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زار ســـعـــادة الــــلــــواء الـــركـــن حــمــد بـــن علي 

العطية، وزيــر الــدولــة لشؤون الــدفــاع، مقر 

الحادي  الخليجي  املــرور  أسبوع  فعاليات 

والثالثني املقام بدرب الساعي تحت شعار 

«قـــــــرارك يـــحـــدد مـــصـــيـــرك» والــــــذي تنظمه 

اإلدارة العامة للمرور.

صــاحــب ســعــادتــه والــوفــد املــرافــق لــه أثناء 

تــفــقــده ملـــقـــار وأنـــشـــطـــة الـــجـــهـــات املــشــاركــة 

بــــأســــبــــوع املـــــــــرور الـــعـــمـــيـــد مـــحـــمـــد ســعــد 

الخرجي مدير اإلدارة العامة للمرور.

وأكـــــد ســـعـــادة وزيـــــر الــــدفــــاع، أن فــعــالــيــات 

أســبــوع املـــرور الخليجي هــذا الــعــام تحمل 

الفعاليات  واصــفــًا  وجـــذابـــًا  مــمــيــزا  طــابــعــا 

بــــالــــجــــبــــارة، وخــــــص بـــالـــشـــكـــر واالعـــــتـــــزاز 

الــــقــــائــــمــــني عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم هـــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة 

السنوية الهامة.

وأوضـــــــح ســـعـــادتـــه فــــي تـــصـــريـــحـــات عــلــى 

املرور  أسبوع  فعاليات  أن  الــزيــارة،  هامش 

اآلخر  تلو  عاما  وتتميز  تتطور  الخليجي 

التوعوية  الرسائل  أهــداف  يحقق  ما  وهــو 

أن  مؤكدًا  الفعاليات،  تلك  مثل  تبثها  التي 

املؤثرة  القطاعات  مــن  يعتبر  املـــرور  قطاع 

 املشاركات 
ّ
م

َ
في املجتمع وهو ما يعكسه ك

الفتًا  الفعاليات،  فترة  خــالل  يقدمها  التي 

بشكل  وتــوافــدهــم  الــطــالب  مشاركة  أن  إلــى 

يومي على أماكن الفعاليات يعد أكبر دليل 

العامة  اإلدارة  تقدمه  مــا  مــع  التفاعل  على 

للمرور من رسائل وأهداف توعوية.

وحـــول اخــتــيــار ســاحــة درب الــســاعــي إلقــامــة 

الــحــادي  الخليجي  املــــرور  أســبــوع  فــعــالــيــات 

والــــثــــالثــــني وأثــــــر ذلـــــك فــــي جـــــذب املـــواطـــنـــني 

واملــقــيــمــني لــحــضــور الــفــعــالــيــات قـــال ســعــادة 

الــــــوزيــــــر: يــعــتــبــر مــــوقــــع درب الــــســــاعــــي مــن 

هذه  مثل  إلقامة  بالدولة  جــدا  املميزة  املواقع 

الفعاليات الهامة نظرا ملوقعه املتوسط داخل 

الدولة، وهو ما يسهل الوصول إليه ويضمن 

توافد أكبر عدد من الزوار لحضور الفعاليات 

املقامة به مثل أسبوع املرور الخليجي.

وجه سعادة اللواء الركن رسالة إلى الشباب 

وجمهور السائقني مفادها ضرورة االلتزام 

والــتــقــيــد بــقــوانــني ونــظــم املــــرور ملــا فــيــه من 

وهــو  اآلخـــريـــن  وأرواح  ألرواحـــهـــم  صــيــانــة 

ما  لكل  وانتمائهم  وعيهم  مــدى  يعكس  ما 

ويخلق  لوطنهم  والنظام  االستقرار  يحقق 

مناخًا حضاريا يليق بدولة قطر.

وزار سعادة الوزير أجنحة وزارة الداخلية 

العقابية  املــؤســســات  جــنــاح  مثل  املــشــاركــة 

لـــلـــدفـــاع  الــــعــــامــــة  واإلدارة  واإلصـــــالحـــــيـــــة 

املــدنــي وجــنــاح األثـــر والــشــرطــة املجتمعية 

شــرطــة  وإدارة  الـــشـــرطـــة  تــــدريــــب  ومـــعـــهـــد 

املعلومات  لنظم  العامة  واإلدارة  األحـــداث 

كــمــا  الــطــبــيــة  الـــخـــدمـــات  وإدارة  ولـــخـــويـــا 

تـــفـــقـــد ســـعـــادتـــه املــــعــــرض املـــــــــروري «درب 

السالمة» بالتعاون مع شركة شل واستمع 

باملعارض  التوعية  فــريــق  يقدمه  ملــا  أيــضــًا 

معلومات  من  املشاركة  والهيئات  املــروريــة 

وإرشادات للزوار من مختلف األعمار.

 إقامتها في درب الساعي
َ
ن

َّ
م

َ
ث

اللواء العطية: فعاليات أسبوع املرور تحمل طابعًا مميزًا وجذابًا

 املشاركات وتنوع الجهات 
ّ

م
َ
ك

يعكس قوة ومكانة إدارة 

املرور في قطر

قطاع املرور يعتبر من 

القطاعات املؤثرة في 

املجتمع
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أقـــــــام الـــــهـــــالل األحـــــمـــــر الــــقــــطــــري جــنــاحــًا 

كـــبـــيـــرًا الســـتـــقـــبـــال الــــــــــزوار مـــــن مــخــتــلــف 

الحادي  الخليجي  املرور  أسبوع  األعمار، 

والـــثـــالثـــني، وتـــتـــواصـــل  فــــرق املــتــطــوعــني 

مـــن الــجــنــســني  مـــع الـــجـــمـــهـــور، وخــاصــة 

مـــن الــشــبــاب لــتــوعــيــتــهــم بــأهــمــيــة الــعــمــل 

الــتــطــوعــي والـــخـــيـــري وتــشــجــيــعــهــم على 

الــتــطــوع مـــع الـــهـــالل األحـــمـــر الــقــطــري في 

تنفيذ املشروعات اإلنسانية واالجتماعية 

الــقــطــري،  املــجــتــمــع  لــخــدمــة  يطلقها  الــتــي 

ودورات  بـــرامـــج  مـــن  أيـــضـــًا  واالســــتــــفــــادة 

مختلف  فــي  املتطوعني  لتأهيل  الــتــدريــب 

مجاالت العمل اإلنساني، وأبرزها املخيم 

املـــيـــدانـــي الـــســـادس لــلــتــدريــب عــلــى إدارة 

خالل  ينطلق  أن  املقرر  من  الــذي  الــكــوارث 

الفترة من 31 مارس إلى 9 أبريل 2015 في 

املخيم الكشفي البحري بالخور.

وأظــــــــهــــــــرت فـــــــــرق الـــــــهـــــــالل اإلســــعــــافــــيــــة 

والـــطـــبـــيـــة حـــــضـــــورا بـــــــــارزا طــــــــوال أيـــــام 

الــفــعــالــيــات فــي درب الــســاعــي، مــن خــالل 

تــوفــيــر االخــتــصــاصــيــني الــطــبــيــني الــذيــن 

يـــقـــومـــون بــتــعــريــف الـــجـــمـــهـــور بــالــهــالل 

األحـــمـــر الـــقـــطـــري ورســـالـــتـــه اإلنــســانــيــة، 

الصحية  واإلرشـــادات  النصائح  وتقديم 

والـــتـــدريـــب الــعــمــلــي عــلــى كــيــفــيــة تنفيذ 

القلبي  واإلنــــعــــاش  األولـــيـــة  اإلســـعـــافـــات 

الــــرئــــوي، وتــــوزيــــع مــطــبــوعــات الــتــوعــيــة 

الــصــحــيــة ضـــد األمــــــراض املــخــتــلــفــة مثل 

إيــــبــــوال وكـــــورونـــــا واإلجـــــهـــــاد الــــحــــراري 

الكتيبات  وكــذلــك  والــســكــري،  والــضــغــط 

اإلرشادية املتعلقة بالسالمة على الطرق 

مــثــل "مـــن أجـــل قـــيـــادة آمـــنـــة" و"مـــعـــًا على 

طريق األمان"، وتوزيع الهدايا التذكارية 

عــــلــــى املــــــرتــــــاديــــــن وخــــــاصــــــة األطــــــفــــــال، 

وإطــــالعــــهــــم عـــلـــى مــــركــــبــــات ودراجـــــــــات 

الهالل  يملكها  الــتــي  اإلســعــاف  ومــعــدات 

بمختلف أحجامها وإمكاناتها.

ويـــــــشـــــــارك الــــــهــــــالل بـــــســـــيـــــارات وكـــــــــوادر 

اإلســـعـــاف الــتــابــعــة لـــه فـــي تــأمــني منطقة 

بالتنسيق  وذلــــك  بــالــكــامــل،  االحـــتـــفـــاالت 

مـــع الــقــائــمــني عــلــى الــتــنــظــيــم عــبــر شبكة 

حالة  أي  عــن  لــإلبــالغ  السلكية  اتــصــاالت 

قدر  ال  الــعــاجــل  الطبي  الــتــدخــل  تستدعي 

الـــلـــه، والــتــعــامــل مــعــهــا فــــورًا إمــــا بتقديم 

الــعــالج فــي مــكــانــهــا أو نقلها إلـــى أقــســام 

الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية.

كوادر إسعاف تؤمن منطقة االحتفاالت

«الهالل القطري» يكثف خدماته باألسبوع الخليجي
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نــــظــــم مــــركــــز قــــطــــر لـــــــدراســـــــات الـــســـالمـــة 

املـــــروريـــــة فــــي كــلــيــة الـــهـــنـــدســـة بــجــامــعــة 

قطر بــالــتــعــاون مــع نـــادي اإلعـــالم التابع 

ندوة «السالمة  الطالبية  األنشطة  إلدارة 

شركة  برعاية  شبابي»،   مطلب  املــروريــة 

قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وبشراكة 

للمرور  الــعــامــة  اإلدارة  مــع  استراتيجية 

الوطنية  والــلــجــنــة  الــداخــلــيــة،  وزارة  فــي 

للسالمة املرورية.

حــــضــــر الــــــنــــــدوة الـــعـــمـــيـــد مـــحـــمـــد ســعــد 

لــلــمــرور،  الــعــامــة  اإلدارة  مــديــر  الــخــرجــي 

واملــــقــــدم مــحــمــد راضـــــي الـــهـــاجـــري مــديــر 

فــي  املـــــروريـــــة  والـــتـــوعـــيـــة  اإلعـــــــالم  إدارة 

خليفة  والدكتور  للمرور،  العامة  اإلدارة 

بــــن نـــاصـــر آل خــلــيــفــة مـــديـــر مـــركـــز قــطــر 

لـــدراســـات الــســالمــة املـــروريـــة، واملــهــنــدس 

والتدريب  التطوير  مدير  ناجي  عبدالله 

في شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، 

واإلعــــالمــــي حــســن الـــســـاعـــي، والـــدكـــتـــور 

نـــورالـــديـــن مـــيـــالدي أســـتـــاذ مـــشـــارك في 

قسم اإلعـــالم فــي جامعة قــطــر، وعـــدد من 

قطر،  جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

التابع  اإلعــالم  نــادي  وطلبة  فيها، 
ّ
وموظ

مــن  وعـــــــدد  الـــطـــالبـــيـــة  األنــــشــــطــــة  إلدارة 

املهتمني. 

وصــاحــب الــنــدوة  إطــالق حملة السالمة 

املـــروريـــة داخــــل حـــرم جــامــعــة قــطــر تحت 

شــعــار «هـــل تــعــلــم»، وذلـــك للفت االنــتــبــاه 

أفضل  حماية  توفير  إلى  امللحة  للحاجة 

للجميع، واتخاذ التدابير الالزمة للقيام 

كبيرة  مساهمة  لتحقيق  واملبادرة  بذلك، 

وطويلة األمد نحو توفير األمان لجميع 

املشاة على الطرق داخل جامعة قطر.

وأعــــلــــن  الـــدكـــتـــور خــلــيــفــة بـــن نـــاصـــر آل 

خليفة مدير مركز قطر لدراسات السالمة 

املــــــروريــــــة:  عــــن إطــــــالق حــمــلــة الــســالمــة 

املرورية داخل حرم جامعة قطر، وإنشاء 

الشباب  لتحفيز  املــروريــة  السالمة  نــادي 

ا مــــن بــــرامــــج الــتــوعــيــة  أن يـــكـــونـــوا جــــــزء

املرورية وسيقوم النادي بــإدارة شبابية 

تحت إشراف املركز، باإلضافة إلى تنظيم 

حـــمـــالت وفــعــالــيــات ونـــــــدوات تــســتــهــدف 

الطلبة  بني  املــروريــة  السالمة  ثقافة  نشر 

وفي املجتمع.

و قــــال الـــدكـــتـــور راشـــــد الـــعـــمـــاري عميد 

وحمالت  بــرامــج  الهندسة: «تعتبر  كلية 

ودراســــــــــــــــات الـــــســـــالمـــــة املــــــــروريــــــــة أحــــد 

املـــجـــاالت األســـاســـيـــة الــتــي تــقــوم الكلية 

العديد  مع  بالتعاون  بتطويرها،  حاليا 

مــن املــؤســســات املــعــنــيــة، وبــالــشــراكــة مع 

الـــفـــاعـــلـــني فـــــي هــــــذا املـــــجـــــال، ســـعـــيـــًا مــن 

الـــكـــلـــيـــة لـــتـــقـــديـــم عـــمـــل نــــوعــــي مــخــتــلــف 

فـــي هـــذا املـــجـــال، والـــدفـــع قــدمــا لتحقيق 

ودعما  قطر،  فــي  املــروريــة  السالمة  رؤيــة 

لــــالســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــســـالمـــة 

املرورية، وكذلك رؤية قطر ٢٠٣٠». 

دور  على  الساعي  حسن  اإلعــالمــي  وأكــد 

وســائــل اإلعــــالم والــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

تمثلت  والتي  املــروريــة،  الثقافة  نشر  في 

بــانــخــفــاض عــــدد الـــشـــكـــاوى الـــتـــي تـــرده 

بـــخـــصـــوص املــــــــــرور، بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 

الشكاوي املتعلقة بمنطقة سيلني.

وأضاف الساعي: «نحتاج لالستفادة من 

من  يوميا  بث 
ُ
ت التي  التوعوية  الرسائل 

خالل الراديو بخصوص حالة املرور في 

الدولة، وتفعيلها على أرض الواقع، ذلك 

هــذه  مــن  األول  املستفيد  هــو  الــســائــق  أن 

الحمالت قبل غيره».

تحت عنوان «هل تعلم»

«جامعة قطر» تطلق حملة السالمة املرورية

العماري: دراسات السالمة 

املرورية أحد املجاالت 

األساسية التي تقوم الكلية 

بتطويرها 

آل خليفة: مركز دراسات 

السالمة املرورية سيعقد 

ندوات تختص بالسالمة 

املرورية


