد متثل خطراً عىل املواقع املحيطة بالالعب، 
حيث تعتمد اللعبة عىل تشغيل ميزة »نظام تحديد 
الهواتف  جميع  به  تعمل  التي  اإللكرتوين«  املواقع 

النقالة الذكية.
وأكد اللواء املهريي أن اللعبة تقوم بجمع املعلومات 
اللعبة، والتي تشمل تحديد  والبيانات عن مستخدم 
املوقع بدقة ورمز خدمة مزود اإلنرتنت والقدرة عىل 
الصادرة  ومراسالته  اإللكرتوين  الربيد  عىل  االطالع 
عىل  الالعب  زارها  وأن  سبق  التي  واملواقع  والواردة 
متصفح شبكة اإلنرتنت قبل البدء بتشغيل اللعبة عىل 

جهازه الذيك.
اإللكرتونية،  الجرمية  أن خرباء مخترب  املهريي  وأوضح 
وبحـــامس  يتابع  نية  وبحسن  الالعب  أن  أكدوا 
حرمة  انتهاك  إىل  تقوده  قد  والتي  اللعبة،  خطوات 
يف  الالعب  يتعرض  وقد  الخاصة،  واملناطق  املساكن 
يكون  خاصة  ألماكن  البوكيمونات  لـــــصيد  إرساله 
عندها عرضة ملشاكل مع اآلخرين، وانشغال الالعب 
اللعبة واالستمرار يف توجيه  ترقية مستويات  مبتابعة 
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كامريا هاتفه النقال إىل املنطقة املحيطة، والتي تشمل 
املواقع  تحديد  تقنية  نظام  ويقوم  الحيوية،  املنشآت 
محيطه  يف  يتحرك  الذي  املوقع  إحداثيات  برصد 
حيوية  أو  مهـــــمة  مؤسسة  يكون  وقد  الالعب، 
تلك  تقنـــــياتها عىل جمع  اللعبة يف  ترتكز  يف حني 
البيانات عىل خــــوادم »سريفرات« مركزية يف أماكن 

املوثوقية  دون  من  العامل  حول  موثوقة«  »غــــري 
استثامر  يف  عليها  القامئة  والجهات  الخوادم  بتلك 
تلك البيانات واملعلومات والصور وإحداثيات املواقع 

املهمة ألي مكان أو منطقة يف محيط املستخدم.
اللعبة  أن  إىل  الرشطية،  العمليات  عام  مدير  وأشار 
ملشاركة  أداة  وتجعله  املستخدم،  عىل  مخاطر  متثل 
إحداثيات املواقع التي يتحرك فيها مع أطراف أخرى 
ورصد  مبتابعة  فيها  يقوم  التي  األماكن  ومشاركة 
الالعب  اللعبة« االفرتاضية، والتي تهيئ  »بوكيمونات 
وتعرض  الواقع  أرض  عىل  البوكيمونات  يتابع  وكأنه 
وتعريض  الكبري  االنشغال  ملخاطر  أيضاً  املستخدم 
للمخاطر  اآلخرين  تعريض  وكذلك  لألخطار،  نفسه 
الجسيمة، خصوصاً عندما ينشغل الشباب يف متابعة 
مراحل وخطوات اللعبة خالل قيادة املركبة أو عبور 

الشارع

تحذيرات وإرشادات
للحامية  اإلمارات   “ لجمعية  التنفيذي  الرئيس  وقال 
من مخاطر اإلنرتنت”، محمد مصطفى، وهو مختص 
مبجال حامية ومتكني األطفال عىل اإلنرتنت، إن جميع 
إذا  مستخدميها  عىل  أرضار  لها  اإللكرتونية  األلعاب 
التعليامت  وضع  أهمية  مؤكدا  استخدامها،  أسيئ 
إلكرتونية  لعبة  أي  مامرسة  عند  الالزمة  واإلرشادات 

للحفاظ عىل السالمة واألمن.
داخل  اللعبة  هذه  ملامرسة  أماكن  تحديد  واقرتح 

موضو ع العدد

عىل  صارمة  وتعليامت  إرشادات  ووضع  الدولة، 
األفراد بشأن األماكن التي يحظر فيها استخدام هذه 
املدارس  يف  اإللكرتونية  التوعية  برامج  زيادة  اللعبة، 

والجامعات.
اإللكرتونية  األلعاب  من  الداخلية  وزارة  وحذرت 
تحميل  من  األبناء  منع  إىل  األرس  داعية  الخطرة، 
واستخدام األلعاب اإللكرتونية التي يحتمل أن تشكل 

خطراً عليهم.
رشطة  يف  والدوريات  املرور  مديرية  حذرت  كام 
أبوظبي من خطورة مامرسة لعبة              “ البوكيمون 
حركة  تشهد  التي  والداخلية،  العامة  الطرق  يف  جو” 
املركبات، إذ قد تتسبب يف حوادث مرورية جسيمة، 
ملامريس هذه اللعبة، داعية إىل أخذ الحيطة والحذر، 
التي  العامة  األماكن  األلعاب يف  وعدم مامرسة هذه 

تشكل خطرا عىل حياة األفراد.
وقال العقيد جامل سامل العامري، رئيس قسم اإلعالم 
إنه  والدوريات  املرور  مديرية  يف  العامة  والعالقات 
“انترشت خالل الفرتة األخرية، لعبة” البوكيمون جو”، 
التي يتم تنزيلها عىل الهواتف املتحركة، وتطلب من 
املختلفة  “البوكيمون”  البحث عن شخصيات  العبيها 
يف األماكن العامة والطرق املختلفة، إال أنها تسببت يف 

العديد من الحوادث حول العامل”.
ونبه العامري إىل “خطورة مامرسة األلعاب اإللكرتونية 
عبور  عند  خصوصا  العامة  الطرق  عىل  السري  أثناء 
األفراد  أن تعرض حياة  إذ من شأنها  املشاة،  خطوط 

أثناء  300 ريال مخالفة لعب “البوكيمون” 
القيادة بالسعودية

فرضت اإلدارة العامة للمرور يف السعودية مؤخرا، 
الذي ينشغل  مخالفة قيمتها 300 ريال للسائق، 
بلعبة “بوكيمون جو” يف أثناء القيادة، وذلك بعد 
دفعتهم  حيث  اللعبة  بهذه  السعوديني  هوس 
أجل مطاردة شخصيات  الشوارع من  إىل  للنزول 

“بوكيمون” من دون ضوابط.
وذكر املدير العام للمرور اللواء عبد الله الزهراين، 
اللعب يف  أن  السعودية،  لصحيفة “عكاظ”  وفقاً 
أثناء قيادة املركبة يعد مخالفة لنظام املرور ألن 
االنشغال به قد يتسبب يف أخطار جسيمة لقائد 

املركبة ومستخدمي الطريق.
املخالفات  بتحرير  القرار  جدّية  الزهراين  وأكد 
أمنية  جهات  وجود  إىل  مشريًا  باللعبة،  الخاصة 
أخرى لديها صالحية إصدار املخالفة املرورية ضد 

من ينشغل عن القيادة باللعب.
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إىل  املشاة  داعيا  مرورية جسيمة”،  للخطر وحوادث 
وقطع  السري  أثناء  السالمة  إرشادات  اتباع  “رضورة 
االنشغال  وعدم  لذلك  املخصصة  األماكن  من  الطرق 

بهذه األلعاب”.
وحذر العامري يف الوقت ذاته السائقني من “ مامرسة 
أي ألعاب إلكرتونية أثناء القيادة، وعدم االنشغال، بأي 
يشء، سوى بالطريق”، الفتا إىل أن “كثريا من الحوادث 
املاضية،  السنوات  خالل  الدولة  يف  وقعت  املرورية 
الهاتفية  الرسائل  بكتابة  السائقني  انشغال  بسبب 
تشغل  التي  األمور  من  وغريها  الهاتف  واستخدام 

السائقني عن مفاجآت ومخاطر الطريق”.

مخاوف دولية
أجمع،  العامل  جو«  »بوكيمون  لعبة  حمى  اجتياح  ومع 
انترشت معها التحذيرات واملخاوف أجهزة الرشطة بشأن 
املخاطر األمنية واالجتامعية واملرورية التي تسببها لعبة “ 
البوكيمون جو”. وأطلقت أجهزة املرور الخليجية والدولية 
تحذيرات من استخدام هذه اللعبة عىل الطرق. يف أملانيا، 
عرب نادي السيارات األملاين ADAC عن قلقه من أنه من 
أن  أو  ببساطة  الطرقات  يف  الالعبون  يتجول  أن  املمكن 
أجل  من  وذلك  الرسيعة  الطرق  عىل  بسياراتهم  يتوجهوا 
رغبتهم يف اقتناص الوحوش، وهو األمر الذي حدث بالفعل 

يف الواليات املتحدة األمريكية.

55 يورو مخالفة يف بلجيكا
ذكرت صحف بلجيكية أن الرشطة تنوي إصدار مخالفة 
للمشاة الذين يركزون انتباههم عىل هواتفهم الذكية، 
بوكيمون  لعبة  لقيته  الذي  الكبري  النجاح  بعد  وذلك 
جو. وبعض “الصيادين” يعرضون أنفسهم للخطر يف 
مالية  بغرامة  تغرميهم  وبالتايل، سيتم  العام.  الطريق 

تصل إىل 55 يورو.
وتستند الرشطة إىل املادة 7.2 من قانون السري الذي 
ينص عىل أن “مستخدمي الطريق ينبغي أن يترصفوا 
أو  إزعاج  أي  تسبب  ال  بطريقة  العام  الطريق  عىل 
خطر عىل املستخدمني اآلخرين”. وبهذه الطريقة، قد 
يتعرض كل شخص يعرب الشارع وعيناه تحدقان بهاتفه 

الذيك من دون رؤية حركة السري لغرامة مالية.

خطر اإلدمان 
نيتيندو  رشكة  أطلقتها  لعبة  جو”  “بوكيمون 
وحققت نجاحاً كبرياً يف وقت قصري جًدا وتصدرت 
اللعبة تدخل  التطبيقات، صحيح أن هذه  قامئة 
نفس  يف  ولكنها  املرح  من  الكثري  الشخص  عىل 

الوقت قد تسبب له العديد من املشاكل. 
ورصد الخرباء أن أبرز املشكالت هي اإلدمان عىل 
لعبة “بوكيمون جو” حيث تفقد الالعب الرتكيز 
عن أشياء مهمة خصوصا عىل الطرق، فلن تهتم 
حاجة  يف  وأنت  نادرا  بوكيمونا  رأيت  إذا  بيشء 

إليه.



          

كلمات

“ البوكيمون جو” العدو الخفي
ابتكره األذكياء وانشغل به األغبياء 

مستعميل  عدد  ليبلغ   2011 سنة  منذ  برسعة 
الفيسبوك شهرياً وبصفة مستمرة، يف أواخر 2014، 
التويرت 255  1.28 بليون، فيام بلغ عدد مستعميل 
  Linkedln 300   مليون، وسّجل موقع لينكد إين
مليون مشرتك، علام بأن عدد مستعميل الفيسبوك 
ارتفع منذ سنة 2013، بنسبة 49 % فيام ارتفع عدد 
مستعميل  تويرت Twitter بنسبة  %54 وارتفع عدد 

مستعميل موقع لينكد إين بنسبة 79 %.

 أصبح مجتمع اإلنرتنت، يعد مجتمعا إنسانيا جديداً 
يتكون من اإلنسان واآللة، ويحقق الرشوط االجتامعية 
ويضيف خصائص أخرى إىل املجتمع اإلنساين، يف خضّم 
فضاء رقمي يتميز بصفات حضارية ومعرفية جديدة، 
باآلخرين، هدفه  وأداة لالتصال  اتصالياً  كونه وسيطا 
ينشأ  حيث  االجتامعية،  العالقات  وتحسني  التواصل 
تتخّطى حدود  اجتامعية جديدة  من خالله عالقات 
والتواصل  التفاعل  بتحقيق  وتسمح  واملكان،  الزمان 
افرتاضية  اتصالية  فضاءات  إحداث  عرب  االجتامعي 
سمي  الذي  كالفيسبوك  قبل،  من  موجودة  تكن  مل 
بهذا االسم عىل غرار ما كان يسمى “بكتب الوجوه” 
إتاحة  بهدف  الطالب  عىل  وتوزع  تطبع  كانت  التي 
خاصة  بعضهم،  مع  والتواصل  للتعرف  لهم  الفرصة 
بعد التخرج، فأصبح من أهم وأشهر مواقع التواصل 

االجتامعي.
األخرية،  السنوات  خالل  العريب  العامل  شهد  ولقد 
ارتفاع عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي 
 Twitter وتويرت    Facebook الفيسبوك  السّيام 
والفايربViber  والواتس اب WhatsApp ،حيث ورد 
يف السلسلة السادسة للتقرير العريب ملواقع التواصل 
االجتامعي حول درجة مسؤولية املواطن والخدمات 
العمومية يف العامل العريب، أن هذه املواقع انترشت 

وقد أسهك ظهور مواقع التواصل االجتامعي يف بروز 
استخدامات جديدة لدى املواطن العريب، مع امتالكه 
املحمول  الحاسوب  غرار  تواصل حديثة عىل  ألدوات 
مواقع  أن  ذلك  الرقمية،  واللوحة  الذيك  والهاتف 
التواصل االجتامعي حاولت التأقلم مع التكنولوجيات 
اآلن  يف  لكن  واملضمون.  الشكل  حيث  من  الحديثة 
اآلونة  خالل  االجتامعي  التواصل  مواقع  باتت  ذاته، 
األخرية تسيطر عىل جدول أوقات الشباب وأفكارهم 
التساؤل:  إىل حد سلب حريتهم. وهو ما يدفعنا إىل 
هل مواقع التواصل االجتامعي تسهم يف تسهيل حياتنا 
عرب  تعقيدها  أو  وسالمتنا  أمننا  من  وتزيد  اليومية 

االستخدامات املتاحة؟
التواصل  مواقع  مختلف  أن  عىل  اثنان  يختلف  وال 
االجتامعي متّكن الفرد من االنتقال إىل العامل الرمزي 
الخيايل، ماّم يجعله يبتعد عن ضغوطات الواقع، فيجد 
التعويض ويتمّكن من الهروب عرب هذه املواقع من 

مختلف الضغوطات ليجد بعض الراحة ولو ظرفيا.
وعىل العموم، تؤدي مختلف هذه املواقع اإللكرتونية 
إىل التواصل االجتامعي وتكريس العالقات االجتامعية 
بني أفراد املجتمع خاّصة املتباعدين منهم مكانيا، فقد 
مصطلح  وهو  األوضح،  الرؤية  املواقع  هذه  كرّست 
إتاحة  الفرد بغريه وكذلك  يشري إىل مضاعفة عالقات 
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اآلراء       مختلف  عن  والتعبري  حرية  بكّل  التحّدث 
برصاحة، والخوض يف مواضيع يتعّذر الحديث عنها عرب 
االتصال الشخيص، حيث إّن إخفاء الهوية ييرّس ذلك. 
وتساعد هذه املواقع األفراد الذين يعانون من الخجل 
االجتامعية  حياتهم  حدود  تجاوز  عىل  واالنطواء، 
املحيط  املجتمع  أفراد  مع  وتوطيد عالقاتهم  الضّيقة 
خاصية  أّن  كام  آخرين.  أفراد  عىل  والتعرّف  بهم 
التفاعلية التي تتمّيز بها هذه املواقع اإللكرتونية قد 
نتج عنها ما يطلق عليه “االتصال الفائق”، بحيث تعّد 
هذه املواقع كوسيط اتصايل فائقة الحدود يف العالقات 
اتصال  توفري  من  ميّكنها  ما  األفراد،  بني  الشخصية 
تزامني يحدث يف نفس زمن االتصال، مع رجع صدى 
تفاؤيل  وتقييم  للمتلّقي  كاميل  وتصّور  وفّعال  قوّي 

للذات بحكم غياب التواجد املادي.
غري  وبطريقة  االجتامعي  التواصل  مواقع  أن  كام 
مقصودة، تعمل عىل تضييق املحيط، ما يجعلها تلعب 
والتقاليد  العادات  ذات  املجتمعات  يف  سلبياً  دوراً 
الغنية بالتايل غنى التفاعل االجتامعي كذلك، بحيث 
متشابهة  املجتمعات  فتجعل  بعضهم  عن  تبعدهم 

تتمّيز بقّلة الروابط الثقافية والعزلة االجتامعية.
وهي تعمل أيضا عىل توسيع “العاملي” عىل حساب 
“املحيّل”، فتتجه كّلها نحو العوملة أو ما يسّمى بالقرية 

خارجيا  يجري  مبا  االهتامم  يكون  نحو  عىل  العاملية، 
من ثقافات وافدة عىل حساب الواقع املحيّل، بحيث 
واالبتعاد  املنحرفة  السلوكيات  ذلك،  بفعل  تكرّست 
الزمن  وتقّلص  بالواقع،  املرتبطة  املحلية  القضايا  عن 
ما  وهو  االجتامعية  للعالقات  املخّصص  االجتامعي 
أدى إىل إضعاف االتصال االجتامعي والتفاعل العائيل 
ما  وهو  االجتامعية  املسؤولية  حساب  عىل  املبارش 
يألف  الوقت  التفكك األرسي.  ومع مرور  إىل  يفيض 
الفرد هذا النمط من التواصل فيصبح انعزاليا ويبتعد 
عن املسؤولية االجتامعية تجاه اآلخرين، ماّم ال يعطي 
مجاال ألّي نوع من االتصال الشخيص، وهو ما يقودنا 

إىل نتيجة سلبية أخرى هي اإلدمان اإللكرتوين. 
لذلك حني تنحرف التقنيات الحديثة والتكنولوجيات 
املتقدمة عن مسارها السليم وتتحول إىل نقمة بسبب 
وسالمتنا  وصحتنا  حياتنا  تهدد  أخطار  من  متثله  ما 
واإلدمان،  بالهوس  البرش  بني  عقول  بعض  وتصيب 
للمطالبة  الخطر  ناقوس  ندق  أن  علينا  لزاما  يصبح 
بتوخي أعىل درجات اليقظة واالنتباه والحذر للتصدي 
به  وانشغل  األذكياء  ابتكره  الذي  الخفي  العدو  لهذا 

األغبياء.
التي  اإللكرتونية  اللعبة  “البوكيمون جو “ هذه  إنه  
شغلت العامل وتجاوز عدد العبيها مستخدمي” تويرت” 

البوكيمون  عن  للبحث  األصدقاء  بني  التنافس  وتتيح 
مع تدعيم املزيد من تقنيات الواقع االفرتايض لتشعر 
من  التخلص  أن  إال  الواقع،  من  جزء  اللعبة  وكأن 
إدمانها ليس باألمر السهل لتصبح “البوكيمون “ بذلك 
عقول  يجعل  ما  والتبعية،  واالنشغال  لإللهاء  وسيلة 
البوكيمون  عن  والبحث  للتالعب  مجاال  مستخدميها 
يف كل مكان، ولذلك كان األزهر الرشيف واضحا حني 
اعترب اللعبة يف “حرمانية الخمر” ألنها تذهب العقل 
وتؤدي إىل تغييب مامرسها ما تجعله قد يلحق الرضر 
بنفسه أو بغريه من دون أن يدري. كام قررت بعض 
الذكية  الهواتف  عىل  اللعبة  حظر  املتقدمة  الدول 
تتيح  ألنها  املهني،  للرس  ضامنا  العمل  مقار  داخل 
ترسيب معلومات وصور من الهاتف أثناء مامرستها، 
فضال عن أن البوكيمون متثل خطراً عىل السالمة العامة 
ملا قد ينتج عنها من حوادث مرورية تؤدي بالعبيها 
إىل التهلكة بسبب انشغالهم بغري الطريق سواء كانوا 

مشاة أو سائقني.
من  الكثري  ذهني  يف  البوكيمون،  ظاهرة  أثارت  لقد 
بعقولنا  للعب  يخطط  من  ترى  املؤملة:  التساؤالت 
وهل  ومستقبلنا؟  حارضنا  يف  ينفعنا  عام  وإلهائنا 
أصبحنا شعوبا من دون هوية أو عقل وتفكري وحسن 

تدبري؟ ومل يعد بأيدينا قرارات تسيري حياتنا.

عفيف الفريقي

 رئيس املنظمة العربية للسالمة املرورية 
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العام  املساعد  االتحادي،  املرور  مجلس  رئيس  أكد 
سيف  محمد  اللواء  العمليات  لشؤون  ديب  لرشطة 
تعزيز  يف  الحضوري  املروري  الضبط  أهمية  الزفني 

سالمة الطرق وردع السائقني املتهورين.
وقال لـ “السالمة املرورية”: مجرد رؤية دورية الرشطة 
عىل الطريق، يسهم بشكل مبارش يف ترسيخ الشعور 
باألمن، والحد من سلوكيات تسبب كثرياً من الخطورة 

عىل السائقني امللتزمني.
مليونني  ديب  برشطة  للمرور  العامة  اإلدارة  وسجلت 
و281 ألفاً و283 مخالفة خالل النصف األول من العام 
حضورية،  مخالفة  و167  ألف   201 شملت  الجاري، 
فيام سجلت خالل العام املايض 3948447 ثالثة ماليني 

و849  ألفاً   450 شملت  مخالفة  و447  ألفاً  و948 
مخالفة حضورية.

مرور  دوريات  بنرش  االتحادي  املرور  مجلس  وأوىص 
اإلمارات  تربط  التي  الخارجية،  الطرق  عىل  اتحادية 
مستوى  ورفع  التواجد  تكثيف  بهدف  املختلفة 
من  كثرياً  تشجع  التي  الشوارع  تلك  عىل  االنضباط 
مفتوحة  ألنها  نظراً  الرسيعة،  القيادة  عىل  السائقني 

وتتكون من مسارات عدة.
ويف التفاصيل قال اللواء محمد سيف الزفني “ إن هناك 
التباس لدى كثري من السائقني  حاجة ملحة لتوضيح 
الغيابية  املخالفات  مفهوم  حول  املجتمع  وأفراد 
مخالفة  تصنيف  أن  البعض  يعتقد  إذ  والحضورية، 

معينة بالحضورية يحول من دون تسجيلها غيابياً، مثل 
عدم ربط حزام األمان أو الحديث يف الهاتف املتحرك، 
موضحاً أن هذا تفسري خاطئ واملقصود فقط رضورة 
تحديد السائق الذي يرتكب تلك املخالفات ألن عليها 
نقاط “مرورية سوداء” لذا يجب حضوره بنفسه، سواء 

وقت تحرير املخالفة أو الحقاً”.
وأضاف أن “مجلس املروري االتحادي قرر إزالة هذا 
اللبس وأوىص بإلغاء هذا التصنيف كلياً، معترباً أن هذا 
اإلجراء مينح رجل الضبط املرورية مزيداً من املرونة 
والقدرة عىل رصد السائقني املتهورين أو غري امللتزمني 

بقانون السري واملرور.
تظهر  الحضوري  املروري  التواجد  أهمية  أن  وأكد 
بها مخالفات خطرة، مثل  التي ترتكب  املناسبات  يف 
االنحراف املفاجئ والتجاوز بطريقة خطرة أو القيادة 

بتهور وتشكيل خطر عىل مستخدمي الطريق.
وأشار إىل أن مجرد تواجد دوريات الرشطة عىل الطرق 
يحد السائقني املتهورين من ارتكاب هذه املخالفات، 
خصوصاً عىل الطرق املفتوحة التي يكفي خطأ بسيط 

عليها يف وقوع حادث مروري قاتل.
تحتمل  ال  الدولة  يف  املوجودة  الطرق  أن  وأوضح 
أن هؤالء  البعض، خصوصاً  بها  التي يقوم  املامرسات 
السائقني يعرفون أماكن أجهزة الضبط مثل الرادارات، 
إىل أن  ويترصفون بطريقة خطرة فور تجاوزها، الفتاً 
الجاري  العام  خالل  الوفيات  مؤرش  يف  ارتفاعاً  هناك 
بدرجة تثري القلق ففي النصف األول يف ديب عىل سبيل 
املثال ارتفع مؤرش الوفيات الناتجة عن الرسعة بنسبة 
250 %، فيام ارتفعت نسبة ضحايا حوادث الدهس 

إىل 61 % مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املايض.
وأفاد بأن عدم تقدير مستعميل الطريق تصدر قامئة 

“المروري االتحادي” أوصى بإلغاء تصنيف المخالفات

الزفين: الضبط الحضوري يعزز أمن 
الطريق ويردع المتهورين
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األسباب املؤدية إىل وقوع حوادث قاتلة خالل النصف 
و144  وفاة  حالة   27 بواقع  الجاري  العام  من  األول 
والبسيطة،  واملتوسطة  البليغة  بني  تفاوتت  إصابة 

مقابل 16 حالة وفاة يف الفرتة ذاتها من العام املايض.
وعزا ذلك إىل عدم مراعاة بعض السائقني خصوصية 
مثل  للمشاة  املرورية  بالكثافة  تتسم  معينة  أماكن 
التي تشهد تجمعات عاملية وأخرى سكنية  املناطق 
تقع كذلك  الحوادث  من  كثرياً  أن  إىل  وتجارية، الفتاً 
األماكن  غري  من  للمشاة  الخاطئ  العبور  نتيجة 

املخصصة لهم.
وأكد أن منع هذه السلوكيات ال ميكن أن يتحقق من 

دون الضبط الحضوري وتكثيف تواجد رجال الرشطة، 
مشرياً إىل أن إدارات املرور يف الدولة ال تقرص يف عملية 
التوعية، وتطلق حمالت منظمة عىل مدار العام بل 
إنها لجأت إىل خفض قيمة املخالفات املرورية خالل 
وترسيخ  االلتزام  عىل  السائقني  لتشجيع  عدة  شهور 
رسالة أنها ال تهتم بتحصيل أموال بقدر حرصها عىل 
أمن مستخدم الطريق، مستدركاً أن الرسالة مل تشجع 
سوى السائقني امللتزمني غالباً، ومل تحقق نتائج مرجوة 
وكذلك  مقلق  بشكل  الحوادث  مؤرشات  ارتفعت  إذ 
الرضوري  من  لذا  عنها،  الناتجة  واإلصابات  الوفيات 
توفري جانب الردع وتكثيف التواجد املروري لتحقيق 

النتائج املرجوة.
وأوضح أن بعض املخالفات ال ميكن رصدها أو منعها 
إال من خالل رجل املرور مثل عدم ترك مسافة كافية 
بني املركبات، وهي من املخالفات الخطرة التي احتلت 
إىل  املؤدية  األسباب  قامئة  سجل  يف  الثالثة  املرتبة 
العام  من  األول  النصف  ديب خالل  قاتلة يف  حوادث 

الجاري مؤدية إىل وفاة 21 شخصاً.
وأوضح أن هناك مامرسات كذلك صارت متثل هاجساً 
التواجد  تكثيف  دون  من  ردعها  ميكن  وال  كبرياً 
يف  سواء  املتحرك  الهاتف  استخدام  مثل  الحضوري 
الحديث أو الدردشة، مؤكداً أن هذا يعد عامالً مشرتكاً 
لو مل يكن ذلك  املرورية حتى  الحوادث  يف كثري من 
هذه  معاينة  بعد  تبني  إذ  األسباب  قامئة  يف  مسجاًل 
الحوادث أن الضحية كان يستخدم الهاتف قبل ثوان 

من ارتكاب الحادث.
ولفت إىل أن كثرياً من السائقني يعتقدون أن بإمكانهم 
تدارك املوقف، يف حالة حدث طارئ أثناء استخدامهم 
الهاتف املتحرك، مشرياً إىل أن هذا خطأ كبري وال يدركه 
الشخص إال بعد تسببه يف حادث، خصوصاً إذا ارتبط 

هذا السلوك بالرسعة.
وأكد أن وجود دوريات مرورية عىل الطريق ميثل حاًل 
رضورياً للحد من هذه السلوكيات، رغم أن من السيئ 
الرادع لشخص ال يخاف  الرشطة هو  يكون رجل  أن 

عىل حياته أو ال يبايل بسالمة اآلخرين.
ناقش  االتحادي  املروري  املجلس  أن  إىل  ولفت 
باستفاضة هذه املسألة، وأكد رضورة تعزيز التواجد 
الحضوري بل أوىص بتشكيل دوريات مرورية اتحادية 
السائقني  سلوكيات  من  للحد  الخارجية،  الطرق  عىل 
املتهورين الذين يقودون بطريقة عدوانية، معترباً أن 
الحضورية عىل  املخالفات  اآلالف من  مئات  تسجيل 
الدور  أهمية  إىل  مؤرشاً  يعد  سنوياً  الدولة  مستوى 

الذي يقوم به رجال الرشطة يف الشارع.

هناك مخالفات ال 
ميكن رصدها أو 

منعها إال من خالل 
رجل املرور 
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املدرسية يف مؤسسة مواصالت  املواصالت  أفاد مدير 
نظاما  املؤسسة  تنفيذ  عن  الشحي،  عامر  اإلمارات” 
للنقاط البيضاء والسوداء لسائقي الحافالت املدرسية 
املراقبة  نظام  خالل  من  والسالمة،  األمن  ومرشفات 
السائقني  يتابع  النظام  أن  إىل  مشرياً  اإللكرتوين، 

واملرشفات يومياً وفق مجموعة من االلتزامات.
يتم  إنه  املرورية”  “السالمة  مجلة  لـ  الشحي  وقال 
السائقني  التزامات  تحويل  النظام  هذا  مبوجب 
اإليجابية إىل نقاط بيضاء مع نهاية كل عام، وتحويلها 
التي  املخالفات  تحويل  يتم  فيام  مالية،  مكافآت  إىل 
فور  فيها  التحقيق  ويتم  سوداء  نقاط  إىل  يرتكبونها 
إىل  تصل  والتي  املناسبة  العقوبة  وتوقيع  وقوعها، 
الفصل يف حال كانت الخالفة كبرية وتهدد أمن وسالمة 

الطالب.
اإلمارات”  “مواصالت  استعداد  الشحي،  وأكد 
وجاهزيتها الستقبال العام الدرايس الجديد، مبا يضمن 
أثناء نقلهم من وإىل مدارسهم، مشريا  الطلبة  سالمة 
إىل أن جميع الحافالت املدرسية تخضع لنظام املراقبة 
الفائق  واالستخدام  الرسعة  مستوى  عىل  اإللكرتونية 
للفرامل، واالنحرافات الرسيعة عىل الطرقات وغريها، 
وميكن النظام اإللكرتوين من إرسال تحذيراًت مبارشة 
للسائقني ليتوخوا الحذر، إضافة إىل كون النظام يتيح 
الفرصة ملراقبة خطوط سري الحافالت، وأماكن توقفها 

وغريها عىل طول مسارها ورحلتها اليومية.
النقل  أسطول  حافالت  جميع  أن  الشحي  وذكر 
أبوظبي مراقبة  التابع ملواصالت اإلمارات يف  املدريس 
بالكامريات من الداخل، حيث يتم تركيب 7 كامريات 
التي تضم )60(  الكبرية،  الحافالت  يف كل حافلة من 
ذات  الصغرية  الحافالت  يف  كامريات   )4( و  مقعداً، 
الكامريات  إىل أن عملية مراقبة  الـ)30( مقعداً، الفتاً 

دربت 1370 سائقًا و1712 مشرفة لضمان سالمة الطالب

“مواصالت اإلمارات” تطبق نظام 
النقاط البيضاء والسوداء 

على سائقي حافالتها
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يف  املوجودة  الرئيسة  التحكم  غرفة  خالل  من  تتم 
مقر مؤسسة مواصالت اإلمارات يف ديب، وأنه ال يتم 
مراجعة تسجيالت الكامريات إال يف حال وجود شكوى 
أو بالغ رسمي، ويتم عندها العودة للتسجيالت للتأكد 
الصالحية  لديهم  معينني  أشخاصاً  وأن  الشكوى،  من 
لالطالع عىل التسجيالت يف حال مراجعتها، كام أنه يتم 

عادة االحتفاظ بالتسجيالت ملدة ستة أشهر.

أسطول كبري
أكد مدير املواصالت املدرسية مبواصالت اإلمارات، عامر 
الشحي، أن أسطول الحافالت املدرسية تم االنتهاء من 
تحديثه وتجهيزه بعد إمتام عمليات الصيانة الصيفية 
له، وإضافة 50 حافلة جديدة ستبدأ عملها مع بداية 
العام الدرايس الجديد، مشرياً إىل أن أسطول الحافالت 
تخدم  حافلة  من 1500  يتكون  أبوظبي  يف  املدرسية 
60 ألف طالب وطالبة ميثلون 282 مدرسة منها 22 

مدرسة خاصة. 
وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث يرافقها دامئاً 
ليس  للسائقني واملرشفني  تدريب  وبالتوازي عمليات 
أيضاً  بل  والسالمة،  األمن  قواعد  مستوى  عىل  فقط 
التعامل  وطرق  بالحافالت  التحديثات  طبيعة  حول 
الجهود  تلك  املدارس عىل  إدارات  اطالع  ويتم  معها، 
أن  إىل  مشرياً  التطبيق،  فعالية  لضامن  والتحديثات، 
عليها  يعمل  أبوظبي  يف  اإلمارات  مواصالت  حافالت 
يعملون  وسالمة،  أمن  مرشفة  و1712  سائقا،   1370
يف حافالت رياض األطفال والحلقة األوىل بنني وبنات 

من   %  85 وأن  بنات،  والثالثة  الثانية  والحلقتني 
املرشفات مواطنات.

صيانة الحافالت
نفذت  اإلمارات”  “مواصالت  أن  إىل  الشحي  ولفت 
خاصة  عمل  خطة  الصيفية،  املدرسية  العطلة  خالل 
الحافالت يف عمليات صيانة وإصالح،  بدخول جميع 
ومتت صيانة كافة حافالت األسطول املدريس وتجهيزها 
الستقبال الطلبة منذ اليوم األول للدراسة، والتأكد من 
مشرياً  األمان،  ووسائل  بها،  التكيف  أجهزة  جاهزية 
إىل أن عمليات الصيانة للحافالت املدرسية تتم ثالث 
مرات سنوياً وتنقسم إىل صيانة كل شهرين، وصيانة 
جاهزية  لضامن  وذلك  سنوية،  وصيانة  صيفية، 

الحافالت طوال العام.

تدريب السائقني
العام  مدار  عىل  تقوم  الهيئة  أن  الشحي،  وأكد 
املدرسية  الحافالت  لسائقي  تدريب  برامج  بتنظيم 
خدمات  يقدمون  الذين  والسالمة  النقل  ومرشفات 
واملدارس  الحكومية  املدارس  لصالح  املدريس  النقل 
الجهات املختصة، مشرياً  بالتعاون مع  الخاصة وذلك 
إىل أنهم يتلقون تدريبا مكثفا خالل أسبوع املواصالت 
ديب،  لرشطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  املدرسية 
ومجلس أبوظبي للتعليم، لتعزيز املامرسات املتوافقة 
واملحافظة  السالمة  يف  واملحلية  الدولية  املعايري  مع 
عىل البيئة واملجتمع، ولتوفري كافة متطلبات ومعايري 

السالمة التي تكفل سالمة وراحة الطلبة.

ذوو االحتياجات
إطار  يف  اإلمارات  مواصالت  أن  إىل  الشحي،  وأشار 
السالمة  مستويات  ورفع  لتعزيز  املتواصلة  جهودها 
املرورية، تدرب السائقني واملرشفات عىل سالمة نقل 
قيمها يف  يعكس  مبا  وذلك  اإلعاقة،  ذوي  الطلبة من 
سالمة  عىل  وحرصها  املجتمعية،  املسؤولية  مجال 
أبنائنا من الطلبة والطالبات، ومبا يسهم يف دمجهم مع 
أقرانهم األسوياء يف املدارس الحكومية، وتأكيد حقهم 
أفراد  الحصول عىل فرص متوازية مع غريهم من  يف 

املجتمع يف خدمات النقل والتعليم.

زمن الرحلة
أكد مدير املواصالت املدرسية، مبواصالت اإلمارات، عامر 
الشحي، أن املدة الزمنية املحددة للرحلة املدرسية يجب 
اإلمارات  أن مواصالت  إىل  دقيقة، مشرياً  تتجاوز 75  أال 
دقيقة   60 لـ  مدرسية  رحلة  أطول  تقليص  يف  نجحت 
والتدريب  املمتازة،  وحالتها  حافالتها  جاهزية  بسبب 
ملواصالت  املؤسسية  القيم  إن  وقال  للسائقني.  املتقدم 
اإلمارات، هي االلتزام باملحافظة عىل األرواح واملمتلكات 
الحوادث  ملنع  الوقائية  االحتياطات  باتخاذ  والبيئة 
مبصداقية  والعمل  والبرشية،  املادية  واألرضار  والتلوث 
للوصول إىل مستوى راق من الخدمة التي تضمن راحة 
هرم  قمة  يف  وجعلها  واملوظفني  والرشكاء  املتعاملني 

األولويات التي تغلف منظومة الخدمات املقدمة. 
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ابتكارات مواطنة

وسعيد  املرزوقي  مشعل  مواطنان،  مهندسان  ابتكر 
خدمات  لتقديم  طيار  دون  من  طائرة  النزاري، 
والدم،  األدوية  نقل  خالل  من  األولية،  اإلسعافات 
االدوية  إيصال  يف  وتستخدم  اإلسعافات،  وصندوق 
صندوق  وايصال  املنازل،  يف  واملرىض  السن  لكبار 
الدم  ونقل  الحوادث،  أماكن  إىل  األولية  االسعافات 
خالل  من  وحصال  املستشفيات،  إىل  الدم  بنوك  من 
مبتكر 2016  األول يف مسابقة  املركز  ابتكارهام عىل 
أبوظبي  »لجنة  تنظمها  التي  الطريان”،  صناعة  “فئة 

لتطوير التكنولوجي«.
بتصميمها  قاما  التي  “الطائرة  إن  املرزوقي  وقال 
وجوجل  أس،  يب  جي  نظامي  عىل  تعمل  وتنفيذها 
ماب، وقادرة عىل الوصول إىل املكان املحدد لها بدقة 
أو  كبرية والهبوط بسهولة ودون إحداث أي مشاكل 
أرضار، وميكن التحكم بها من خالل اإلنرتنت ليسهل 

تحريكها وإصدار األوامر لها من أي مكان”.
وأضاف إن “الطائرة تحوي هاتفاً ذكياً ملساعدة املرىض 
عىل التواصل مع األطباء صوتاً وصورة يف حاالت املرض 
وتعطل  املرور  حركة  تربك  التي  والحوادث  املفاجئ 
األدوية  لحفظ  مربد  وبها  التقليدي،  اإلسعاف  وصول 

والدم.
العديد من األهداف، وتتضمن  لها  الطائرة  أن  وتابع 
املساهمة يف تطوير الخدمات الطبية بالدولة ونقلها 
إىل الخدمات الذكية، حيث ميكنها خدمة رشائح مهمة، 
مثل ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن، من خالل 
ايصال األدوية لهم بصورة دورية ورسيعة، ونقل نتائج 
الطبية  التقارير  واستالم  وتسليم  الطبية،  الفحوص 
للمرىض، كام ميكنها نقل الرتاخيص والبطاقات الصحية، 
باإلضافة إىل خدماتها يف الحوادث والتي تتميز برسعة 
الوصول للمصابني ونقل صورة أولية عن الحادث ونوع 

اإلصابات وحجمها”.
وأشار املرزوقي إىل أن “ابتكارهام يعد األول من نوعه 
يف تقدم الخدمات الطبية من خالل تكنولوجيا طائرات 
التحكم عن بعد، وتم تبنيه ورعايته من جانب هيئة 
الصحة يف ديب، وحصال من خالل النسخة األوىل منه 
عىل املركز الثالث يف مسابقة اإلمارات للطائرات بدون 

طيار العام املايض”.

مهندسان مواطنان 
يبتكران طائرة بدون طيار إلسعاف مصابي الحوادث

     



     

كلمات

ثقافة احترام القانون 
معاناتنا من الحوادث املرورية تستمر وال زلنا نعاين اآلثار السلبية للنعم التي أنعم الله علينا 
بها، مثل املواصالت وشبكات الطرق الحديثة وغريها، حيث إننا اخرتنا الوقت يف الرتحال من 
مكان إىل آخر ومن مدينة ألخرى. وكان آباؤنا عندما يتنقلون من مدينة إىل أخرى يستغرقون 
أياماً وأشهراً للوصول لوجهتهم، بينام اليوم ولله الحمد أصبح )املشوار( يحسب بالدقائق 
والساعات، واملضحك أن البعض يتفاخر يف أرسع زمن يستغرقه من مدينة إىل أخرى، وبالرغم 
من اإلجراءات القانونية و)الرادارات( بأعدادها الكبرية إال أن هناك من يتجاوزون الرسعات 
بطريقة خيالية ومجنونه، معرضني أنفسهم ومستخدمي الطريق للخطر، وأعتقد أننا بحاجة 
التعليم والتثقيف للمساهمة يف تخفيف الخسائر البرشية وتقليل خسائر الدولة من  إىل 

الناحية املالية التي تنتج عن الحوادث املرورية.
و مبا أن جمعية اإلمارات للسالمة املرورية تنظم الندوة الدولية حول “أثر إنفاذ القانون 
والرقابة يف السالمة املرورية” يف العاصمة أبوظبي، يف الفرتة 2 - 3 نوفمرب  2016، فإنني 
اقرتح عىل األخوة يف جمعية اإلمارات للسالمة املرورية أن يضعوا أمام أعينهم إعداد منهج 
درايس لطالب املدارس بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم و وزارة التعليم العايل، وبشكل 
يضمن إدراك مستخدمي الطريق من السائقني واملشاة وتعليمهم للثقافة املرورية وااللتزام 
بها، حيث إن الندوة )أثر إنفاذ القانون( بحاجة إىل مكمالت ألن أغلب إدارات املرور عىل 
مستوى العامل تطبق القانون والعقوبات وبالرغم من ذلك ال يزال هناك أشخاص يدعون 

الجهل والبعض مستهرت وغريهم ممن يتصفون بالطيش.
 وإنفاذ القانون يحتاج إىل ثقافة احرتام القانون، وبعد ذلك نعمل عىل إنفاذ القانون ووضع 
كل ما يردع املستهرتين الذين يتجاوزون ويخالفون القوانني واألنظمة املرورية، كون هذه 

الفئة بحاجة إىل رصامة أكرب، ألن الدول تكمن خسارتها يف خسارة العنرص البرشي.
 ولآلسف فإننا ال زلنا نعاين من الحوادث املرورية التي يكون ضحيتها األبرياء وبسبب اإلهامل 
واالستهتار وعدم وجود ثقافة الحرتام القوانني، بالرغم من تكثيف الحمالت املرورية، فإننا 
مازلنا مقرصين واعتامدنا عىل التوعية املرورية فقط يف املناسبات، ولكن ما جذب انتباهي أن 
هناك دوالً تدرس مناهج ومهارات وتقيم أنشطة ومسابقات مستمرة وموضوعة باسرتاتيجية 
مدروسة بعناية فائقة، فلامذا ال نحذو حذوهم ونحن لدينا القدرة عىل ذلك وقدرة عىل 
وأنشطة عملية،  تعليمية  القانون وأن يشمل جوانب  ثقافة  احرتام  منهاج  إعداد وتطبيق 
برشط أن يكون التطبيق بالطريقة السليمة والواقعية التي ميكن أن تؤيت مثارها بانخفاض 
عدد املترضرين والوفيات من الحوادث املرورية التي تحزننا جميعاً وخسارة الدولة ألهم 

عنرص وهو العنرص البرشي ألنهم املستقبل. 
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مسعد الحاريث
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القانون والضبط المروري

إن لضبط النظام دوراً فاعاًل يف خفض إصابات الطرق، 
السالمة  زيادة حفظ  يف  بارزاً  دوراً  للرشطة  أن  كام 
عىل الطرق، وتتفاوت العقوبات بني بسيطة –بسبب 
أخطاء السواق أو إهاملهم – إىل مخالفات متعمدة 

وغاية يف الخطورة تجاه اآلخرين.
املخالفات  إعطاء  يكمن يف  ال  املرور  رجل  إن عمل 
وإيصال  السري،  تنظيم  إىل  ذلك  يتعدى  بل  فحسب 
ومواصفات  الطريق،  بأخطاء  املتعلقة  املعلومات 
ذلك. ويجب  التنفيذية وغري  اإلدارات  إىل  املركبات، 
تكون  بحيث  املخالفات  لتطوير  البحث عن وسائل 
يف  الحديثة  التقنيات  باعتامد  وذلك  فعالية  أكرث 

إجراءات إعطاء املخالفات ومتابعتها. 
حيث  العمل  أداء  تحسني  يف  ذلك  أهمية  وتكمن 
إن أعداد املخالفات كبرية سنوياً ورفعت الكامريات 
املستخدمة عىل الطرق عدًدا من املخالفات املتعلقة 
مام  جيل،  بشكل  الحمراء  اإلشارة  وقطع  بالرسعة 
الرسعة  تجاه  السواق  سلوكيات  طبيعة  يعكس 
يف  للقانون  املرشعة  الجهات  وتعمل  واإلشارة. 
مختلف دول العامل عىل زيادة الغرامة املتعلقة بتلك 
املتعلقة  للغرامات  بالنسبة  الحال  وكذا  املخالفات 
بالقيادة الخطرة أو املستهرتة. فعىل سبيل املثال ترى 
جنيه   2500 من  رفعها  الربيطانية رضورة  الحكومة 
إىل 5000 جنيه. وميكن مقارنة ذلك باملبالغ الزهيدة 
التي يدفعها مخالفو الرسعة يف دول الخليج. أما من 
الناحية العملية فيجد رجال املرور صعوبة يف تعريف 
أن  الباحثون  ويرى  املستهرتة.  أو  الخطرة  السياقة 
زيادة فهم السواق لألنظمة والقوانني املتعلقة بالسري 
واملخالفات التابعة لها من شأنها أن تلقى استحساناً 

عند األفراد عند تنفيذها. 

التنبيه والتحذير والنتائج اإليجابية
وجد أن الترصفات اإليجابية من قبل رجال القانون 
وضبط النظام تجاه السواق أكرث فاعلية من الجزاءات 
العقابية وذلك من حيث االلتزام بالنظام، حيث وجد 
يحررون  الذين  املرور  أن رجال  فان هوتن وزمالؤه 
مخالفات رسعة عىل الطرق الرسيعة يف كندا الحظوا 
أن  تلبث  ال  ذاته  الطريق  العالية عىل  الرسعات  أن 
قريب. عالوة  للمخالفات عن  تحريرهم  رغم  تعود 

عىل ذلك فإن األعامل املكتبية والكتابية واملتابعات 
من  ووقتاً  تأخذ جهداً  للمخالفات  التابعة  القضائية 
رجال ضبط النظام. وقد قام فريق من رجال ضبط 
يعطوا  مل  حيث  فريدة،  بتجربة  )املرور(  النظام 
التنبيه  بتوجيه  يكتفون  كانوا  بل  للسواق  مخالفات 
فإنه  العقاب  من  ليس  ذلك  كون  والتحذير-ورغم 
قريب منه-وتوضيح املخاطر من جراء ذلك، فكانت 
النتيجة أن الرسعات العالية انخفضت لفرتات أطول، 
املجتمع  تنبه  حيث  إيجابياً  أمراً  السواق  كام عدها 
مبخاطر الرسعة من دون ضغينة. كام فضلها ضباط 
أكرث  يكون  تجاوبهم  إن  حيث  أيضاً  القانون  حفظ 

إيجابية ولطفاً مع الجمهور.

العوامل املؤدية إىل وقوع السائق يف املخالفة
أقوال  تحليل  عند  للسواق  سلوكيات  ثالثة  تربز 

املخالفني منهم وهي كالتايل:
األول: فعل غري حسن إال أنه غري متعمد جراء غياب 

الذهن أو رشوده وقت الضلوع يف املخالفة.

بعمل  القيام  التقدير يف  نتيجة سوء  األخطاء  الثاين: 
الصحيحة  النتيجة  إىل  الوصول  دون  من  صحيح 

كالفشل يف إدراك اإلشارة الخرضاء.
مخالفة  يف  التعمد  عند  وذلك  املخالفات  الثالث: 

النظام.
وهناك جملة عوامل تشجع السائق عىل املخالفة أو 

تردعه:
- مدى احتامل ضبط السائق من قبل رجل األمن.

- مدى احتامل عقوبة السائق ودرجة تلك العقوبة.
- مقدار الجزاءات املالية املرتتبة عىل العقوبة.

- الضغط االجتامعي ونظرة املجتمع تجاه املخالفة.
وتجاه  نفسه  تجاه  إصابات  يف  الضلوع  احتامل   -

اآلخرين.
- مدى االستفادة من الوقت املكتسب.

- خطورة ترضر املركبة.

املحاكم
 الجزاءات املتعلقة باملخالفات املرورية نوعان، األول 

خفض الحوادث المرورية 
من خالل القانون وضبط النظام 
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لإلدارة  املخالف  يدفعه  مادي  جزاء  هو  واألخف 
الثاين واألخطر فهو  املعنية باملخالفات املرورية، أما 
إحالة املخالف إىل املحكمة. وتتلخص مهمة املحاكم 
يف تحديد مستوى خطورة املخالفة ويف إقرار الطريقة 
التي يتم بها التعامل مع املخالفة. وغالبية الجزاءات 
هي إدارية، حيث تعمل عىل ردع املخالفني من تكرار 

مثل تلك املخالفات. 
كام أن هناك جزاءات تعمل عىل حرمان املخالف من 
السياقة وذلك فيام يعرف بوقف صالحية رخصهم يف 
أو ما يعرف  القيادة بل ويف توقيف املخالف إدارياً 
جزاءات  هناك  ذلك  عىل  عالوة  اإلداري.  بالسجن 
إصالحية وفيها يتم إعادة تأهيل املخالف من خالل 

برامج ودورات تعد خصيصاً لكل فئة. 
ويجب مراقبة وتقييم أداء املحاكم وإيجاد مؤرشات 
املخالفني من  الجزاءات يف ردع  نجاح  لقياس درجة 
املحاكم أن تطور  قبل جهة خارجية.  ويتحتم عىل 
أن  شأنها  من  جديدة  قوانني  بإيجاد  أساليبها  من 
تأهيل  إعادة  دورات  إىل  املخالفني  توجيه  تسهل 
القيادة. وعىل املرشعني إيجاد وسائل أخرى جديدة 
يف العقاب. ومن أجل جعل ضبط النظام أكرث فعالية 

يجب االستفادة من التقنيات الحديثة يف التايل:
املرور  لرجل  يتسنى  حتى  القوانني  بعض  تغيري 
تلك  السيام  ميرس  بشكل  املعلومات  إىل  الوصول 

شبكة  خالل  من  وذلك  السائقني  بسوابق  املتعلقة 
الحاسوب املحلية والدولية.

ضبط  أجل  من  التنفس  اختبارات  أدوات  توفري 
السكارى.

التوسع يف استخدام الكامريات الرقمية املنقولة لضبط 
مخالفي الرسعة وقاطعي اإلشارات.

املتعاطني  السائقني  لضبط  حديثة  تقنيات  إيجاد 
للمخدرات بشكل فوري عىل الشارع. 

 
 تعليق رخصة القيادة

تشجع كثري من إدارات الطرق يف الدول املتطورة عىل 
أخذ أحكام رسيعة يف تعليق رخص القيادة للمخالفني 
الذين يسوقون مركباتهم تحت تأثري املسكر وغريها، أو 
أثبتت  حيث  مخالفات خطرة،  يرتكبون  ممن  لغريهم 
كثري من الدراسات أنها أنجح وسيلة للحد من حوادث 
الوفيات ذات العالقة باملخالفات الخطرة.  وتسمى مثل 

هذه املخالفات بالتوقيف اإلداري للرخص.

فواتري املخالفات
البحرين  مملكة  يف  الطرق  مخالفات  قيمة  تفوقت 
من  كبرياً  جزءاً  أن  إال  سنوياً،  دينار  مليوين  عىل 
املخالفات ال يقوم أصحابها بسدادها، وكذا الحال يف 

كثري من دول العامل حتى املتطورة منها. 

وقد قامت معظم الدول املتطورة بسن قوانني صارمة 
للحد من املخالفات الخطرة السيام ظاهرة العدائية 
بسحب  الدول  من  كثري  تقوم  حيث  السياقة.  يف 
رخص القيادة من أصحاب مثل تلك املخالفات لشهر 
واحد، وإذا ما تكررت منه املخالفة يتم سحبها ملدة 
املخالف لغرامة مالية ترتاوح بني  سنة. كام يتعرض 
يتعرض  املثال  سبيل  فعىل  دوالر(.   5300 إىل   240(
املخالف ألول مرة يف واشنطن إىل غرامة مالية ال تقل 
ويرافق  دوالر(   5300( إىل  وتصل  دوالر(   300( عن 
 24 عن  تقل  ال  ملدة  إداري  توقيف  املالية  العقوبة 
ساعة، ويف حالة تكرار املخالفة خالل خمس سنوات 

تزداد العقوبات مبا يف ذلك التوقيف.

مؤسسات ضبط النظام واسرتاتيجياتها تجاه املخالفات
يجب أن تكون القوانني املرورية مدعومة من كفاءات 
عالية من رجال ضبط النظام وبجزاءات مدروسة من 
الرأي العام. وال ميكن للنظام أن يكون فعاالً ما مل يكن 
الرأي العام مسانداً له وما مل تكن العواقب التي تنتج 
عن مثل تلك املخالفات معروفة، وما مل تكن الفوائد 

املجنية يف حال ضبطها معلومة.
وتؤكد املصادر العلمية املختلفة أن األطراف الثالثة 
املؤثرة يف خفض الحوادث تكمن يف الحلول الهندسية 

والتعليمية واإلجراءات النظامية يف ضبط القانون.
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االزدحام

يرصف مواطنو الدول املتطورة نحو 15 % من دخلهم 
ليحيوا حياة كرمية.  بتنقالتهم  له عالقة  عىل كل ما 
ومن هنا جاء اهتامم الدول بالتخطيط املبكر لوسائط 
النقل املختلفة ورسم االسرتاتيجيات املبكرة تجاهها. 
ملا  النقل  الغربية يف قضايا  الدراسات  تبحث  وبينام 
بعد حقبة القطارات الرسيعة، التزال كثري من الدول 
العربية تتخبط يف املشاكل اليومية املتعلقة بالزحام، 
ومل يصل اهتاممها بعد إىل رسم سياسات بعيدة األمد 
تبقى هناك تجارب عدة  املقبلة. ومع ذلك  للعقود 
مرشفة يف بعض األقطار العربية، السيام تلك املتعلقة 

بوسائط النقل الجامهريية.
العوامل املؤثرة عىل الطاقة االستيعابية للطرق

تتأثر الطاقة االستيعابية للطرق بثالثة عوامل رئيسة، 
هي كالتايل:

العوامل األرضية )الجيومرتية(، وتشمل التايل: 
مع  االستيعابية  الطاقة  )تتضاعف  املسارات  عدد 

تضاعف عدد املسارات(. 
مع  للمسار  االستيعابية  الطاقة  )تقل  املسار  عرض 
تضييق املسار، ومن هنا تتأثر الحركة املرورية عند 

أخذ جزء من املسار من أجل أعامل البناء(.
عرض كتفي الطريق )يتأثر املسار املحاذي للطريق 
بوجود حواجز قريبة من املسار وإن مل تكن خطرة أو 

عند وجود أناس قريبني من املسار(.
ميالن الطريق )تتأثر الطاقة عند وجود املنحدرات(.

وجود  عند  الطاقة  )تتأثر  الطريق  استقامة 
املنعطفات(.

تدفق  تقّطع  الطاقة بسبب  )تتأثر  تقاطعات  وجود 

السيارات(.
املسافة بني التقاطعات أو الجسور )تتأثر الطاقة إذا 

كانت الجسور واألنفاق متقاربة(.
العوامل املرورية، وتشمل التايل: 

وجود مركبات أو آليات غري السيارات الشخصية مثل 
الشاحنات.

نسبة أعداد املركبات يف كل من اتجاهي السري.
نسبة أعداد السيارات يف كل مسار أو مرسب.

أجهزة التحكم يف السري
إن اختيار أداة التحكم الصحيح يف حركة سري املركبات 

ال شك أنها تؤثر يف مستوى أداء شبكة الطرق.
كل  فإن  للطرق  املثالية  العوامل  توافرت  ما  وإذا 
مسار ميكنه احتواء نحو من 2300 إىل 2400 سيارة 
يف الساعة الواحدة وتحمل كل مسار نحو 70 سيارة 

لكل كيلومرت من الطريق. 
أما العوامل املثالية للوصول إىل مثل تلك األرقام 

فهي كالتايل:
السيارات  غري  مركبات  أو  آليات  أية  وجود  عدم   

الشخصية.
 ضامن عرض املسار 3.6 مرت أو أكرث.

 ضامن عرض كتف الطريق 1.8 مرت أو أكرث.
 عدم وجود أي ميالن يف الطريق.

 استقامة الطريق.
عدم وجود تقاطعات عىل نفس مستوى الطريق، أي 

فصلها عىل مستويات مختلفة كالجسور واألنفاق.
أن ال تقل املسافة بني جرس وآخر أو بني نفق وآخر 

عن 800 مرت.

أن تتوزع السيارات يف جميع املسارات بنفس النسبة.

أن تكون الحركة املرورية يف اتجاهي السري متساويتني.
تدفق املركبات بني االستيعاب واالزدحام

وكام هو معروف فإن بعض ذلك ال ميكن ضامنه يف 
جميع الحاالت واألوقات. إال أن معرفة كل ذلك مهم 
عند وضع االسرتاتيجيات. ولعل من األهمية مبكان أن 
نذكر أنه كلام زادت أعداد املركبات عىل الطرق كلام 
-أي  الطرق  عىل  السيارات  عدد  كثافة  معها  زادت 
عدد السيارات لكل كيلومرت من الطريق-إىل أن تصل 
إىل نقطة حرجة – هي ما نسميها بالطاقة القصوى 
للطريق – أي أقىص حد لتدفق السيارات كل ساعة 
من  عدد  أي  زيادة  بعد  أي   – الطريق-بعدها  عىل 
املركبات عىل الطريق-تبدأ كفاءة الطرق يف االنهيار 
من حيث تدفق املركبات عىل الطريق إىل أن تصل 

إىل الشلل التام يف عملها.
وكثرياً ما يكون أداء بعض الطرق مثالياً عند افتتاحها 
املمكنة-من  واملرورية  الجيومرتية  املعطيات  وفق 
االنحدار  يف  تبدأ  أن  تلبث  وال  السري  حركة  حيث 
تجد  فقد  أعاله.  املذكورة  العوامل  بعض  بسبب 
حواجز -دامئة أو مؤقتة-أو مركبات أو مشاة قريبني 
من كتف الطريق أو عليها وتغرق الطرق بالشاحنات 
الذروة. وبذلك تعمل  البطيئة يف أوقات  أو اآلليات 
يف  مبني  هو  كام  االستيعابية  طاقتها  دون  الطرق 
الشكل املرفق. وأول ما يتعني عىل املختصني مراعاته 
عند تطوير الطريق هو إزالة مثل تلك العوائق السيام 

يف أوقات الذروة.
ميكن  ال  تحّمل  طاقة  للطرق  أن  سبق  مام  يتبني 

التطورات الحيوية والمرورية 
في دول الخليج 

واالستراتيجيات العالمية لمجابهة الزحام
أ.د. هاشم محمد نور املدين 
أستاذ الطرق والنقل – كلية الهندسة
جامعة البحرين
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من  رسيعا  تنمو  الدول  هذه  إن  وحيث  تجاوزها. 
الناحية السكانية فإن أعداد املركبات وأطوال الطرق 
دون  هي  مبعدالت  تنموان  أنهام  إال  معها،  تنموان 
معدل النمو السكاين. وبالتايل ال تكاد الطرق تغطي 
األوقات.  جميع  يف  الحرة  الحركة  من  الناس  حاجة 
 – الطرق  يف  التوسع  ومحدودية  الزمن  مرور  ومع 
السيام داخل املدن-والتكلفة العالية لربامج التطوير، 
تتزايد.  التأخري  ومعدالت  يتفاقم  االزدحام  أن  تجد 
وما مل تتخذ الدول اسرتاتيجيات لخفض االزدحامات 
بالطرق املختلفة وبتطوير وسائط أخرى للنقل تغدو 
الطرق وكأنها تنزف الدول ثروات كبرية من أرصدتها 

من خالل األوقات الطويلة املهدورة دون عمل سوى 
االنتظار يف الطوابري.

 
متى يبدأ االزدحام بالتكون؟ 

عدد  معدل  بلوغ  عند  بالتكون  االزدحامات  تبدأ 
املركبات يف الساعات إىل 85 % من الطاقة االستيعابية.

اإلحصاءات املرورية
ال ميكن الوصول إىل نتائج نوعية للمشكالت املرورية 
دومنا إحصاءات دقيقة. والحق إن دراسة واقع املرور 
وهي  كثرية،  بأمور  تنبُئنا  به  املتعلقة  واإلحصاءات 
مفيدة لربامج التخطيط املروري. كام أن اإلحصاءات 

للحد  املناسبة  الوقائية  اإلجراءات  الستخالص  مهمة 
من االزدحامات، عالوة عىل ذلك فإنها تنبُئنا بالتايل:

أوالً: معرفة حجم املشكلة ومقارنتها بالدول املتطورة 
التي يشهد لها بإنجازات عالية الجودة تجاه املشاكل 

املرورية.
ثانياً: معرفة األسباب الرئيسة املسببة لالزدحامات.

املرورية  الحركة  لحجم  املستقبيل  االستقراء  ثالثاً: 
املتوقعة مام يتيح لإلدارات واملؤسسات املعنية توفري 
االحتياجات املختلفة الالزمة لذلك كالجسور واألنفاق 
وزيادة  الحديثة  واألجهزة  الحديثة  التحكم  وأدوات 
الطوارئ  ومستلزمات  والرشطة  املهندسني  أعداد 
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وغريها.
رابعاً: جدولة امليزانيات املطلوبة للمشاريع الضخمة 

املطلوب تنفيذها بعد سنوات.
املطروحة  واملشاريع  الربامج  دراسة جدوى  خامساً: 

لحل املشاكل املتعلقة باملرور.
سادساً: دراسة فعالية التقنيات الحديثة يف خفض كل 

من معدالت االزدحام وساعات التأخري
املرتتبة عىل املجتمع. 

مجلس  دول  يف  واملروري  السكاين  التطور 
التعاون الخليجي

بلغ تعداد سكان دول مجلس التعاون مجتمعة نحو 
كام   .2011 عام  إحصاءات  وفق  نسمة  مليون   41
بلغت أعداد املركبات فيها حوايل 15 مليون مركبة. 
أعالها يف اململكة العربية السعودية تليها اإلمارات ثم 
فالبحرين. وقد خّلفت هذه  الكويت فعامن فقطر 
أما عىل مستوى  قتياًل.  نحو 9685  وراءها  املركبات 
العامل العريب الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 370 مليون 
فيقتل فيها حوايل 38 ألف نفس من جراء 48 مليون 

مركبة.
كام أن وترية النمو يف السكان ويف املركبات ستواصالن 
يزداد  أن  املتوقع  ومن  املقبلة،  األعوام  يف  الصعود 

السكان يف دول الخليج نحو 25 % بحلول عام 2022 
– ليقرتب من أعتاب 50 مليون نسمة-باملقارنة مع 
إحصاءات عام 2011. وكذا الحال بالنسبة للمركبات 
حيث من املتوقع أن يفوق 25 مليون مركبة بحلول 
عام 2022 أي بزيادة تفوق 60 % باملقارنة مع أعداد 
املركبات يف عام 2011. وحيث إن املدن –السيام يف 
الناس-ال  غالبية  قبل  من  واملستخدمة  الحية  طرقها 
ميكنها التوسع بنفس تلك املعدالت وكان ال بد من 
األمد  طويلة  اسرتاتيجيات  ووضع  الدقيق  التخطيط 
الحر  للتحرك  الناس  حاجة  مسايرة  من  متكنها  يك 
وفق معدالت تأخري مقبولة. وال يفوتنا هنا أن نذكر 
التعاون  مجلس  دول  يف  الطرق  حوادث  وفيات  أن 
املتوقع أن يفوق 14  ستواصل صعودها، حيث من 
إضافية  عام 2022، وهي رضيبة  بحلول  قتيل  ألف 

تدفعها الشعوب نتيجة استخدامهم للطرق.  
السكان واملركبات يف دول  الزيادات يف  تلك  إن كل 
وأن  شك  ال  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
تتبعها زيادة يف أعداد املركبات عىل شبكة الطرق عند 
أهمية  تأيت  هنا  ومن  األخرى.  النقل  وسائل  اختفاء 
التخطيط املبكر واملتكامل لجميع وسائط النقل ليس 
الطرق من تطوير  احتياجات  للطرق فحسب. وإمنا 

طاقتها االستيعابية وكفاءة عملها.

 
مجابهة االزدحامات املرورية

باطراد،  املختلفة  النقل  وسائل  عىل  الطلب  سيزداد 
ال  وراقية  كرمية  مدنية  حياة  نحيا  أن  أجل  ومن 
ميكننا البناء وفق املشاكل التي تصادفنا فحسب بل 
علينا تخطي ذلك ملا هو أبعد من املنظور القريب، 
ال  حيث  الجودة  عالية  نقل  وسائل  باعتامد  وذلك 
عندها  االزدحامات  بإدارة  واالكتفاء  االنتظار  ميكننا 
تركز  أن  والبد  سوءاً.  تزداد  بل  تحل  لن  فاملشكلة 
إدارة  وتطوير  املستدامة  االستثامرات  عىل  الخطط 
النقل والتخطيط املبكر للمستقبل. ويفرتض أن تكون 
والنقاش  البحث  تحت  للنقل  الحالية  السياسات 
والتمحيص من أجل أن تتمكن من االستمرار للوصول 
إىل تقنيات مستحدثة فاعلة، كام يتوقع من التقنيات 
املستجدة حاليا أال تفقد أهميتها حتى عام 2030. إال 
أن املرء ال ميكنه التكهن بالتطورات التي تطال وسائل 

النقل بحلول عام 2050.
وهي  جذور،  سبعة  إىل  االزدحامات  أسباب  تعود 

كالتايل:
 بلوغ الطاقة االستيعابية: فلكل طريق طاقة قصوى 

ال ميكن تعديها.
 الطوارئ: التي تقع عىل الطريق والتي من شأنها 

االزدحام
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خفض الطاقة الحقيقية للطريق كوقوع حادث ما أو 
تعطل مركبة ما.

إضافة  أو  تجديد  أو  صيانة  من  الطريق:  أعامل   
العرض  تقليص  وبالتايل  للطريق  جديدة  أشياء 
عدد  خفض  حتى  أو  تحويله  أو  للمسار  الحقيقي 

املسارات الكلية للطريق.
 سوء الطقس: من مطر أو ضباب أو نحو ذلك.

مثل  إدارة  سوء  إن  الطريق:  يف  التحكم  أجهزة   
هذه األجهزة بسبب قلة التدريب أو عدم استحداث 
املعلومات من شأنها زيادة املعدل العام للتأخري عىل 

الطريق.
 أنشطة خاصة: إن إقامة نشاط عام يف مكان ما من 
شأنه جلب أعداد غري متوقعة من الرحالت واملركبات 

إىل الطريق.
 التذبذب: يف حركة السري الطبيعية أي عدم انتظام 

الحركة بني مختلف أيام األسبوع.
 

اسرتاتيجيات خفض االزدحام: 
أعداد  بزيادة  للطرق  االستيعابية  الطاقة  زيادة 
وأحجام الطرق وزيادة أعداد املسارات وبناء أنفاق 
وجسور ملنع التضارب بني حركة السري وعدم انقطاع 
التحكم  التقاطعات بسبب أدوات  السري عند  حركة 

فيها، ويستوي يف ذلك الطرق ووسائط النقل األخرى.
زيادة كفاءة تشغيل الطرق بطاقتها االستيعابية.

 تشجيع االستخدام األمثل للتنقل واالستخدام األفضل 
دومنا  املركبات  تجمع  إمكانية  نقلل  بحيث  لألرض 

حاجة.
الذكية من أجل  النقل  وميكن االستفادة من أنظمة 
دعم االسرتاتيجية بحيث ميكنها رصد أية طوارئ تقع 
عىل الطرق وذلك بشكل آين وتقليص املدد املطلوبة 
ألعامل الطرق، ورصد وتحسني الطرق خالل األجواء 
مطور  بشكل  الطرق  وإدارة  الصافية  غري  املناخية 
التقاطعات.  أماكن  يف  السيام  الحاسوب  خالل  من 
بشكل  املتنقلون  يحتاجها  التي  املعلومات  وإيجاد 
للطرق  ديناميكية  اسرتاتيجيات  وضع  وكذلك  دائم 
الرضيبية بحيث تزداد الرضائب وتخفض وفق حدة 

االزدحام.
 

 وسائط النقل العامة
تشكل وسائط النقل املختلفة العمود الفقري للمدنية 
الحديثة، ويفرتض فيها أن تنقل األفراد والبضائع من 
وبسعر  ومريح  وآمن  رسيع  بشكل  آخر  إىل  مكان 
لوسائل  تخطط  الغربية  الدول  أن  ورغم  مقبول. 
النقل الرسيعة بشكل متناغم بحيث تكمل إحداها 

األخرى يف عملية نقل األفراد السيام داخل املدن فإن 
الدول العربية متخلفة يف ذلك، فبينام تجد التنافس 
بني السيارات الشخصية والحافالت – والقطارات أو 
الرتام أو ما يعرف بوسائل النقل الجامهريية األخرى-
أن  نجد  متكامل  بشكل  مدروساً   – امليش  وكذلك 
السيارات  النقل عىل  عملية  تركز يف  العربية  الدول 
الشخصية والحافالت -مع تحفظنا الشديد عىل كفاءة 
الدول  هذه  يف  للحافالت  املقدمة  والخدمة  األداء 

دومنا تنسيق بينهام. 

خيارات تقنيات النقل العام:
لطاقتها  بالنسبة  العام  النقل  وسائل  تقسيم  ميكن 
إىل  املقدرة  ورسعتها  اإلنشائية  وكلفتها  التشغيلية 

سبعة أقسام:  
)Local Bus(: الحافالت التقليدية أو املحلية 

يف  األخرى  السيارات  مع  تشرتك  حافالت  وهي 
بني  التنسيق  عدا  أية خصوصية  دون  من  مساراتها 

أسطول الحافالت عرب مركز الحافالت.  
  )Bus Lane( حافالت يف مسارات خاصة

خاصة  مسارات  تخصيص  النظام  هذا  يف  ويتم 
بالحافالت السيام يف املناطق املزدحمة وياتم ذلك إما 

يف جميع األوقات أو يف ساعات الذروة فحسب.  
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 Bus way( حافالت رسيعة عىل سكك خاصة 
  )and Bus Rapid Transit

خاصة  سكك  عىل  النظام  هذا  يف  الحافالت  تسري 
الخرسانة  أو  اإلسفلت  يتعدى  وال  متكامل،  وبشكل 
املتواجدة عىل سكتها تلك التي تغطي املسار الذي 

يطأ أسفل اإلطار فحسب.
:)Tram( نظام الرتام

يعد الرتام من القطارات التقليدية ومن أبسط أنواع 
وهي  بها،  خاصة  عىل سكك  تسري  التي  املقطورات 
يف  كثريا  تطورت  إنها  إال  فكرتها  حيث  من  قدمية 

الوقت الحارض. 
)Light Rail( القطارات الخفيفة

ورسعة  متوسطة  كثافة  ذات  قصرية  قطارات  وهي 
وكلفتها  األخرى  القطارات  مع  باملقارنة  معتدلة 
التشغيلية ال تزيد عىل ثالثة أمثال الكلفة التشغيلية 

للحافالت.
 Rapid Rail –( نظام القطار الرسيع أو املرتو

 )Monorail –Metro
-وأحيانا  به  خاصة  منفصلة  سككاً  النظام  ويحمل 
أو  أنفاق  مشرتكه ما غريها– وذلك أسفل األرض يف 
فوق األرض عىل أعمدة مرفوعة حتى ال تتعارض مع 

غريها من وسائل النقل. 
)Suburban-Rail( قطارات أطراف املدينة 

وهذا النظام كسابقته إال انه يتميز بقلة توقفه، إال 
أكرب  أقل من سابقتها ورسعتها  التشغيلية  أن كلفته 

وطاقتها التشغيلية أقل من سابقتها.
املدن  بني  تستخدم  التي  تلك  الثقيلة  القطارات  أما 
عالية  التشغيلية  وطاقتها  طويلة  تكون  ما  فغالبا 

ورسعتها كبرية.
أما وسيلة النقل املناسبة حسب عدد سكان املدينة 
فإن الحافالت التي تسري وفق تقنيات تشغيل حديثة 
ميكنها أن تغطي مدناً ال يتعدى سكانها مائتي ألف 
كانت  كلام  املدينة  سكان  عدد  ازداد  وكلام  نسمة. 
فاملدن  أكرب  نقل جامهريية  إىل وسائل  أكرب  الحاجة 
إىل  تحتاج  ونصف  مليونني  عىل  سكانها  يزيد  التي 
عدة أنواع منها كاملرتو والقطارات الخفيفة باإلضافة 

إىل الحافالت.

العام  النقل  وسائل  مستخدمي  احتياجات 
ومموليها ومشغليها:

احتياجات املستخدمني:
إن ما يحتاجه الراكب أو مستخدم وسائل النقل ميكن 

إيجازه يف التايل:
 سعر تذكرة معقول.

 سهولة االستخدام.
 رحلة سهلة ورسيعة.

 رحلة مريحة وخدمة نظيفة وجذابة.
 خدمة معتمدة.

 خدمة متكررة ومرنة.
 معلومات حديثة ودامئة.

احتياجات الجهات التشغيلية:
إن نجاحات مشاريع النقل غالبا ما تكون ضعيفة ما 
مل يتم مشاركة مشغيل مثل هذه الوسائل من بداية 
وهناك  تنفيذه.  من  االنتهاء  وحتى  املرشوع  دراسة 
النقل  التي تدير وسائل  خمسة أمور تقوم الجهات 

بالرتكيز عليها، وهي كالتايل:
 وسائل النقل املتكاملة.

 املشاريع الحديثة التشغيل. 
 التجهيز للتشغيل. 

 التخطيط. 
 اإلسهام يف السياسة العامة للنقل أي تلك التي تنظر 

إليها الحكومة. 
كام ميكن إيجاز أهم ما تتخوف منه الجهات املمولة 

أو التشغيلية يف التايل:
 حجم التكلفة الكلية للمرشوع.

 األرباح قصرية األجل وطويلة األجل.
 حجم املشاكل التشغيلية.

 حجم العائدات بالنسبة لالستثامر.
 هل ميكن للنظام ومن يشغله التغلب عىل التغريات 

التي تطرأ عىل املرشوع بشكل مرن.
 مستوى أداء النظام بشكل عام.

الخطة املحلية للنقل:
 التنقل الرسيع.

 رحالت ميكن تقدير زمنها بشكل فعال.
 إعادة رشاء أسهم النقل.

 إيصال املناطق املختلفة ببعض.
 خدمة ذات كفاءة عالية.

 خدمة نظيفة.
 خدمة مريحة.

الدخل  متوسطو  يستطيع  بحيث  مقبولة  أسعار   
دفعها.

مبادئ عامة:
 سمعة مميزة للنظام.

 أسطول نوعي.
ميكن  بحيث  األخرى  النقل  وسائل  مع  التكامل   

للفرد استخدام تذكرة واحدة لجميع وسائط النقل.
 مناذج تشغيلية ذات كفاءة عالية يف ربط مختلف 

الوسائط.
 تطوير البنى التحتية وفق تكاليف مقبولة.

 دميومة االستثامر.
 الكفاءة البيئية للنظام.

يف  حاليا  تنفذ  ناجحة  كثرية  اسرتاتيجيات  هناك 
باملركبات، جلها تدور حول  كثري من املدن املكتظة 
–طويلة  االسرتاتيجيات  وترتكز  متشابهة.  سياسات 
األمد –عىل محاور رئيسة عدة أهمها العمل عىل منع 
تفاقم االزدحام املروري لجميع فئات املجتمع. وتوفري 
األدوات واملنافذ الجيدة للجميع من أجل الوصول إىل 
وتطوير سالمة  والخدمات.  والتعليم  العمل  مناطق 

الطرق. وتحسني نوعية الهواء للجميع.
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التوعية المرورية

أصبحت الحوادث املرورية متثل وبشكل كبري هاجساً 
وقلقاً لكافة أفراد املجتمع، وأصبحت واحدة من أهم 
والطاقات  املادية  املوارد  تستنزف  التي  املشكالت 
مقومات  أهم  يف  املجتمعات  وتستهدف  البرشية 
الحياة والذي هو العنرص البرشي إضافة إىل ما تكبده 
من مشاكل اجتامعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة، 
مام أصبح لزاماً العمل عىل إيجاد الحلول واالقرتاحات 
ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو 
عىل أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها 

السلبية. 
التوعوية  الحمالت  من  العديد  إقامة  من  فبالرغم 
التي قدمت للمجتمع طوال العقود املاضية إال أنها 
ما زالت عاجزة عن تحقيق النتائج املرجوة منها، رمبا 
التوعوي  للعمل  ترتقي  ال  فردية  اجتهادات  لكونها 

املنظم وفق سياسة واضحة وطويلة األجل. 
 كذلك فإن االهتامم من جانب الدولة وما تبذله من 
جهد ومال يف سبيل التوعية املرورية لحامية اإلنسان 

يف أغىل ما ميلك أمنه وسالمته ومهام كانت النتائج 
املستوى  عىل  وليست  بسيطة  التوعية  لحمالت 
املنشود وال ترتقي إىل تطلعات املراقبني واملهتمني، إال 
أننا نؤيد ونؤكد عىل رضورة استمرار هذه الحمالت 
مبختلف أشكالها مهام كانت نسبة تأثريها واالستجابة 

ملضمونها.
ورغم انفراد مديريات املرور بهذا الجهد من خالل 
بعض الحمالت من منطلق مسؤوليتها التوعوية إال 
يف  تغط  زالت  ما  أخرى  حكومية  أجهزة  هناك  أن 
إيصال  يف  ودورها  واجبها  متجاهلة  العميق  سباتها 

الرسالة لكافة أفراد املجتمع ورشائحه. 
بتلك  لالهتامم  الداعية  األمثلة  بعض  أخذنا  وإذا 
الحمالت، ففي الدول املتقدمة عندما تسري يف الشارع 
تشعر بأنك تشارك يف مامرسة سلوك حضاري متطور 
من خالل انسياب الحركة املرورية يف الشارع بشكل 

متناغم وجميل تشعر معها مبتعة القيادة. 
لدينا األمر يختلف فتضع يدك عىل قلبك كلام رست 

عامل  من  أو  صغري،  )مراهق  من  خوفا  الشارع  يف 
قواعد  أو من سائق يجهل  القيادة  أبجديات  يجهل 

املرور(. 
إن رجال املرور يبذلون جهوداً مخلصة ومضنية عىل 
مدار الساعة وال ميكن تحميلهم مسؤولية الحوادث 
العامل وضع  بلد يف  أي  املتعذر يف  املرورية ألنه من 
رجل مرور يف كل شارع وتقاطع فاألمر يعتمد عىل 
نفسه  السائق  قبل  املرور من  أنظمة  احرتام  أهمية 
وقناعته بتطبيق ذلك وإملامه بها ليكون الرقيب عىل 
نفسه ومسؤولية الوصول إىل ذلك يشارك فيها أطراف 

عديدة مثل املنزل واملدرسة والشارع أيضاً. 
التوجيهي والرتبوي لكثري من اآلباء  إن غياب الدور 
من  الكثري  ويلقي  املرور  رجال  مسؤولية  من  يزيد 
ميارسون  من  متابعة  يف  عاتقهم  عىل  املسؤوليات 
غري  الضوئية  اإلشارة  قطع  أو  الرسعة  أو  التفحيط 

مبالني باألخطار وأرواح اآلخرين.
عندما تسري يف طريق رسيع تجد الكثري من قائدي 

التوعية المرورية للحد من خطورة الحوادث
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الطوارئ  طريق  باستخدام  يتجاوزونك  السيارات 
املخصص لسيارات اإلسعاف والطوارئ.

أنوارها  سيارات  تجد  الشارع  يف  تسري  وعندما 
الخلفية ضعيفة جدا وخاصة ممن يسري ليال فتعرض 
اآلخرين للخطر وعندما تسري يف الشارع أو الطريق 
ال تجد انسيابا مروريا متناغام بسبب األخطاء التي 
يف  تبدو  ال  والتي  السيارات  قائدي  بعض  يرتكبها 
املفاجئ  كاالنتقال  ظاهرها مخالفة مرورية واضحة 
الدالة  اإلشارة  إعطاء  دون  من  مسار  إىل  مسار  من 
عىل ذلك أو االتجاه من أقىص اليمني إىل اليسار أو 
العكس أو الوقوف عىل خط املشاة أو عدم التقيد 
كل  املسارات.  من  مسار  كل  يف  املطلوبة  بالرسعة 
هذه الجوانب تعترب مجتمعة من مسببات الحوادث 
املرورية ومن املنغصات التي يتعرض لها رجل املرور 

يوميا أعانه الله.
 ال يجب أن نحمل رجل املرور أخطاءنا فاملسؤولية 
مشرتكة وعىل الجميع مساعدة رجل املرور يف تأدية 
واجبه إال أن هذا لن يتأىت إال من خالل حملة إعالمية 
مرورية شاملة للتوعية تشمل كافة الفئات واألعامر 
املقروءة  اإلعالمية  الوسائل  جميع  وباستخدام 
واملسموعة واملرئية ومواقع التواصل االجتامعي ومن 
املدارس  إىل  والزيارات  واملحارضات  الندوات  خالل 
ومن خالل املطويات اإلرشادية التي توزع عىل قائدي 

السيارات يف التقاطعات واإلشارات املرورية. 
هناك الكثري من الحوادث املرورية التي تقع ويذهب 
بأهمية  هؤالء  معرفة  لعدم  بكاملها  أرس  ضحيتها 
قواعد السالمة املرورية فهذا سائق يسافر بأرسته يف 

تشملها  أن  يجب  التي  املرورية  اإلرشادات  أهم 
التوعية املرورية للحد من خطورة الحوادث هي:

حزام األمان
األطفال 

قطع اإلشارة 
الرسعة

التفحيط 
املشاة 

التجمهر عند الحوادث 
املناسبات الرياضية 
ترك مفاتيح السيارة 

البوق 
الرتكيز أثناء القيادة 

استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة 
العالقة مع رجل املرور

اإلسعاف 

طريق طويل من دون تفقد إطارات سيارته املهرتئة 
وهناك  الله،  سمح  ال  االنقالب  لخطر  يعرضه  مام 
سائق آخر ينزلق يف الشارع فيصطدم باآلخرين عند 
فتكون  التوقف  من  طويلة  فرتة  بعد  املطر  هطول 
أن  دون  من  لذلك  ويتعرض  لالنزالق  قابلة  األرض 

يدري.
وهناك من يضع حزام األمان ورغم ذلك تجده يسري 
آخر  إىل  مسار  من  فينتقل  جنونية  بصورة  مرسعا 
اآلخرين  يعرض  بأسلوب  السيارات  جميع  متخطيا 
اإلشارات  إحدى  عن  تسأله  من  وهناك  للخطر. 
أو  التجاوز  الطريق مثل عدم  املوجودة يف  املرورية 
أو  الوقوف  ممنوع  عالمة  حتى  أو  األفضلية  إعطاء 
الدخول. فال يعرف معنى لهذه اإلشارة. أيضاً هناك 
من يسري واضعا طفله الصغري يف املقعد األمامي أو 
الخلف وعند حصول توقف مفاجئ  حتى واقفا يف 

يحصل للطفل ما ال تحمد عقباه. 
مشكلة البعض منا أنه عندما يستخدم حزام األمان 
فانه يستخدمه مع عدم قناعة منه بدليل أنك تجده 
يربط الحزام قبل أن يصل إىل األماكن التي يتواجد 
فيها رجل املرور خوفا من أن يحصل عىل مخالفة. 
ومشكلة البعض منا أنه يخفف الرسعة عندما يعلم 
عىل  سيحصل  وأنه  بالرادار  مراقب  الطريق  بأن 
أن  وما  املطلوبة،  الرسعة  تجاوز  لو  فيام  مخالفة 
يتعدى منطقة الرادار هذه تجده يعود ليقود برسعة 
عالية متناسيا ما ستؤدي به هذه الرسعة من مخاطر. 
يفيد  وال  املخالفات  فيها  تفيد  ال  كثرية  أمور  إنها 
فيها إيقاع العقوبة. إن األمر يحتاج إىل تغيري بعض 

وهذا  الخاطئة  واالعتقادات  والقناعات  السلوكيات 
لن يتم من خالل تطبيق املخالفات املرورية بل من 
خالل حملة إعالمية مرورية طويلة املدى تشارك بها 
كافة األطراف للتوعية املرورية الشاملة التي تشمل 
كافة الجوانب التي ترتبط بسالمة السائق من خالل 
وسائل اإلعالم املتعددة. فوزارة الرتبية والتعليم العايل 
فاعلة  الحوادث مبشاركة  سيخففان من حجم هذه 

بوضع خطط توعوية عىل مدار العام وللجنسني. 
إال  يأيت  لن  املرورية  الحوادث  عىل  فالقضاء 
باستشعار الجميع لواجبهم وعىل رأسهم املسؤولون 
يف القطاعات املختلفة وال يتحقق ذلك إال بتكثيف 
حمالت التوعية املرورية باستخدام عنرص املفاجئة 
الحمالت  تلك  ومكان  وقت  عن  اإلعالن  وعدم 
باإلضافة إىل تخصيص إحدى املناسبات أما من خالل 
أهداف  لتقييم  العريب  أو  الخليجي  املرور  أسبوع 
االهتاممات  بعض  يف  النظر  وإعادة  الحمالت  تلك 
املرورية الخاصة بالشأن اإلداري والتنظيمي الداخيل 
ملديريات املرور للتعرف عىل املعوقات التي حالت 
جهة  من  اإلعالمية  الرسائل  تلك  وصول  دون  من 
تنفيذ  دون  من  حالت  التي  األسباب  عن  والبحث 
مستوى  عىل  والقرارات  واألنظمة  اللوائح  بعض 
حلول  إيجاد  عىل  والعمل  واملواطنني  التنفيذيني 
الوزارة وتهدف  أو  مناسبة لها عىل مستوى اإلدارة 
وجد  داخيل  قصور  أي  معالجة  إىل  الخطوة  هذه 
قصرية،  زمنية  فرتة  وخالل  املناسب  باألسلوب 
وفق  املشرتك  والجهد  املنظم  الجامعي  فبالعمل 
أسس علمية طويلة األمد سينمو الشعور باملسؤولية 

وتنكشف فداحة هذا الخطر وحتاًم سيقيض عليه.
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بينت دراسة أعدها د. عبد الرحمن الجناحي تحت 
عنوان البحث العلمي ودوره االسرتاتيجي يف معالجة 
حوادث املرور، األهمية االسرتاتيجية للبحث العلمي 
حيث  من  الطريق  عىل  املرورية  السالمة  مجال  يف 
تقليل عدد الحوادث املرورية و/أو تخفيف حدتها.  

عموماً  العلمي  البحث  أهمية  الدراسة  واستعرضت 
يف ازدهار املجتمعات والحضارات بتنمية فروع العلم 
واملعرفة ومنها السالمة املرورية عىل الطريق.  كام 
فروع  تشابك  ومدى  املروري  الحادث  ماهية  بينت 
هذه  تفسري  يف  وغريها  اإلنسانية  والعلوم  الهندسة 
الظاهرة.  وتم الرتكيز عىل العنارص التالية التي تسهم، 
سلباً أو إيجاباً، عىل السالمة املرورية وعالقتها بالبحث 
العلمي وهي: التخطيط الحرضي، وهندسة الطرق، 
والضبط  والطوارئ،  الطبية  والخدمات  واملركبات، 

املروري، والتوعية املرورية، والجوانب القانونية.
العنارص يف مدى مالءمتها  الحكم عىل هذه  وميكن 
الرصني  العلمي  البحث  املرورية عرب  السالمة  ملجال 
تتضمن  والتي  املعلومات  جمع  من  مبراحله: 
عن  ومعلومات  واالجتامعية  الشخصية  املعلومات 
البيئة ومن ثم  الجغرايف وعن  املركبات وعن املوقع 
التحليل الوصفي ثم التحليل اإلحصايئ واالستنتاجات 
مجال  يف  العلمي  للبحث  منوذج  تصميم  ثم  ومن 

السالمة املرورية.

املقـدمــة
مناحي  تطوير  ودوره يف  العلمي  البحث  أهمية  أن 
الحياة املختلفة ال يخفى عىل أي عليم بشؤون تطور 
األزمنة  مختلف  يف  والحضارات  املجتمعات  ورقي 
املعلومات  مصادر  عىل  رسيعة  فبنظرة  واألمكنة. 
األساسية املتوفرة لدى الشخص العادي مثل الصحف 
الفضائية  والقنوات  )اإلنرتنت(  املعلومات  وشبكة 
ميكن له أن يشهد عىل هذا التطور الحادث والذي 

يؤثر عىل مختلف مناحي الحياة.
السياق  نقطة معزولة يف  ليس  املروري  الحادث  إن 
الزمني واملكاين، فهناك ما يسبق هذه النقطة وهناك 
أصبحت  التسمية  بهذه  املروري  والحادث  يليها.  ما 
باعتباطية  الحادث  مصطلح  توحي  حيث  مرفوضة 
أن  فرنى  كذلك  ليست  الواقع  يف  وهي  الحدث 
مصطلح “االصطدام” أصبح أكرث استخداماً وبخاصة 

حجم حوادث المرور 
في الوطن العربي وسبل معالجتها
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يف الواليات املتحدة األمريكية.  
وأصبحت الدراسات يف مجال السالمة املرورية تفرس 
الحدث  تسبق  عوامل  مبجموعة  الحوادث  هذه 
التي  والعوامل  الحدث.   بعد  وما  )االصطدام( 
تسبق الحدث تتفاوت بني: العامل البرشي واملركبة 
والثقافة  املروري  والوعي  والبيئة  الطريق  وهندسة 
العامة والتخطيط الحرضي واملروري والضبط املروري 
وتدفق املعلومات وما يأيت بعد الحادث من تحقيق 
مروري وخدمات طوارئ وخدمات طبية وغري ذلك 
حيث تكون هذه العوامل مجتمعة أو متفرقة تؤدي 

إىل وقوع الحدث وما يرتتب عليه من بعد.  
إىل  التطرق  الورقة  هذه  يف  جهدي  حاولت  وقد 
املنطقي  التسلسل  وبيان  العام  إطارها  يف  املشكلة 
العلمي  البحث  أهمية  وبيان  اإلطار  من خالل هذا 
التفصيل يك  الدخول يف  املجاالت من دون  يف هذه 
كل  إن  حيث  األسايس  هدفها  من  الورقة  تخرج  ال 
أوجه  لتبيان  منفصلة  دراسة  إىل  تحتاج  مداخلة 

البحث الواجبة يف كل منها.

العنارص املساهمة يف مجال السالمة املرورية
 )Urban Planning( التخطيط الحرضي

أن وقوع الحادث املروري املتكرر يف نقاط جغرافية 
مامرسات  من  أساساً  ناتجاً  يكون  أن  ميكن  محددة 
الحرضي تم فيه إهامل  التخطيط  معينة يف مرحلة 
عمل دراسات معمقة يف عوامل التخطيط التي تؤثر 

عىل معدالت السالمة املرورية.  
فعند عمل تقسيامت املخططات عىل أساس استخدام 
األرايض لهذه املخططات         )land use(  وبالتايل 
هذه  يف  الرتكيز  يجب   ،)zoning( املناطق   تحديد 
املداخل  مثل  املرورية  الحركة  عنارص  عىل  املرحلة 
واملخارج إىل هذه املناطق والتي تعتمد عىل دراسات 
املناطق  ملستخدمي  املتوقعة  النوعية  حول  معمقة 
)مثاًل سكنية عائلية، سكنية استثامرية، تجارية وغريها 
...( ألن كل نوع من االستخدام املستقبيل ميكن أن 
يجذب أو يوّلد حركة مرورية ذات خصائص معينة 
والذي  ثقيلة(  أو  )خفيفة  املركبات  نوع  حيث  من 
يحدد حرم الطريق )right-of-way( املطلوب ومن 

الصباحية واملسائية  الذروة  التوقيت كتحديد  حيث 
مثاًل والذي يحدد عدد املسارات يف كل اتجاه ويتم 
اختبار هذه الفرضيات بتصميم مناذج رياضية تحايك 
traffic-assignment( )modal-( املرورية  الحركة 

Split( وغري ذلك من التقنيات ليك نحايك ما سوف 
يحدث مستقباًل عند تعمري هذه املناطق.

هندسة الطرق:
املفهوم  يف  الثالثة  العنارص  أحد  يعترب  الطريق  أن 
الطرق  هندسة  إن  املرورية.  للسالمة  االسرتاتيجي 
واملشاة  السائقني  يتكون من  الطرق  نظام  أن  تعترب 

واملركبة والطريق.  
وهو يشمل التصميم الهنديس للطريق وملحقاته من 
ومنحنيات  للمشاة  ومعابر  وأرصفة  للطرق  حواجز 
اإلضاءة  وأعمدة  املياه  وترصيف  وعمودية  أفقية 
والتقاطعات املحكومة باإلشارات الضوئية وبالدوارات 

واإلشارات والجسور وغريها من عنارص الطريق.
وكلام اكتملت هذه العنارص من املقاييس املطلوبة 
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ويكون  حدتها  وتخف  تقل  املرورية  الحوادث  فإن 
السائق يف وضع أكرث انسجاماً مع البيئة التي حوله. 

دراسات  عمل  يجب  املرحلة  هذه  إىل  نصل  وليك 
ممثاًل  النقاط  هذه  من  نقطة  كل  عن  مستفيضة 
مبجال الرؤية )sight distance( وهو العامل الرئيس 
 )horizontal curves( يف تصميم املنحنيات األفقية

.)vertical curves( واملنحنيات الرأسية
من  الكثري  فإن  للتصميم  رقمية  قيم  وإليجاد 
منها  املجال  هذا  يف  تعمل  واألبحاث  الدراسات 
أفضل  لقياس  تجريبية  طرق  تصميم  حيث  الحقيل 
القيم وعمل محاكاة بالحاسوب، ومن ثم يتم إصدار 
وتكون  التصميم  يف  املهندسون  يستخدمه  قيم 
هناك مراجعة دورية لهذه القيم قامئة عىل أبحاث 
ودراسات متواصلة وعىل نفس املنوال يتم دراسة كل 

العنارص يف هذا املجال.

املركبات:
تصميم  أثناء  والجهد  االهتامم  من  كبرياً  جزءاً  إن 
تجنب  ميكن  بحيث  املروية  السالمة  يخدم  املركبة 
ال  للسالمة  والتصميم  حدته.  تخفيف  أو  الحادث 
حزام  مثل  عنارص  من  املركبة  داخل  عىل  ينصب 
األمان والكيس الهوايئ )air bag( وغريها من العنارص 
واملحرك    )body( املركبة  جسم  عىل  يشمل  بل 
 research( والتطوير  العلمي  البحث  إن  حيث 
من  الكثري  تحسني  إىل  أدى   )and development

رؤية  أدوات  كمثال  هناك  فأصبح  العنارص  هذه 
الظالم وطور حزام  أثناء فرتة  القيادة  ليلية لتحسني 
األمان حيث أصبح أكرث استجابة ملتطلبات الحادث 
وطورت األكياس الهوائية بحيث تصبح أكرث حساسية 
األكياس  أنواع أخرى من  للحوادث وأضيفت  ومتييز 
وأكياس  الجانبي  االصطدام  حالة  الجانبية يف  الهواء 
هواء سقفية يف حالة انقالب املركبة وطورت وسائد 
الناجمة  االرتدادات  تحمي  ليك  املركبات  يف  الرأس 
عن االصطدامات وجهزت املركبات بأجهزة استشعار 
لكشف املنطقة حول املركبة وبخاصة يف الزوايا امليتة 
للتحكم يف رسعات  نظم حديثة  استحداث  تم  وقد 
ana- )املركبات فبدل االكتفاء بالنموذج القديم اآليل 

ميكانيكية  بطريقة  الرسعة  يحد  والذي   )logue
التحسس  وأجهزة  الصناعية  األقامر  تستخدم  سوف 
عىل الطرق يف التحكم برسعة مركبات الجيل القادم 
ليك تتالءم رسعتها مع الرسعات القصوى املسموحة 
بعض  يف  تجريبياً  ما هو مطبق  مثل  البيئة  وأحوال 
الدول اإلسكندنافية باستخدام النظام األورويب ألقامر 

الصناعية جاليليو. 
االصطدام  مع  يتجاوب  ليك  املركبة  مقود  وعّدل 
السائق  فيتهاوى إىل األسفل بدل االندفاع إىل صدر 
وعّدل التصميم األمامي للمركبة ليك يخفف الرضر 
بهم،  املركبة  اصطدام  حالة  يف  املشاة  عىل  الناتج 

وغريها من أدوات التطوير.
منهجيات  عىل  بناًء  العنارص  هذه  تطوير  تم  وقد 

وخرباء  علامء  فيه  شارك  العلمي  البحث  يف  صارمة 
من شتى امليادين كاملهندسني وعلامء النفس واألطباء 

وغريهم.

 الخدمات الطبية والطوارئ:
يأيت بعد وقوع  الطبية والطوارئ  الخدمات  أن دور 
الحادث فهو ال مينع الحدث من الوقوع ولكن يسهم 

يف التخفيف من األرضار البرشية للحادث.
إن البحث العلمي يسهم يف تطوير هذه الخدمات 
إىل  فالوصول  متعددة.  جوانب  من  كبري  حد  إىل 
الحادث يف أرسع وقت من العنارص املهمة يف عمل 
الطوارئ ولتأمني هذا األمر قامت الدراسات والبحوث 
باستحداث طرق مبتكرة للتعرف عىل أقرب الطرق 
كاستخدام  الحادث  موقع  إىل  الوصول  يف  وأرسعها 
ونظم   )GPS( الجغرافية  املواقع  تحديد  نظام 
املعلومات الجغرافية )GIS(  ونظم أخرى للمالحة. 

الضبط املروري:
مجال  يف  األضالع  أحد  يعترب  املروري  الضبط  أن 
السالمة املروية، وله التأثري الفاعل يف تحسني معدالت 
السالمة املرورية عىل الطريق وبخاصة يف منطقتنا، 
حيث إن الضبط املروري يؤدي إىل انخفاض يف عدد 

ونوعية الحوادث املرورية.
الضبط  مجال  يف  والدراسات  األبحاث  أدت  وقد 
املروري إىل قفزات مذهلة يف مدى الفعالية والجودة 
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لضبط  الرادار  مثل  اإللكرتونية  األجهزة  فباستخدام 
الرسعة والتحسينات التي متت عليه باستخدام الليزر 
املركبات عىل  ملحوظ يف رسعات  انخفاض  إىل  أدى 
الحوادث  انخفاض  إىل  بدوره  أدى  والذي  الطرق 
وكذلك استخدام الكامريات عند التقاطعات الضوئية 
نظام  يف  والتطوير  الحمراء  اإلشارة  مخالفي  لضبط 
النقاط   نظام  عىل  يعتمد  أصبح  حيث  الجزاءات 
)point system( الذي أصبح رادعاً للسائقني يف عدم 
مخالفة أنظمة السري الذي ميكن أن يؤدي إىل فرض 
لرخص  الدائم  أو  املؤقت  السحب  إىل  أو  الغرامات 
املروري  الضبط  ودميومة  فعالية  ولزيادة  السياقة. 
الكامريات  طريق  عن  الرصد  نظام  يستخدم  أصبح 
الذي يقلل من االعتامد عىل العنرص البرشي يف املوقع 

ويتيح مجال أوسع للضبط املروري.

التوعية املرورية:
تعد التوعية املرورية الضلع الثالث يف مبادئ السالمة 
السالمة  أمر  عىل  القامئون  شكا  وطاملا  املرورية 
فالكثري  الجانب.  بهذا  االهتامم  عدم  من  املرورية 
الحوادث تقع لجهل مستخدم الطريق بعنارص  من 
السالمة املرورية.  وقامت أبحاث ودراسات كثرية يف 
امليادين  هذا املجال شارك فيها مختصون من شتى 
كاملهندسني وعلامء النفس وعلامء االجتامع وغريهم 
عىل  املروري  للوعي  بالنسبة  أفضل  برامج  إلخراج 
الحوادث  انخفاض  إىل  بدوره  أدى  والذي  الطريق 

املرورية.

القوانني:
إن الجانب القانوين يف مجال السالمة املرورية يعد من 
الجوانب املهمة لسببني مهمني يتعلق أوالً بالحقوق 
وما  املخطئ  وتحديد  املروري  الحادث  بعد  املرتتبة 
ثاٍن  يرتتب عليه من جزاءات وغرامات وهناك شق 
املروري  الردع  وهو  تحقيقه  عىل  القوانني  تعمل 
الذي يعترب األهم يف مجال السالمة املرورية بحيث 
يجعل مستخدم الطريق أكرث انتباهاً ومراعاة لقوانني 

السالمة املرورية.
األبحاث  من  الكثري  القوانني  هذه  تطوير  ويتطلب 
عنارص  مجال  يف  املستجدات  ملواكبة  والدراسات 
وأدوات  واملركبات  الطريق  مثل  املرورية  السالمة 
رسعة  تحديد  أدوات  فاستخدام  املروري.   الضبط 
حول  جدل  هناك  مازال  الذي  كالرادار  املركبات 
أثبات  وكذلك  الغربية  الدول  يف  استخدامه  قانونية 
حول  القانوين  والتثبت  األجهزة  هذه  معيارية 
الضبط  بسلطات  يتعلق  ما  وكذلك  مصداقيتها.  
عىل  واالعتامد  البرشية  العنارص  حيث  من  املروري 
والرقمي  الفوتوغرايف  كالتصوير  الحديثة  التقنيات 

فاألبحاث  املجال.  هذا  يف  القانوين  االعتامد  ومدى 
القطاع  هذا  تطوير  تعمل عىل  العلمية  والدراسات 

املؤازر ملجال السالمة املرورية.

يف  العلمي  البحث  ألهمية  املقرتح  النموذج 
معالجة ظاهرة الحوادث املرورية

السالمة  يف  تسهم  التي  العنارص  من  عنرص  أي  أن 
  )policy(العامة السياسات  برسم  يبتدئ  املرورية 
بعض  هناك  فتكون  املرورية  السالمة  يخص  وفيام 
هو  كام  املرورية،  السالمة  يف  املبدئية  التصورات 

مفرتض. 
وبناء عىل هذه السياسات يتم تصميم املنتج ويتم 
اختبار هذا املنتج بإحدى الوسائل قبل تنفيذه عىل 
تم  وإال  تطبيقه  تم  جدواه  أثبت  فإذا  الواقع  أرض 
مراجعة السياسات أو مرحلة تصميم املنتج حسب 
اإلمكانيات  لقلة  األحيان  النتائج، ويف بعض  خطورة 
تطبيقه  يتم  املنتج،  الختبار  طريقة  وجود  عدم  أو 
جمع  املرحلة  هذه  يف  ويتم  امليدان.  يف  مبارشة 
ثم  ومن  املنتج  هذا  أداء  عن  امليدانية  املعلومات 

أوصت الدراسة بالتايل:
العلمي  للبحث  مراكز  بإنشاء  جدياً  االهتامم 
وتزويدها  العريب  الوطن  أقطار  مختلف  يف 
بكل ما يلزم من أسباب النجاح وبخاصة تدفق 
متخذي  تعريف  وكذلك  واليها  منها  املعلومات 
البحث  نتائج  بأهمية  املجال  هذا  يف  القرار 
وأن  املرورية  السالمة  قطاع  تطوير  يف  العلمي 
يف  عالقة  لها  التي  الترشيعات  يف  ذلك  تضمن 

مجال اتخاذ القرار.

يعرض عىل منهجية البحث العلمي ملعرفة تأثريه عىل 
معدالت السالمة املرورية. فإذا كان له تأثري إيجايب 
تتم التوصية بفعاليته ويتم جمع املعلومات عنه يف 
فرتات زمنية ويعاد تقييم الوضع.  وإذا كانت النتائج 
سلبية يعاد النظر يف سياسة اتخاذ القرار بالنسبة إىل 
هذا العنرص أو يكتفي بتعديل املنتج نفسه ويغذي 
يساعد  ليك  بالنتائج  الشأن  هذا  يف  املعريف  الجانب 
السالمة  مجال  يف  السياسات  صياغة  تحسني  عىل 

املرورية
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ُيعدُّ الرادار أحد وسائل الضبط املروري، الذي تستعني 
به مديريات وإدارات املرور يف الدولة، لرصد مخالفات 
بتجاوز  املتعلقة  تلك  الطرق، خصوصاً  السائقني عىل 
الرسعة، وقد شهدت السنوات الخمس املاضية، تطوراً 
حلت  وتقنية،  دقة  أكرث  رادارات  استحداث  يف  الفتاً 
وهي  الدولة،  طرق  عىل  التقليدية  الرادارات  مكان 
هواة  ضبط  عىل  عالية  تكنولوجية  قدرات  متتلك 
الرسعة والعديد من املخالفات والسلوكيات الخطرة، 
مثل التجاوز من كتف الطريق، والضجيج وعدم ترك 

مسافة كافية بني املركبات وغريها.
ويف هذا التقرير، ترصد مجلة السالمة املرورية، أبرز 
أنواع الرادارات الجديدة، املستحدثة عىل طرق الدولة، 

الضوء  تسليط  مع  ترصدها،  التي  املخالفات  ونوعية 
عىل أهميتها يف تحقيق الضبط املروري؛ وتقليل نسبة 
الحوادث املرورية، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات.
طرق  عىل  الرادارات  مئات  نرش  من  الهدف  يكن  مل 
السالمة  اسرتاتيجية  لتعزيز  بل  األموال،  الدولة جمع 
أولويات  من  قصوى  أولوية  باعتبارها  املرورية؛ 
الحكومة  تنتهجها  التي  العامة  السالمة  اسرتاتيجية 

بعيداً عن أي اعتبارات مالية أخرى.
وتأيت الرادات، وهي وسيلة ضبط تعمل بجانب رشطي 
املرور، لتحذير السائقني وتوعيتهم من مخاطر الرسعة؛ 
ومن مخالفة قوانني السري واملرور، ومن ثم الحد من 

تجاوزات ومخالفات القيادة عىل الطريق.

مواقع  املروري،  بالضبط  املعنية  األجهزة  وتحدد 
واملخالفات  الحوادث  مؤرشات  عىل  بناًء  الرادارات، 
التي  واألسباب  العالية  الرسعات  من  للحد  املرورية، 
تؤدي إىل وقوع الحوادث املرورية؛ وما ينتج عنها من 

خسائر برشية واقتصادية وآثار اجتامعية سلبية.
والدوريات  املرور  مديرية  أعدتها  دراسات،  وأكدت 
التأثري اإليجايب للرادارات يف تحسني  برشطة أبوظبي، 
املواقع  من  كثري  يف  املرورية  السالمة  مستويات 
الذي  املقررة،  الرسعات  تجاوز  من  للحد  واألوقات، 
التي تؤدي إىل تعريض  الخطرة  املخالفات  يعترب من 

حياة مستخدمي الطريق للخطر.

تتميز بقدرتها العالية في رصد عدة مخالفات ومركبات في وقت واحد

الرادارات الحديثة ... مصيدة المخالفين

الرادارات في الدولة
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رادار الضجيج
مراقبة  نظام  عن  مؤخراً  أبوظبي  رشطة  كشفت 
الضجيج املروري، للحد من اإلزعاج وضجيج املركبات 
بني األحياء وعىل الطرقات، ويعد النظام -وهو األول 
من نوعه يف العامل، وتم ابتكاره من قبل النقيب أحمد 
يف  املرورية  السالمة  قسم  رئيس  املهريي؛  الله  عبد 
إدارة هندسة املرور وسالمة الطرق يف مديرية املرور 
الذي  االهتامم  إطار  -يف  أبوظبي  برشطة  والدوريات 
توليه رشطة أبوظبي يف تشجيع املتميزين وتوفري بيئة 

حاضنة، وداعمة لتشجيع اإلبداع واالبتكار.
مراقبة  “رادار  فإن  املهريي  أحمد  النقيب  وبحسب 
شدة  مستشعر  هام  نظامني  من  يتكون  الضجيج” 
املخالفة،  املركبات  لتصوير  متطورة  وكامريا  الصوت 
شدة  قياس  عىل  آلية  بصورة  الرادار  يعمل  حيث 
املنطقة  ضمن  املارة  املركبة  عن  الصادر  الضجيج 
نسبة  عن  الضجيج  نسبة  ارتفاع  حال  وىف  املحددة، 
القياس املسموحة، يقوم الرادار بتصوير وقراءة لوحة 
املركبة وتسجيل مخالفة بحق السائق املخالف لقانون 

السري واملرور.
وأشار إىل أن نظام مراقبة الضجيج يهدف للحد من 
اإلزعاج وزيادة أصوات املركبات بصورة غري قانونية، 
املناطق  املدينة وبشكل خاص يف  داخل  الطرق  عىل 
واملساجد  املستشفيات  من  وبالقرب  السكنية، 
الضجيج  ظاهرة  من  والحد  التعليمية؛  واملؤسسات 
الذي يصدر عن املركبات التي يتم تعديل مواصفاتها 
وإدخال إضافات عليها لتضخيم األصوات الصادرة عنها 

بحيث تصبح تلك السيارات مصدراً لإلزعاج.

رادار كتف الطريق
رصد  ميكنه  جديداً،  رادار  جهاز  ديب  رشطة  صممت 
يف  كبرية  فاعلية  أثبت  إذ  الطريق،  كتف  مخالفات 
ومزود  باملرونة  ويتميز  املخالفة،  السيارات  ضبط 
م وطوِّر بالكامل يف اإلدارة  بكامريا عالية الدقة، وُصمِّ
العامة للمرور يف رشطة ديب، وميكن حمله إىل أماكن 
ببطارية  يعمل  كام  املخالفات،  هذه  مثل  فيها  تكرث 

مستقلة، ومزود بأداة تحكم وأداة استشعار.
وتكمن أهمية الجهاز يف أنه يعكس قدرة رشطة ديب 
عىل تصميم وتطوير ما تحتاجه من تقنيات حديثة، 
ال  رمبا  الخارج  من  رشاؤها  يتم  التي  األجهزة  ألن 
تتناسب مع الظروف املناخية للدولة أو طبيعة الطرق.
متييز  من  متكنه  مبتكرة  تقنية  عىل  الرادار  ويعتمد 

الخط األصفر؛ ومن ثم يلتقط أي سيارة تتجاوزه.

رادار الرقيب
أطلقت اإلدارة العامة للمرور يف رشطة ديب، أول جهاز 
املخصصة  األماكن  يف  الوقوف  مخالفات  رصد  ميكنه 
والجهاز  »الرقيب«،  عليه  وأطلق  اإلعاقة؛  لذوي 

مصنوع بالكامل من قبل رشطة ديب.
مواقف  دخول  عند  املركبات  بإنذار  الجهاز  ويقوم 
املعاقني ملدة 20 ثانية عرب صوت طنني لتنبيه السائق 
مخالفته،  تتم  يغادر  مل  وإذا  فوراً،  املغادرة  برضورة 
ويحتوي عىل كامريا تلتقط صورة للسيارة أثناء دخولها 
التوقف،  ووقت خروجها من املوقف الحتساب فرتة 
السائق  توقف  عملية  توثق  فيديو  كامريا  إىل  إضافة 

املخالف.
ويحتوي الجهاز أيضاً عىل رشيحة ترسل املعلومات عن 
السيارة املخالفة فوراً إىل غرفة العمليات يف رشطة ديب، 
حيث تعمل بنظام التقنية املتطورة يف عامل الخدمات 

الذكية. 

القناص
أبوظبي  برشطة  والدوريات  املرور  مديرية  بدأت 
اسم  عليه  أطلقت  متحرك،  رادار  جهاز  استخدام 
“القناص” يف 2010 تقريباً، لضبط املتهورين وقائدي 
عىل  القانونية  الرسعات  يتجاوزون  الذين  املركبات 
ومخالفتهم  بأبوظبي،  والخارجية  الداخلية  الطرق 

حضورياً.
بـ  والرشطية  املدنية  الدوريات  بتزويد  وقامت 
الطرق  عىل  املخالفني  بضبط  بارشت  التي  “القناص” 

الداخلية والخارجية.
يعمل  إذ  الحديثة  الرادارات  من  القناص”   “ ويعد 
بالليزر، وله تقنيات فنية عالية، ويتميز بوضوح الصور 
املخالفة  املخالفة ومكان حدوث  للسيارات  امللتقطة 
ووقتها، ويغطي تغطية كاملة كافة اتجاهات الشارع 
املركبات  لرصد  حساسة  بتقنية  ويتميز  املختلفة، 
الخفيفة والثقيلة التي تقوم بتجاوز الرسعات القانونية 
املقررة عىل الطرق الداخلية والخارجية من عىل بعد 
إىل  إضافة  فوتوغرافياً،  وتصويرها  كبرية،  مسافات 

تصويرها عن طريق الفيديو. 
ويتميز الرادار القناص بالعديد من اإلمكانات الفنية 
اإلضافية، والتي تتمثل يف رصد وتسجيل مخالفة عدم 
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أجهزة  خالل  من  املركبات؛  بني  كافية  مسافة  ترك 
قياس بالغة الدقة تعمل بالليزر لتحديد املسافات بني 

املركبات.
والرادار “القناص” مزود بكامريا رقمية عالية الوضوح، 
تستطيع التقاط صور املخالفات وإظهار رقم املركبة، 
الظروف  مختلف  يف  استخدامه  ميكن  بأنه  وميتاز 

الجوية. 

رادار الربج
املتعدد  “فيرتونيك”  الربج  رادار  استخدام  حديثاً  بدأ 
الكامريات يف شوارع وتقاطعات أبوظبي وديب، ويتميز 
وضبط  االتجاهني،  يف  الرسعة  ضبط  عىل  بقدرته 
ترك  وعدم  الطريق،  كتف  من  التجاوز  مخالفات 
املركبات  رسعة  وضبط  املركبات  بني  كافية  مسافة 
الخاصة بتجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء، واملقدرة يف 
التفرقة بني املركبات الصغرية والشاحنات، والحافالت، 
عىل  تسري  التي  الشاحنات  خاصية ضبط  به  ومفعل 

الطرق يف أوقات الحظر.
“الربج”  أيضاً  ُيطلق عليه  ورادار” فيرتونيك “ والذي 
يعمل عرب الليزر بتقنية ثالثية األبعاد، مام ميّكن دائرة 
التصوير لديه لتشمل مسارات عدة، إضافة إىل إدخال 
لحظة  نفس  املروري يف  النظام  يف  إلكرتونياً  املخالفة 
الفالش  لسحب  للرجوع  الحاجة  دون  من  تسجيلها 
الذي كان يركب يف السابق يف األجهزة القدمية، ومن 

ثم تفريغه مام كان يأخذ وقتاً لتسجيل املخالفة.

الرادارات في الدولة
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الحوادث  خفض  يف  يسهم  رشطي  الرادار 
املرورية

رسعة  مراقبة  رادارات  أعداد  زيادة  حققت 
العربية  اإلمارات  دولة  طرق  عىل  السيارات 
املرورية.  الحوادث  عدد  يف  تراجعاً  املتحدة 
خالل  كبرياً  تطوراً  الرسعة  رادارات  وشهدت 
األعوام القليلة املاضية. وأثبتت الدراسات وجود 
الرادارات  أجهزة  أعداد  زيادة  بني  قوي  ارتباط 
وتراجع عدد حوادث الرسعة عىل الطريق، والتي 

تؤدي إىل الوفاة يف بعض األحيان.  

الرادار رجل رشطة صامت
الرادارات  أعداد  من  املرور  مديريات  وزادت 
خالل السنوات األخرية من أجل تقليل الحوادث 
قائدي  سالمة  أجل  ومن  الوفيات  عدد  وخفض 

السيارات خصوصا من فئة الشباب.  
رشطة  كرجل  الرادار  جهاز  البعض  يعد  حيث 
واملتجاوز  املخطئ  الشخص  يعاقب  صامت 
للرسعة املقررة، كون هذه األجهزة تتميز بالتقنية 

الحديثة، وال ميكنها أن تخطئ.  

الحوادث والوفيات  الجمريا خفضت  تجربة 
الناجمة عنها إىل 100 %

يف تجربة نفذتها القيادة العامة لرشطة ديب أثبتت 
حوادث  عدد  تخفيض  عىل  قدرتها  الرادارات 
التقاطعات املرورية، خاصة عىل بعض تقاطعات 
الطرقات التي يحدث فيها حوادث بالغة بشكل 
إدارة  طريق  عن  انتقاؤها  تم  والتي  مستمر 
تقاطعات  إجاميل  من  وتحديدها  السري  حوادث 
اإلمارة وتم وضع أجهزة مراقبة لإلشارات الضوئية 
التي تقع عىل الطرق والشوارع، ونتج عن تطبيق 
النظام تقليل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث 

املرورية يف التقاطعات.
وعىل شارع الجمريا يف ديب أسهمت الرادارات يف 
الوفيات  وعدد  املرورية  الحوادث  عدد  خفض 
وضع  تم  حيث   ،%  100 نحو  إىل  عنها  الناجم 
لها  وتقاطعاته  الشارع  رسعة  مراقبة  كامريات 
بداية قطع  األول من  التصوير مبقطعني  خاصية 
اإلشارة عند خط الوقوف واملقطع الثاين يف وسط 
الصندوق األصفر الذي يسمى باملنطقة املحظور 
ويقوم  مروري،  ازدحام  وجود  حال  يف  دخولها 
الجهاز بتصوير املركبة املخالفة فيديو يف املوقعني 
واقعة  ليؤكد  ثوان،  خمس  عىل  تزيد  ال  ملدة 
اإلشارة  قطع  لعملية  وإثبات  املرورية  املخالفة 

وهي يف حالة وقوف.

ويحدد الرادار الجديد املسار الذي تتواجد فيه السيارة 
لو  عليها حتى  أحمر  املخالفة من خالل وضع مربع 
بالصورة  االحتفاظ  ويتم  مركبات،  عدة  بني  كانت 
دفعت  إذا  أما  وشهرين،  سنة  ملدة  املخالفة  للمركبة 
الجهاز  أن  كام  فقط،  أشهر   6 ملدة  فتحفظ  املخالفة 
يحدد حجم املركبة املخالفة من حيث العرض والطول 
والصغرية  الكبرية  املركبات  بني  للتفريق  واالرتفاع؛ 

خاصة يف أوقات مرورها عىل الشوارع الرئيسية.

رادار اإلشارات 
رادارات أو كامريات اإلشارات الضوئية، ترصد مخالفات 
الخاطئ  واالستخدام  الحمراء،  الضوئية  اإلشارة  قطع 
خطوط  عىل  املركبات  ووقوف  الحركة،  ملسارات 
ومخالفة  املقررة،  الرسعات  وتجاوز  املشاة،  عبور 
املركبات املتجاوزة يف التقاطعات، واملركبات التي تقوم 
غري  من  اليسار  إىل  الكامل  االلتفاف  أو  باالنعطاف 

الحارات املخصصة.
يف  حارات  خمس  عىل  يزيد  ما  الكامريات  وتغطي 
كل اتجاه يف الوقت ذاته، وتقوم بوظائف عدة؛ منها 
عىل  والتعرف  العابرة  املركبات  لوحات  جميع  قراءة 
عدد املركبات العابرة وتصنيفها وقراءة متوسط رسعة 
أثناء  املشاة  واتجاهات  عدد  عىل  والتعرف  الشارع، 

اإلشارة الضوئية الحمراء والخرضاء.
وشمولية  عالية  وكفاءة  بتقنية  الكامريات  وتعمل 
“فالش”  دون  من  الحمراء  تحت  األشعة  باستخدام 

الحمراء،  الضوئية  اإلشارة  قطع  مخالفات  لتصوير 
وتجاوز الرسعات املقررة واالستخدام الخاطئ ملسارات 
املشاة،  عبور  عىل خطوط  املركبات  ووقوف  الحركة، 
ومخالفة املركبات املتجاوزة يف التقاطعات، واملركبات 
التي تقوم باالنعطاف أو االلتفاف الكامل إىل اليسار 

من غري الحارات املخصصة.   

رادار ليزر
طورت رشطة ديب تقنيات حديثة لضبط أنواع مختلفة 
متحرك  رادار  جهاز  تشمل  املرورية،  املخالفات  من 
ميكنه رصد مثاين مخالفات مختلفة، ومزود بكامريتني 
مختلفتني، و70 ألف خط ليزر ملراقبة جميع املسارات، 

والتقاط أكرث من مخالفة يف وقت واحد.
لرصد  الكامريات  من  بنوعني  مزود  املتحرك  والرادار 
املسارات القريبة والبعيد بالدقة نفسها، من خالل 70 
ألف خط ليزر تغطي أكرث من اتجاه يف الوقت ذاته، 
ومن شأن الرادار أن يسهم يف تحقيق مزيد من الردع.
ويتمكن الرادار من رصد مخالفات عدة؛ منها تجاوز 
كافية،  مسافة  ترك  وعدم  للطريق،  املقررة  الرسعة 
واالنحراف  اإللزامي،  السري  بخط  االلتزام  وعدم 
الطريق،  كتف  عىل  والسري  األمان،  وحزام  املفاجئ، 
متييز  إمكانية  يف  املتمثلة  مزاياه  أهم  عن  فضاًل 
الشاحنات أو املركبات الثقيلة من السيارات الخفيفة، 

وضبط رسعة كل منهام عىل الطريق.
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الرادارات في الدولة

الرادار هو نظام يستخدم موجات كهرومغناطيسية 
األجسام  ورسعة  واتجاه  وارتفاع  بعد  عىل  للتعرف 
والعربات،  والسفن،  كالطائرات،  واملتحركة  الثابتة 
وتشكيل الطقس، والتضاريس. جهاز اإلرسال يبعث 
موجات راديو التي تنعكس بواسطة الهدف فيتعرف 
إىل  املرتدة  املوجات  وتكون  االستقبال.  جهاز  عليها 
عىل  االستقبال  جهاز  فيعمل  ضعيفة،  املستقبل 
تضخيم تلك املوجات مام يسهل عىل جهاز الرادار أن 
مييز املوجات املرسلة عن طريقه من املوجات األخرى 

كاملوجات الصوتية وموجات الضوء.
 يستخدم الرادار يف مجاالت عديدة كاألرصاد ملعرفة 
الرشطة  الجوية،  املالحة  ومراقبة  األمطار،  هطول 
استخدامه  واألهم  وأخرياً  الزائدة،  الرسعة  لكشف 
باملجال العسكري. سمي الرادار بهذا االسم اختصارا 

)Radio Detection And Ranging( لجملة

قصة نشأة الرادار
عن  للكشف  الراديوية  املوجات  استعمل  من  أول 
وجود أجسام معدنية عن بعد كان العامل كريستيان 
لوجود سفينة  أظهر عملية كشف  الذي  هولسامير 
كشف  وجود  غري  من  ولكن  الضباب  خالل  من 

للمسافة وكان ذلك عام 1904.

والعامل تيسال رائد علم الكهرباء، أنشأ األسس املرتبطة 
العاملية  الحرب  قبل  الطاقة  ومستوى  املوجات  بني 
الثانية وكان الرادار البدايئ. أما الرادار أحادي النبض 
وفرنسا،  أملانيا  ثم  بأمريكا   1934 عام  يف  ظهر  فقد 
وذلك بواسطة إميييل جرياردو، الذي أظهر أول رادار 
فرنيس حسب تصورات تيسال األساسية، يف حني أن 
أول ظهور للرادار الكامل كان يف بريطانيا كدفاع عن 

أي هجوم للطائرات كان يف عام 1935. 
أفضل  إلظهار  الحرب  خالل  األبحاث  ازدادت 
رادارات  ظهرت  حتى  للدفاع  كأسلوب  الرادارات 
تلت  التي  وبالسنوات  أفضل.  مبواصفات  متحركة 
الحرب استخدم الرادار بقوة يف املجال املدين كمراقبة 
املالحة الجوية واألرصاد وحتى بعلم قياسات الفضاء 

يف الفلك.

أساسيات علم الرادار
االنعكاس

تتبدد(  )أحياناً  تنعكس  الكهرومغناطيسية  املوجات 
أو  الكهربايئ  العزل  ثوابت  كبري يف  اختالف  أي  عند 
التعاكس املغناطييس )الديامغناطيسية(، وهذا يعني 
أي  أو  الفراغ  أو  بالهواء  املوجودة  الصلبة  املواد  أن 
والبيئة  الجسم  بني  الذرية  بالكثافة  ملموس  تغيري 

املحيطة به سوف يبدد اإلشعاع أو املوجات الراديوية. 
وتنطبق عىل املوصالت الكهربية كاملعادن واأللياف 
الكربونية والتي تساعد الرادار عىل سهولة الكشف 
الرادار  متتص  التي  املواد  والسفن.  الطائرات  عىل 
وتستخدم  مغناطيسية  ومواد  مقاومة  عىل  تحتوي 
وأيضا  الرادار،  انعكاس  لخفض  العسكرية  بالعربات 

األصباغ الداكنة تعمل نفس العمل.
تتفرق )تتشتت( موجات الرادار بعدة أشكال اعتامداً 
طول  كان  فإذا  الهدف.  وشكل  املوجة  طول  عىل 
سرتتد  املوجة  فإن  الهدف  حجم  من  أقرص  املوجة 
كانت  وإذا  املرآة،  عىل  كالضوء  متغايرة  باتجاهات 
املوجة أطول من حجم الهدف فإن الهدف سيكون 
متقاطب )الشحنات املوجبة والسالبة منفصلة( مثل 
املبكرة استخدمت  الرادارات  ثنايئ األقطاب.  األريال 
مام  الهدف  من  أطول  عالية  أطوال  ذات  موجات 
تستقبل إشارات مبهمة، لكن الحديثة منها تستخدم 
أهداف  التقاط  ميكنها  بحيث  جدا  قصرية  أطوال 

كحجم الخبز. 
الزوايا  من  تنعكس  القصرية  الراديو  موجات 
زجاج  قطعة  للمعان  مشابهة  بطريقة  واملنحنيات 
القصرية  للموجات  انعكاسا  األكرث  األهداف  مدورة. 
الجسم  املنعكسة،  األسطح  بني  درجة   90 زوايا  لها 

علميًا: ما هو الرادار وكيف يعمل؟
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واحدة  بزاوية  وتلتقي  أسطح   3 عىل  يحتوي  الذي 
مبارشة  إليها  الداخلة  املوجات  تعكس  علبة  كزاوية 
إىل املصدر وتسمى بالزوايا العاكسة وهذه الطريقة 
تستعمل لتسهيل الكشف الراداري وتوجد بالقوارب 
كام  االصطدامات  وتقليل  اإلنقاذ  حاالت  لتسهيل 

بالصورة.
وهناك أهداف تحاول تجنب الكشف الراداري وذلك 
بعمل الزوايا ألجسامها بطريقة ملنع الكشف وتكون 
التجاه  يقود  مام  الكشف  التجاه  عمودية  حوافها 
العكس كام بطائرة الشبح، ومع ذلك فإن التخفي ال 
يكون كامال بسبب عامل االنحراف للموجات وخاصة 

للموجات الطويلة.

االستقطاب
الكهربايئ  مجالها  يكون  املرسلة  الرادار  إشارات 
املجال  هذا  واتجاه  املوجة  اتجاه  مع  متعامداً 
يكون هو استقطاب املوجة، فرنى قطبية الرادار 
إما أفقية أو عمودية أو عىل شكل خط مستقيم 
أو دائري حتى ميكنه الكشف عىل عدة أنواع من 
االنعكاسات، فمثال االستقطاب األفقي يستخدم 
االستقطاب  املطر.  من  اآليت  التشويش  لتقليل 
املعاد عىل خط مستقيم يستخدم للتعريف عىل 
املعاد  العشوايئ  االستقطاب  املعدنية،  األجسام 

يدل عىل األسطح الصغرية والكرسات كالصخور 
والرتبة وهذا النوع من الرادار تستخدم مبراقبة 

املالحة الجوية

التداخل
نظام الرادار يجب عليه تخطي بعض اإلشارات غري 
املرغوبة الناشئة من )مصادر داخلية أو خارجية سوآء 
الحقيقية.  األهداف  تظهر  حتى  إيجابية(  أو  سلبية 
وتعرف تلك املقدرة عىل تخطي موجات التشويش 
Signal to noise ra- )بنسبة اإلشارة إىل الضجيج. 

tio SNR( كلام كانت النسبة عالية كلام كانت نقاوة 
املوجة املستقبلة أفضل.

الضوضاء
االختالفات  من  داخيل  مصدر  هي  الضوضاء  إشارة 
املتعددة لإلشارة، وتشكلت إىل حد ما من قبل القطع 
عشوايئ  بشكل  مضاف  وهو  الداخلية.  اإللكرتونية 
عىل املوجة املرتدة بالرادار املستقبل، كلام ضعفت 
من  تطهريها  صعوبة  زادت  كلام  املستقبلة  اإلشارة 
الضجيج، وأفضل مثال عىل ذلك هو السامع لهمس 
تقليل  األهمية  من  لذلك  مزدحم.  طريق  بجانب 
تلك الضوضاء بتقليل عواملها، وتقاس تلك الضوضاء 
الجهاز  مع  مقارنة  املستقبل  الجهاز  داخل  املنتجة 

املثايل وكلام قلت الكمية املقروءة كلام كان االستقبال 
أفضل.

هناك ضوضاء ذات مصدر خارجي ويكون عادة من 
الرادار  أنظمة  بالهدف.  املحيطة  الطبيعية  الحرارة 
بحيث  كفاءة  ذات  االستقبال  أجهزة  تكون  الحديثة 
إن الضوضاء الداخلية تكون بسيطة وأقل نسبة من 
الضوضاء الخارجية. وأيضا توجد الضوضاء املتقطعة، 
عالقة  ذات  وتكون  اإللكرتونات  مرور  خالل  تظهر 
املوجة  قوة  زادت  كلام  مبعنى  املوجة  مع  عكسية 
كلام قلت تلك الضوضاء بشكل كبري، الرادار النبيض 

يستخدم النظام التامزجي مبعنى اقرتان ترددين.

املوجة املزعجة
إىل  مصدرها  يرجع  الفوضوية  أو  املزعجة  املوجة 
تعود  ملوجة  صدى  وهي  الحقيقية،  الراديو  موجة 
من الهدف ولكنها غري مرغوب بها من العامل بجهاز 

الرادار.
أنواع األهداف التي تحتوي عىل املوجة الفوضوية:

كاملطر  واملنترشة  والبحر،  كاألرض  طبيعية  أجسام 
والثلج واألعاصري الرملية والجوية والحيوانات والتأثري 
منتوجات  وحتى  الصغرية  والنيازك  الجوي  الغالف 
البرش كالبنايات أو مضاد الرادار كالشذرات والخدع 

الرادارية
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الرادارات في الدولة

من حسنات قانون املرور أنه يدخل ثقافة السالمة 
القوة  من  ببعض  ولو  اليومّية،  حياتنا  إىل  املرورية 
والحزم، فسالمة املواطن والحق يف الحياة أولوية عىل 
االطالع عىل هذه  للمواطنني  املهّم  لكن من  طرقنا. 
املعلومات لتفادي الوقوع يف فّخ تكنولوجيا الرادارات، 
معرفة  املرور  ورجال  للمرّشعني  املهّم  من  أنه  كام 
املرورية  السالمة  دامت  ما  املشكلة  معالجة  كيفّية 

هي الهدف من قانون املرور وليس الغرامات. 
فام عالقة مؤرش الرسعة بالسالمة املرورية؟ هل نحن 
االلتزام  ووجوب  ومخاطرها  الرسعة  عن  مقال  أمام 
بالرسعة القانونية؟ الجواب: كاّل. فام الذي نعنيه إذا؟

املؤرش  إبرة  إليها  تشري  التي  الرسعة  بساطة،  بكّل 

أو  أكرث  الرادار، قد تكون  يلتقطها  التي  ليست هي 
أقل بـ 3 كلم يف الساعة أو حتى 5 كلم يف الساعة، 
يف بعض األحيان وفق رسعة السري وبعض االعتبارات 

األخرى. لكن كيف ميكن أن يحصل ذلك؟
عند  قليالً  التوقف  ينبغي  السؤال  لإلجابة عىل هذا 
طريقة عمل مؤرش الرسعة. فمن املعروف أّن الرسعة 
الوقت  عىل  مقسومة  املقطوعة  املسافة  تساوي 
املستغرق لبلوغها، غري أّن مؤرش الرسعة يف السيارات 
وخاصة يف السيارات ذات التقنيات القليلة ال يقيس 
عىل  يعتمد  إمنا  آخر  إىل  مكان  من  االنتقال  رسعة 

دوران اإلطارات.

ماذا يف التفاصيل؟
النوع  األول هو  الرسعة،  نوعان من عّدادات  يوجد 
العداد  وألن  امليكانييك.  هو  والثاين  اإللكرتوين 
اإللكرتوين يعترب تقنية حديثة االخرتاع فان هذا النوع 
من العدادات مل يظهر إال يف مطلع العام 1993. تعترب 
رشكة Otto Schulze األمريكية صاحبة براءة اخرتاع 
عدادات      eddy-current   يف العام 1902. وقد 
انتشار  بعد  العدادات،  لهذه  امللحة  الحاجة  دعت 
السيارات وخصوصا بعد ما أصبحت تسري برسعات 
قوانني  تسن  وبدأت  السري  حوادث  وازدادت  كبرية، 
الرسيعة،  الطرق  عىل  القصوى  الرسعة  لتحديد 
تنفيذ  ملراقبة  الرشطة  من  خاص  جهاز  وتكليف 

ماذا لو كان مؤشر السرعة في سيارتك
 متواطئًا مع رادارات السرعة؟
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الحد من الرسعة القصوى. وأما من يخالف فيتعرض 
لعقوبات استناداً إىل القوانني والنظم املعمول بها يف 
الدول. وملعرفة كيف يعمل مؤرش أو عّداد الرسعة 

يجب االطالع عىل طريقة عمل السيارة.
يزود مكبس محرك السيارة الطاقة من خالل احرتاق 
لألعىل  املكبس  لتحريك  والوقود  الهواء  من  خليط 
الحركة  تتحول  بعدها  األسطوانة.  داخل  واألسفل 
الكرانك  طريق  من  دوران  إىل  للمكبس  الرئيسة 
السيارة  إطارات  يحرك  الذي   crankshaft شافت 
عرب ناقل الرسعات. مبعنى آخر، يقوم ناقل الرسعات 
اإلطارات،  إىل  شافت  الكرانك  من  الطاقة  بتحويل 
يف  تستخدم  مختلفة  برتوس  مزوداً  الناقل  ويكون 
السيارة  تتحرك  وأخرياً،  اإلطارات.  برسعة  التحكم 

تحت تأثري دوران إطاراتها.
طريق  عىل  ثابتة  برسعة  تتحرك  سيارة  أن  لنفرتض 
الرسعات وعمود  ناقل  تروس  أن  يعني  رسيع، هذا 
مع  تتناغم  برسعة  يدوران   driveshaft الحركة 
الرسعة  كابل  مغزل  أن  أيضا  ويعني  السيارة.  رسعة 
يوجد  الكابل حيث  نهاية  ويف  عينها  بالرسعة  يدور 
املغناطيس الدائم يف حركة أيضا وهو الذي يتحكم 

بإبرة العداد الدالة إىل الرسعة.

السيارة، يجب أن نستطيع قياس  إذاً، لقياس رسعة 
ومن  الرسعات،  ناقل  أو  اإلطارات  دوران  رسعة 
معظم  يف  العداد.  إىل  املعلومات  هذه  إرسال  ثم 
السيارات تعتمد العدادات عىل رسعة الناقل، ويتم 
لكابل خاص  الناقل  تروس  هذا عن طريق مالمسة 
الكابل من سلك  يتكون هذا   .drive cable يسمى 
مركزي يف نهايته ترس مغزيل. ومن ميزات هذا الكابل 
انه مرن جدا مام يسمح بتمريره بني أجزاء مختلفة 
ويتم وصله  الرسعات  ناقل  إىل صندوق  حتى يصل 
للكابل  الثاين  الطرف  ويكون  الرتوس.  مجمع  داخل 

متصاًل بعداد الرسعات.
أما العداد اإللكرتوين، فيستقبل معلوماته عن الرسعة 
 vehicle speed sensor عرب مستشعر رسعة السيارة
يتم  باسم VSS وال يستخدم كابل الرسعة.  ويعرف 
تثبيت الـ VSS عىل ناقل الرسعات أو عىل الكرانك 
شافت، ويحتوي عىل قرص معدين مسنن، مثبت عىل 
أسنانه  فان  القرص  دوران  وعند  مغناطييس  ملف 
سوف تقطع خطوط املجال املغناطييس، فتنتج من 
ومن  الكمبيوتر.  إىل  ترسل  كهربائية  نبضات  ذلك 
خالل تردد هذه النبضات يتم احتساب رسعة السيارة 
وتعرض عىل شاشة رقمية مصممة وفق نوع السيارة.

املركبة،  تحديد رسعة  األساس يف  اإلطارات هي  إذاً، 
أخرى  وزودها  املركبة  إطارات  السائق  بّدل  فإذا 
التي  العجالت  قياس  يف  عدّل  أو  مختلف،  بحجم 
تحوي اإلطارات، فلهذا األمر تأثري عىل رسعة السيارة. 
تأثري  لها  الذي تحويه اإلطارات  الهواء  كام أن كمية 
املركبة. مبعنى آخر،  آدائها، وبالتايل عىل رسعة  عىل 
اإلطار،  داخل  الهواء  نقص يف ضغط  هناك  كان  إذا 
هذا األمر سيسهم يف اهرتاء اإلطار مخففاً بذلك من 
عرض املساحة امللتصقة بالطريق ما يحّتم عىل اإلطار 
الدوران أرسع. نتيجة خفض التامسك عىل الطريق، 
الرتباط  )نظراً  للرسعة،  العداد  قراءة  عىل  يؤثر  ما 
يقرأ  الحال  هذه  ويف  اإلطارات(  بعمل  هنا  الرسعة 
بضعة كلم يف الساعة زيادة. وبالعكس، الهواء الزائد 
داخل اإلطارات وزيادة حجم اإلطار يؤديان إىل قراءة 

العداد رسعات أقّل من الرسعة املشار إليها.
فعملياً عندما تسري برسعة 100 كلم يف الساعة، تكون 
باإلطارات حوايل  تعنت  مل  حال  الحقيقية يف  رسعتك 
الهامش  يف  تكمن  فاملشكلة  الساعة.  يف  كلم   105
بها يف  املئة زيادة املسموح  الـ 10 يف  املسموح، أي 
تخطي الرسعة الرسمية يف أغلب الدول. وإذا كنت 
املسموح  الهامش  الساعة،  يف  كلم   70 تسري برسعة 
إذا كنت تسري 74  الساعة، إال  بصل إىل 77 كلم يف 
كلم يف الساعة يلتقط الرادار رسعة 79 كلم يف الساعة 
زاد  رسعتك  زادت  وكلام  الضبط.”  أكلت  “وبتكون 

الفارق ما بني العداد والرادار.

الحّل:
وال  الطرق  عىل  املحددة  القصوى  الرسعة  التزم   

تتخّط الهامش املسموح به
 تفقد حال إطاراتك من حيث ضغط الهواء وحال 
االهرتاء. التزم الضغط الذي حدده الصانع يف كتّيب 
السيارة أو عىل لوحة معدنية جنب باب السائق أو 
إطاراتك  استبدال  قررت  وإذا  البنزين.  فتحة  داخل 
والقياسات  املواصفات  وفق  تكون  أن  عىل  احرص 
املحددة من الصانع، ألنه تّم تطوير اإلطارات لتناسب 

هذا النوع من السيارات.
 وقد يجوز للمرشعني ورجال املرور زيادة الهامش 
يتامىش  أن  عىل  الرسعة،  مخالفة  يف  به  املسموح 
السيارات  للعدادات، بخاصة عىل  الخاطئة  والقراءة 
القدمية الطراز التي قد تختلف قراءة الرسعة فيها إىل 

5 كلم يف الساعة.
 كام وميكن استخدام جهاز املالحة الذي يحتسب 
املسافة  املعروفة:  العاملية  املعادلة  وفق  الرسعة 
التي  الرسعة  من  أدّق  وهذا  الوقت  عىل  مقسومة 

نقرأها عىل مؤرش الرسعة.



     

التشريعات المرورية 
وأهمية إنفاذها

كام يف كل دول العامل، دولة اإلمارات سنت الترشيعات املنظمة لحركة السري واملرور 
وأوكلت للجهات املعنية عملية إنفاذها وتطبيقها وفق اإلجراءات املتبعة يف الدولة 
الترشيعات  كانت هذه  إذا  فيام  تحدد  أن  شأنها  من  التي  بالدراسات  تقوم  كام 
بحاجة لتعديل ملواكبة املستجدات الجديدة أو إىل استحداث ترشيعات جديدة 

تتامىش وهذه املستجدات.
إن ثقافة احرتام القانون وااللتزام به يعد األساس الذي يحقق الرؤى املنشودة يف 
الحد من الحوادث املرورية والخسائر الناجمة عنها، ولكننا بحاجة ماسة لتعزيز 
رجال  قبل  من  الشخيص  سواء  امليداين  الضبط  لعمليات  ومرافقتها  الثقافة  هذه 

املرور أو اإللكرتوين من خالل تقنيات املراقبة الحديثة.
ونظراً ملا لهذا املوضوع من أهمية بالغة يف السالمة املرورية، ويوسع مدارك ووعي 
العاملني عىل إنفاذ القانون ومستخدمي الطريق عىل حد سواء، فقد قررت جمعية 
اإلمارات للسالمة املرورية تناوله يف ندوة دولية يشارك فيها جهات وخرباء ومختصون 
دوليون وإقليميون ومحليون لتسلط الضوء عىل جوانبه املختلفة واالستفادة وتبادل 
الخربات والخروج بتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ تستفيد منها الجهات املعنية 

كافة.
إننا نأمل أن تكون هذه الندوة رافداً مهاًم يوفر ملتخذي القرار سواء يف الدولة أو يف 
أي مكان يف العامل البيانات واملعلومات العلمية التي يستندون إليها التخاذ قراراتهم 

الرامية لتعزيز سالمة وأمن الطرق ومستخدميها.
 

د. نارص سيف املنصوري
رئيس التحرير
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وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ز�يد �آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات

وإلى شعب دولة اإلمارات الكريم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهيان

رئيس الدولة
»حفظه اهلل«

وإلى صاحب السمو الشيخ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم

نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«

بمناسبة عيد األضحى المبارك
أعاده اهلل علينا جميعًا بكل الخير والبركة
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