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Ĵ   الدوحة - محمود مختار

وفـــــــــرت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــســـيـــاحـــة 

ومجانية  جديدة  مواقف  واملــعــارض، 

لــجــمــهــور وزارة الــعــدل مــن مــراجــعــني 

ومــوظــفــني ضــمــن مــواقــفــهــا الــســفــلــيــة 

بمركز املعارض املقابل ملبنى الوزارة، 

وســتــكــون املـــواقـــف الـــجـــديـــدة مــتــاحــة 

أمـــــام الــجــمــهــور اعـــتـــبـــارًا مـــن الــســاعــة 

السادسة صباحًا إلى الساعة الثانية 

بعد الــظــهــر، وذلـــك فــي إطـــار التعاون 

والتنسيق بني الوزارة والهيئة. 

مبنى  من  بقربها  املواقف  هذه  تتميز 

جميع  على  تتوفر  كما  الــعــدل،  وزارة 

ومداخل  أمن  عناصر  من  التسهيالت 

ومخارج قريبة من مبنى الوزارة،

الـــعـــامـــة  الـــــعـــــالقـــــات  إدارة  وأهــــــابــــــت 

واالتــــصــــال بـــــالـــــوزارة الــجــمــهــور إلــى 

اســـتـــخـــدام هــــذه املـــواقـــف تــفــاديــًا ألي 

زحــــــــــام مــــــــــــــروري، واالســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 

الــخــدمــات الــتــي يــقــدمــهــا هـــذا الــصــرح 

نوعية  إضافة  سيشكل  الــذي  الضخم 

في مجال الخدمات العامة واملساندة 

للجهات الحكومية في الدولة.

وتــعــمــل الــــــــوزارة حــالــيــًا عــلــى تــوفــيــر 

مــواقــف إضــافــيــة خــالل الــفــتــرة املقبلة 

املــتــزايــدة  االحــتــيــاجــات  تلبية  بــهــدف 

للمواقف لرواد الــوزارة من الجمهور، 

وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلــك 

وهيئة  العمراني  والتخطيط  البلدية 

األشغال العامة «أشغال» لتخصيص 

مستقلة  كمواقف  املساحات  مــن  عــدد 

ملوظفي ومراجعي الوزارة.

اتـــخـــذت  أن  وســــبــــق لــــــلــــــوزارة ســـبـــق 

على  للتخفيف  ســابــقــة  خــطــوات  عـــدة 

نقص  بسبب  وموظفيها  مراجعيها 

بينها  مــن  األبـــــراج،  بمنطقة  املـــواقـــف 

مؤسسة «كهرماء»  مــع  االتــفــاق  منها 

عـــلـــى تـــخـــصـــيـــص جــــــزء مـــــن مـــواقـــف 

مواقف  وتوفير  للموظفني،  املؤسسة 

ضمن املواقف املجانية لوزارة البلدية 

مقابل  الواقعة  العمراني  والتخطيط 

وتخصيصها  سنتر»  مجمع «سيتي 

التعاقد   
ّ
وتـــم واملــوظــفــني،  للمراجعني 

مــع شــركــة كـــروة على توفير أكــثــر من 

حـــافـــلـــة لــنــقــل املـــوظـــفـــني واملـــراجـــعـــني 

مـــن هــــذه املــــواقــــف لــــلــــوزارة والــعــكــس 

 مــــن الــســاعــة 
ً
كــــل 15 دقـــيـــقـــة، ابـــــتـــــداء

الـــســـادســـة حــتــى الــثــانــيــة ظـــهـــرًا، كما 

أبرمت الوزارة اتفاقًا مع وزارة البلدية 

والــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي و «أشـــغـــال» 

ملـــوظـــفـــي  أرض  قـــطـــعـــة  لـــتـــخـــصـــيـــص 

ومـــراجـــعـــي الــــــــــوزارة، وتـــــم الــتــنــســيــق 

كـــذلـــك مـــع حـــافـــالت الــخــلــيــج الــغــربــي 

لتكون الوزارة إحدى نقاط عبور هذه 

الحافالت.

مواقف جديدة ملراجعي وزارة العدل

Ĵ  الدوحة - ! ، قنا

حــــددت  املـــــــرور  إدارة  أن  وأوضـــــــح 

لهيئة األشغال العامة عدة مناطق 

إلنــــشــــاء عـــــدد مــــن جـــســـور وأنـــفـــاق 

السالمة  مستوى  رفــع  بغية  املشاة 

تحديد  تــم  أنـــه  مبينا  الـــطـــرق..  فــي 

بــعــض( الــنــقــاط الــــســــوداء) إلنــشــاء 

مثل هذه الجسور واألنفاق لتكون 

منطلقا إلنشاء أخرى في الشوارع 

والـــطـــرق الــتــي تتطلب ذلــــك. وقـــال: 

«نــفــتــقــر بــالــفــعــل لــجــســور وأنـــفـــاق 

لعبور املشاة، وهذه مشكلة نعاني 

مــنــهــا فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، خــاصــة 

أن عـــدد وفــيــات املــشــاة يصبح في 

بـــعـــض األوقــــــــات أكـــثـــر مــــن وفـــيـــات 

قائدي املركبات».

وفـــــي رده عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــنــع 

الــدوحــة،  مدينة  الشاحنات  دخــول 

أكــــد أنــــه مـــن الــصــعــب املـــنـــع الـــتـــام، 

خـــاصـــة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن الــــذي 

تشهد فيه املدينة وغيرها من املدن 

تتطلب  وعمالقة  ضخمة  مشاريع 

حركة الشاحنات.

وبني أن جهود املــرور تنصب على 

الــــحــــد مــــن مـــــــرور الـــشـــاحـــنـــات مــن 

في  مشيرًا  الــدخــول..  تنظيم  خــالل 

الشاحنات  طريق  إلى  السياق  هذا 

الجديد «من الشمال إلى الجنوب» 

والذي خفف وجود الشاحنات في 

بعض الطرق.

وحــــول حــجــز املــركــبــات أوضــــح أن 

هــذا اإلجـــراء يتم فــي ثــالث حــاالت، 

هي: التجاوز من اليمني، والوقوف 

االحــــتــــيــــاجــــات  ذوي  أمــــــاكــــــن  فــــــي 

الـــــخـــــاصـــــة لــــغــــيــــر املــــــصــــــرح لـــهـــم، 

والـــــــوقـــــــوف خــــلــــف املـــــركـــــبـــــات فــي 

املواقف.

وبــــــشــــــأن مــــنــــح رخـــــصـــــة الــــقــــيــــادة 

للمواطنني «كتشه»  التعليم  تحت 

أوضـــــــح الـــعـــمـــيـــد الـــخـــرجـــي أنـــــه ال 

الرخصة  هــذه  على  الــحــصــول  يتم 

الـــطـــلـــب  مـــــقـــــدم  اجــــتــــيــــاز  بــــعــــد  إال 

مؤكدًا  الطبي..  والفحص  االختبار 

ذوي  مـــــن  الـــســـائـــقـــني  حـــــــــوادث  أن 

«رخـــصـــة الــقــيــادة تــحــت الــتــعــلــيــم» 

تكاد تكون منعدمة نظرًا لحرصهم 

والضوابط  بالقواعد  االلتزام  على 

خشية سحب الرخص منهم.

وكشف املدير العام لــإلدارة العامة 

وجــهــت مــدارس  اإلدارة  أن  لــلــمــرور 

تــدريــب الــســيــاقــة لــتــنــويــع مركبات 

التدريب بحيث يكون املتدرب على 

درايــة بقيادة أي نوع من املركبات 

ســـــواء (الــــصــــوالــــني) الــصــغــيــرة أو 

«الفور ويل».

وأشــــــــــــاد الــــعــــمــــيــــد الـــــخـــــرجـــــي فــي 

تــــصــــريــــحــــه بــــجــــهــــود مـــــركـــــز قــطــر 

لدراسات السالمة املرورية بجامعة 

قطر في مجال األبحاث والدراسات 

ملثل  الدولة  حاجة  مؤكدًا  املــروريــة. 

هـــــذه الـــــدراســـــات واألبـــــحـــــاث الــتــي 

سليمة  قــرارات  اتخاذ  على  تساعد 

وإجــــــــــــراءات تــــعــــزز الـــســـالمـــة عــلــى 

محمد  العميد  قــال  بـــدوره  الــطــرق. 

الوطنية  اللجنة  ســر  أمــني  املــالــكــي 

لــلــســالمــة املــــروريــــة: إنــــه تـــم إنــجــاز 

نــحــو 35 بــاملــئــة مـــن خــطــط الــعــمــل 

الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة 

وذلــك  املـــروريـــة،  للسالمة  الوطنية 

خــــالل عــــام ونـــصـــف فــقــط مـــن عمر 

لخمسة  تمتد  التي  االستراتيجية 

أعوام.

للصحافيني  تــصــريــح  فـــي  وأشـــــار 

إلــــى أن هــنــاك تــقــيــيــمــًا دوريـــــًا «كــل 

ثــــــالثــــــة أشـــــــهـــــــر» لــــخــــطــــط الـــعـــمـــل 

لـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى مــــــا تــــــم تـــنـــفـــيـــذه 

مـــــــن االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة وتــــحــــديــــد 

بعض  تواجه  قد  التي  الصعوبات 

الخطط واقتراح الحلول بشأنها.

الهادفة  االستراتيجية  أن  وأوضــح 

إلى رفع مستوى السالمة املرورية 

وتخفيض عدد الحوادث والوفيات 

موزعة على 220 خطة عمل تشارك 

فــيــهــا أكــثــر مـــن 13 جــهــة بــالــدولــة. 

االستراتيجية  هـــذه  وقـــال «تــهــدف 

لــتــخــفــيــض عــــدد وفـــيـــات الـــحـــوادث 

املرورية إلى 6 وفيات لكل مائة ألف 

نسمة خالل خمس سنوات».

املعدل  أن  املالكي  العميد  وأضـــاف 

وصل في العام 2013 إلى 9 وفيات 

لــكــل مــائــة ألـــف نــســمــة.. متوقعا أن 

النور  ســتــرى  الــتــي  النتائج  تظهر 

قــريــبــا مـــعـــدال أقــــل لــلــعــام املــاضــي 

الــلــجــنــة  أن  إلــــــى  ولــــفــــت   .(2014)

قاعدة  تأسيس  على  حاليا  تعكف 

بيانات مشتركة للحوادث املرورية 

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  مــــظــــلــــة  تــــحــــت 

وتــــكــــون بــيــانــاتــهــا مـــتـــاحـــة لــكــافــة 

الـــجـــهـــات املـــســـتـــفـــيـــدة.. مــبــيــنــا أن 

على  ستكون  هذه  البيانات  قاعدة 

مستوى عــال مــن الــدقــة والــوضــوح 

مع بيانات أكثر تفصيال للحوادث، 

بـــحـــيـــث تــســتــفــيــد مـــنـــهـــا مــخــتــلــف 

الـــجـــهـــات بــــالــــدولــــة كــــل فــــي مــجــال 

اختصاصه.

املــؤشــرات  أن  املالكي  العميد  وأكــد 

البليغة  خاصة  للحوادث  السنوية 

مــــنــــهــــا تـــــبـــــني وجـــــــــــود انــــخــــفــــاض 

مــلــحــوظ رغــــم الــــزيــــادة الــســكــانــيــة 

وارتفاع عدد املركبات.

زيادة املركبات

عبداملجيد  الدكتور  األســتــاذ  وقــال 

حـــمـــودة الــعــمــيــد املــســاعــد للبحث 

العلمي والدراسات العليا في كلية 

الهندسة بجامعة قطر، : «إن دولة 

قــطــر كـــانـــت مـــن أكـــثـــر الــــــدول الــتــي 

انخفضت فيها نسبة الوفيات بني 

األعوام 2010/2007.

وذكر أنه وبني األعوام 2013/1995 

كـــــانـــــت هـــــنـــــاك زيـــــــــــادة فــــــي نــســبــة 

كانت  فيما  بـــــ%16  تــقــدر  املــركــبــات 

هـــنـــاك زيـــــادة فـــي نــســبــة الـــحـــوادث 

تــــقــــدر بــــــــــ14%. وأضــــــــاف الـــدكـــتـــور 

حــــمــــودة أن الـــــحـــــوادث تـــــــزداد فــي 

السنة،  من  والرابع  الثاني  الربعني 

مــن  األول  الـــــربـــــع  فـــــي  تــــقــــل  فـــيـــمـــا 

وفيات  نسبة  أعلى  وتتركز  السنة، 

فــي الــحــوادث التي تقع أيــام األحــد 

واالثـــــنـــــني مــــن الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 

.
ً
 حتى التاسعة مساء

ً
مساء

وأشار إلى أن نسبة الوفيات خالل 

نسبة  كــانــت  األعــــوام 2013/2009، 

كانت  فيما  منهم %40،  السائقني 

واملــشــاة %30.  نسبة الــركــاب %30، 

السائقني  بني  الوفيات  نسبة  وعــن 

كانت  األعـــــوام 2013/2009،  خـــالل 

بـــيـــنـــهـــم %32،  الــــقــــطــــريــــني  نـــســـبـــة 

فـــيـــمـــا كـــــانـــــت نـــســـبـــة الـــنـــيـــبـــالـــيـــني 

وعــن  الــهــنــود %11.  وكـــذلـــك   ،%11

نــســبــة الــوفــيــات بــالــنــســبــة لــلــركــاب 

كانت  األعـــــوام 2013/2009،  خـــالل 

فيما  بينهم %20،  القطريني  نسبة 

الـــنـــيـــبـــالـــيـــني %18،  نـــســـبـــة  كــــانــــت 

نسبة  وعـــن  الــهــنــود %13.  وكـــذلـــك 

الــوفــيــات بــالــنــســبــة لــلــمــشــاة خــالل 

نسبة  كــانــت  األعــــوام 2013/2009، 

كانت  فيما  بينهم %10،  القطريني 

وكـــذلـــك  الــنــيــبــالــيــني %28،  نــســبــة 

فـــإن  عـــــام  وبـــشـــكـــل  الـــهـــنـــود %18، 

نــســبــة الــوفــيــات فـــي الـــذكـــور كــانــت 

ســن  فــــي  هــــم  مـــمـــن  خــــاصــــة   ،%90

العشرينيات والثالثينيات، وكانت 

السائقني  بــني  مــن  الــوفــيــات  معظم 

الـــــذيـــــن كــــانــــت لــــديــــهــــم أقـــــــل مـــــن ٤ 

سنوات خبرة في القيادة.

وقــــــــدم الــــدكــــتــــور جــــــالل عـــبـــدالـــلـــه، 

بــاحــث أكــاديــمــي فـــي جــامــعــة قطر 

بالحوادث  التنبؤ  بعنوان  دراســـة 

املـــــروريـــــة فــــي دولــــــة قـــطـــر فــــي عـــام 

محمد  الـــدكـــتـــور  قــــدم  فــيــمــا   ،2022

خرباش، باحث أول في مركز قطر 

دراسة  املرورية،  السالمة  لدراسات 

بــعــنــوان «دراســــة وضـــع املــشــاة في 

دولة قطر».

بعرض  غانم  محمد  الدكتور  وقــام 

مثل «تقييم  الدراسة  تحت  أبحاث 

بأهمية  الــتــوعــيــة  حــمــالت  فــعــالــيــة 

الـــســـالمـــة املـــــروريـــــة بــــدولــــة قـــطـــر»، 

و»دراســــــــــة مـــحـــاكـــاة االخـــتـــنـــاقـــات 

املــروريــة وسالمة املــرور في طريق 

الدوحة السريع22- فبراير».

وأجــريــت هــذه الــدراســات بــدعــم من 

شــركــة إكـــســـون مــوبــيــل، بــالــتــعــاون 

لـــــوزارة  الــتــابــعــة  املــــــرور  إدارة  مـــع 

املركز  ساعد  الــذي  األمــر  ة، 
ّ
الداخلي

عـــلـــى إجــــــــراء هـــــذه الـــبـــحـــوث حـــول 

ـــــة وتـــقـــديـــم رؤيــــة 
ّ
الـــســـالمـــة املـــــروري

عــلــى املــــدى الــبــعــيــد لــلــســالمــة على 

الــــطــــرقــــات فــــي قــــطــــر، تـــمـــاشـــيـــًا مــع 

للسالمة  ــة 
ّ
الــوطــنــي االســتــراتــيــجــيــة 

تشرف  الــتــي  ـــة 2022-2013 
ّ
املـــروري

ـــة لــســالمــة 
ّ
عــلــيــهــا الــلــجــنــة الـــوطـــنـــي

الفعالية،  على  تعليقه  وفــي  املـــرور. 

قـــال الــدكــتــور حــســن الـــدرهـــم نــائــب 

رئـــيـــس الــجــامــعــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي 

«تتمتع جــامــعــة قــطــر بــالــعــديــد من 

الحكومية  الــجــهــات  مــع  الــشــراكــات 

ومنها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة 

للسالمة  الوطنية  واللجنة  املـــرور، 

املــــــروريــــــة والــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــهـــات 

األخــــــــــــرى فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص، 

لدراسات  قطر  مركز  يقوم  وبـــدوره 

السالمة املرورية بتعزيز هذا النوع 

من الشراكات، فقد قام بالعديد من 

الـــدراســـات فــي هــذا املــجــال، والــيــوم 

تـــم عــــرض نــتــائــج هــــذه الــــدراســــات 

الــوطــنــيــة  والـــلـــجـــنـــة  املـــــــرور  إلدارة 

للسالمة املرورية، ونحن على يقني 

بأن توصيات هذه الدراسات سيتم 

األخـــــذ بــهــا مـــن طـــرفـــهـــم». وأضــــاف 

السالمة  الــدرهــم «تعتبر  الــدكــتــور 

املرورية أحد أولوياتنا البحثية في 

جامعة قطر بما يمس أمن وسالمة 

وبما  واملـــشـــاة،  الــطــرق  مستخدمي 

يمثله هذا املوضوع من الكثير من 

في  القطاعات  مــن  للعديد  األهمية 

الدولة».

وفـــي تــعــلــيــقــه، قـــال الــدكــتــور راشــد 

الـــعـــمـــاري عــمــيــد كــلــيــة الــهــنــدســة: 

مرجعا  الدراسات  هذه  «ستؤسس 

لــلــعــديــد مـــن املـــؤســـســـات فـــي قطر 

ملــعــرفــة آخــــر مــســتــجــدات الــســالمــة 

ما وأن كلية 
َّ
املرورية في قطر، السي

دراســات  لتطوير  تسعى  الهندسة 

وأبـــحـــاث مــتــقــدمــة فــي هـــذا املــجــال، 

بالتعاون مع إدارة املرور وعدد من 

املــؤســســات األخـــرى إليــجــاد حلول 

طــويــلــة املـــــدى لـــهـــذه املـــســـألـــة الــتــي 

أصــبــحــت تــمــس ســالمــة اســتــخــدام 

الــــــطــــــرق فــــــي قـــــطـــــر، ضــــمــــن مــظــلــة 

األبــحــاث الــتــي تــشــرف عليها كلية 

الهندسة وتتبناها».

عرض لنتائج دراسات السالمة بجامعة قطر

مدير املرور: انخفاض وفيات الحوادث 2014

األولية  املؤشرات  أن  للمرور  العامة  لإلدارة  العام  املدير  الخرجي  سعد  محمد  العميد  كشف 

ملعدل وفيات حوادث الطرق في قطر للعام املاضي 2014 تشير إلى انخفاض املعدل مقارنة 

بالعام الذي سبقه (2013).

حضوره  خالل  القطرية «قنا»  األنباء  لوكالة  سؤال  على  رده  في  الخرجي  العميد  وأوضح 

عروضا لنتائج بعض دراسات السالمة املرورية بجامعة قطر «املؤشرات األولية تبني وجود 

انخفاض في معدل الوفيات عن العام املاضي، واعتادت اإلدارة على الكشف عن النتائج بعد 

شهر يناير من كل عام حتى تكون أكثر دقة».
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