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وقـــــال ســـعـــادة الـــدكـــتـــور حــســن الـــدرهـــم 
-رئـــيـــس جــامــعــة قـــطـــر- فـــي تــصــريــحــات 
بافتتاح  نحتفل  اليوم  «نحن  صحافية: 
لإلدارة  التابع  املرورية  الدارسات  مكتب 
الــعــامــة لـــلـــمـــرور، فـــي مـــركـــز قــطــر للنقل 
قاعدة  بربط  ويقوم  املــروريــة،  والسالمة 
الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بـــــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة 
لـــلـــمـــرور بـــاملـــركـــز؛ وهــــو مـــا ســيــعــزز من 
قــيــمــة الــــدارســــات والــبــحــوث الــتــي يــقــوم 
بها املركز، بحيث تكون قاعدة البيانات 
تساعد  حقيقية،  أرقــامــًا  وتــقــّدم  متوفرة 
الباحثني في املركز على تقديم دراسات 
وإحـــــصـــــائـــــيـــــات وتــــــوصــــــيــــــات، تـــســـاعـــد 
مـــتـــخـــذي الـــــقـــــرار عـــلـــى وضــــــع الـــحـــلـــول 
املناسبة في ما يخص السالمة املرورية 

في قطر».
وأضـــــــاف أن حـــركـــة الـــســـيـــر فــــي الـــطـــرق 

مـــتـــنـــوعـــة، بـــــني اســــتــــخــــدام الــــســــيــــارات 
والــنــاقــالت والــشــاحــنــات، إلــى استخدام 
باإلضافة  والهوائية،  النارية  الدراجات 
إلى حركة املشاة. لذا، فالسالمة املرورية 
معنية بــكــل هـــذه األمـــــور، ومــطــلــوب أن 
ملستخدمي  حقيقة  توعية  لدينا  تــكــون 
الــســيــارات والـــدراجـــات واملـــشـــاة، مشيرًا 
وطــنــيــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  هــــنــــاك  أن  إلــــــى 
للسالمة املرورية في قطر، ولجنة وطنية 
جميع  فــيــهــا  ممثلة  املـــروريـــة،  لــلــســالمــة 
والجامعة  الــدولــة،  ومؤسسات  قطاعات 
مشاركة وممثلة في هذه اللجنة، ومركز 
قطر للنقل والسالمة املرورية هو املعني 
بـــعـــمـــل جـــمـــيـــع الـــــــدراســـــــات والــــبــــحــــوث 
االستراتيجية  تنفيذ  فــي  تــســاعــد  الــتــي 
الــوطــنــيــة لــلــســالمــة املــــروريــــة، مـــن خــالل 

إعطاء وابتكار الحلول والبرامج.
قاعدة  باستخدام  أنــه  سعادته  وأوضــح 
الــعــامــة  اإلدارة  الــتــي تــوفــرهــا  الــبــيــانــات 
لـــلـــمـــرور مــــن خــــــالل الــــربــــط مــــع املــكــتــب 
املروري بالجامعة، سوف تشجع الطالب 

وأعضاء هيئة التدريس على االستفادة 
منها في مشاريع التخرج، ليس فقط في 

كلية الهندسة ولكن في جميع الكليات.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الــعــمــيــد مــحــمــد ســعــد 
أن  صحافية،  تصريحات  فــي  الــخــرجــي، 
افتتاح مكتب الــدراســات املــروريــة، يمّثل 
للمرور  العامة  اإلدارة  بني  لالتفاق  نــواة 
وجامعة قطر، ليكون في املستقبل مركزًا 
لــألبــحــاث املـــروريـــة عــلــى مــســتــوى دولـــة 
قطر، مشيرًا إلــى أنــه ســوف يكون هناك 
تــعــاون وثــيــق بــني املـــرور والــجــامــعــة من 

خالل هذا املكتب.
وقال مدير اإلدارة العامة للمرور إن نشر 
ومد  السنوية  والــتــقــاريــر  اإلحــصــائــيــات 
الطالب  ألبنائنا  تحفيز  هو  بها،  املكتب 
مفيدة  حلوًال  تخرجهم  مشاريع  لتكون 
لــلــمــرور،  الــعــامــة  اإلدارة  مــنــهــا  تستفيد 
وســـــــوف نــــقــــوم مـــــن خــــــالل هــــــذا املــكــتــب 
بــتــزويــدهــم بــاملــعــلــومــات واإلحـــصـــاءات 

التي يحتاجون إليها. 
ولــفــت الــعــمــيــد الــخــرجــي إلـــى أن إســهــام 
الــجــامــعــة وكــلــيــة الــهــنــدســة قـــد بـــدأ قبل 
تــــــدشــــــني املـــــكـــــتـــــب، مـــــــن خـــــــــالل بــــحــــوث 
ودراسات األساتذة األكاديميني، واليوم 
ومــشــاريــع  بــحــوث  ليشمل  املــجــال  يمتد 
بإشراف  ستكون  التي  أنفسهم،  الطالب 
واألرقــام  باملعلومات  ونمدها  الجامعة، 
املــطــلــوبــة، بـــل قـــد نـــطـــرح عــلــيــهــم بعض 
بحثهم  محل  لتكون  والنقاط  املواضيع 

ودراستهم.
وأكــــــــد أن الـــــهـــــدف هـــــو إثــــــــــارة حــفــيــظــة 
الباحثني وأبنائنا الطلبة، بحيث يكون 
مشروع التخرج شيء مفيد لنا، حيث إن 
فيكون  حلوًال،  لها  ونريد  مشاكل  هناك 
مــشــروع تــخــّرج الــطــالب شــيء نستطيع 
االســتــفــادة مــنــه فــي إيــجــاد حــلــول لهذه 
املــــشــــاكــــل، خـــاصـــة املــتــعــلــقــة بــالــســالمــة 
املـــروريـــة، قــائــًال إنـــه مــن خـــالل الــتــعــاون 
مــع جــامــعــة قــطــر جـــرى عــمــل 6 دراســـات 
وأبــــحــــاث مــتــخــصــصــة اســـتـــفـــادت منها 

اإلدارة العامة للمرور كثيرًا.
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 أول مركز أبحاث متخصص بالدولة 

 الدرهم والخرجي يفتتحان مكتب 
الدراسات املرورية بجامعة قطر 
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 تنظيم ورشة عن التغيير في سلوكيات السياقة 
بالتعاون  لــلــمــرور،  العامة  اإلدارة   نظمت 
بـــــــــوزارة  الـــــعـــــامـــــة  الـــــعـــــالقـــــات  إدارة  مــــــع 
بـــوزارة  الــعــامــة  الصحة  وإدارة  الــداخــلــيــة، 
الصحة العامة، واللجنة الوطنية للسالمة 
وكلية  والــعــلــوم،  اآلداب  وكــلــيــة  املـــروريـــة، 
القانون جامعة قطر، ورشة تحت عنوان: 
وتأثير  السياقة  سلوكيات  فــي  «التغيير 

ذلك على السالمة املرورية».
سعد  محمد  العميد  الــورشــة  حــضــر  وقـــد 
الخرجي، مدير عام اإلدارة العامة للمرور، 
والــعــقــيــد مــحــمــد راضــــي الــهــاجــري، مدير 
إدارة الــتــوعــيــة املـــروريـــة بـــــاإلدارة الــعــامــة 
للمرور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس 

والطالب بجامعة قطر.
العمل،  أوراق  مــن  عــددًا  الــورشــة  وتناولت 
حيث قدم العقيد محمد راضي الهاجري، 
ورقة عمل تحت عنوان: «الجهود املرورية 
فـــــي مــــواجــــهــــة ســــلــــوكــــيــــات مــســتــخــدمــي 
الـــــطـــــريـــــق»، تـــــنـــــاول خـــاللـــهـــا املـــتـــغـــيـــرات 
الـــحـــاصـــلـــة فـــــي ســـلـــوكـــيـــات مــســتــخــدمــي 
الــطــريــق، والــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا اإلدارة 
الــــعــــامــــة لــــلــــمــــرور ملــــواجــــهــــة ســـلـــوكـــيـــات 
املخالفات  مــن  للحد  الطريق  مستخدمي 
والحوادث املرورية، ثم جاءت ورقة العمل 
املـــقـــدمـــة مــــن الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد خــــربــــاش، 
مــن مــركــز قــطــر للنقل والــســالمــة املــروريــة 
بجامعة قطر، والتي استعرض من خاللها 
تجربة ميدانية لتقييم سلوك مستخدمي 
الــطــريــق عــنــد املـــمـــرات املــخــصــصــة لعبور 

املشاة. 
الجندي  حسن  فتحي  األســتــاذ  تــنــاول  كما 
-مـــن الــعــالقــات الــعــامــة بــــــوزارة الــداخــلــيــة- 

دور اإلعــالم األمني في توعية مستخدمي 
الطريق، مركزًا على دور التوعية في تغيير 
املرورية  التوعية  ودور  األفـــراد،  سلوكيات 
فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة، ثــــم تـــجـــربـــة وزارة 

الداخلية القطرية.
وكــــــانــــــت الــــــورقــــــة املــــقــــدمــــة مــــــن الــــدكــــتــــور 
في  -األســتــاذ  اليافعي  صــالــح  عبدالناصر 
حول  قــطــر-  بجامعة  والــعــلــوم  اآلداب  كلية 
اإلجابة عن سؤال: ملاذا شباب قطر يموتون 
مــن الــحــوادث؟ وأشـــار بأصبع االتــهــام إلى 

السرعة، وولع الشباب الكبير بالسيارات.
وجاءت الورقة املقدمة من الدكتورة ثائرة 
العقلية  الصحة  على  -املشرفة  عبدالواحد 
تحت  العامة-  الصحة  بـــوزارة  واإلصــابــات 
عــــنــــوان: «الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة وأثــــرهــــا على 

ســـلـــوك الـــســـائـــقـــني». وأعــقــبــتــهــا الـــدكـــتـــورة 
باللجنة  التربوية  -الخبيرة  ناجي  ابتسام 
الوطنية للسالمة املرورية- بورقة عمل عن 
دولة  مــدارس  في  املرورية  السالمة  «تعليم 
السلبية  السلوكيات  تغيير  في  وأثره  قطر 

ملستخدمي الطريق».
للدكتور  بكلمة  الــورشــة  أعــمــال  واختتمت 
خـــالـــد صـــالـــح الـــشـــمـــري -أســــتــــاذ الــقــانــون 
قطر-  بجامعة  القانون  كلية  فــي  الجنائي 
تـــنـــاول فــيــهــا «الــــجــــزاء الــقــانــونــي ملــخــالــفــة 
قـــــواعـــــد املــــــــــرور وأثــــــــــره عــــلــــى ســـلـــوكـــيـــات 
مستخدمي الطريق»، في محاولة التوصل 
إلـــــى إجــــابــــة عــــن ســـــــؤال مـــهـــم مـــــفـــــاده: هــل 
ساهمت العقوبة في تغيير سلوكيات قائد 
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 خليفة آل خليفة:

برامج توعوية من خالل املكتب الجديد 
 أعرب الدكتور خليفة ناصر آل خليفة 
قطر،  جامعة  في  الهندسة  كلية  عميد 
التي  االتــفــاقــيــة  بتفعيل  ســعــادتــه  عــن 
ووزارة  قطر  جامعة  بــني  توقيعها  تــم 
الـــداخـــلـــيـــة مــمــثــلــة بـــــــــــا3إلدارة الــعــامــة 
لـــلـــمـــرور، وكــلــيــة الــهــنــدســة مــمــثــلــة في 
مـــركـــز الـــنـــقـــل والــــــدراســــــات والـــســـالمـــة 
املـــــروريـــــة، بـــإنـــشـــاء مــكــتــب يـــربـــط بــني 
قـــطـــر،  وجـــــامـــــعـــــة  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة 
في  املــتــوفــرة  البيانات  على  للحصول 
قــاعــدة الــبــيــانــات بـــالـــوزارة، معتبرًا أن 
هـــــذا الـــعـــمـــل مــــبــــادرة كـــبـــيـــرة وشـــراكـــة 
أن  ومــؤكــدًا  ضخمتني،  مؤسستني  بني 
هـــدف افــتــتــاح املــكــتــب املــســاعــدة وعمل 

الدراسات املرتبطة بالسالمة املرورية، 
قطر  أبــنــاء  جميع  أرواح  عــلــى  حــفــاظــًا 

واملقيمني في هذه األرض الطيبة.
وأضـــــاف أن هــنــاك تــعــاونــًا كــبــيــرًا بني 
الـــطـــرفـــني فــــي تــــبــــادل الــــــدراســــــات بــني 
قطر  وجــامــعــة  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة 
وكـــلـــيـــة الـــهـــنـــدســـة وجـــمـــيـــع الــكــلــيــات، 
وكذلك سيتم تنظيم برامج توعية من 
تضم  الجامعة  أن  بحكم  املكتب،  خالل 

أكبر كثافة سكانية في الدولة.
وأشار إلى أن افتتاح املكتب أعقبه عقد 
واإلدارة  الــكــلــيــة  بـــني  مــشــتــركــة  ورشــــة 
بالسلوكيات  خــاصــة  لــلــمــرور،  الــعــامــة 
الـــخـــاطـــئـــة وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الـــســـالمـــة 

املــروريــة، منوهًا بــأن مــركــز الــدراســات 
والــســالمــة املـــروريـــة أصـــدر 6 دراســـات 
وكــــتــــيــــبــــات تـــــم تـــصـــمـــيـــمـــهـــا مـــــن قــبــل 
وبــعــضــهــا  لــــلــــمــــرور،  الــــعــــامــــة  اإلدارة 
يــتــضــمــن بـــعـــض الـــتـــوصـــيـــات، والـــتـــي 
بعضها،  بتطبيق  املــــرور  إدارة  بــــدأت 
حسب  مستمرة  دراســــات  هــنــاك  كــذلــك 
احتياجات اإلخوة في إدارة املرور في 
على  فقط  تقتصر  وال  البيانات،  جمع 
املجاالت الهندسية أو السلوكية حتى 
فــي الــبــرامــج الــتــوعــويــة، وهــــذه تشمل 
جميع الكليات املرتبطة بجامعة قطر، 
جميع  املــكــتــب يـــخـــدم  كــمــا أوضـــــح أن 

كليات جامعة قطر والباحثني. 

 العميد املالكي: مردود 
إيجابي على الحالة املرورية 

 الرائد العذبة: خفض 
الحوادث عبر تطوير 
التشريعات والقوانني 

 قال العميد محمد عبدالله املالكي أمني عام لجنة 
السالمة املرورية، إن مركز قطر للنقل والسالمة 
املـــروريـــة واملــكــتــب املــــروري بجامعة قــطــر، ثمرة 
لــجــنــة الــــدراســــات والـــبـــحـــوث، الــتــي تــشــكــلــت مع 
بداية اللجنة الوطنية للسالمة املرورية، مضيفًا 
الــعــامــة  واإلدارة  قــطــر،  جــامــعــة  بــني  الــتــعــاون  أن 
لـــلـــمـــرور ســــوف يـــكـــون لـــه مـــــــردوده الــجــيــد على 

الحالة املرورية وتعديل مسارها.
مشاريع  مجموعة  قــطــر  لجامعة  أن  إلـــى  ولــفــت 
تقوم بتنفيذها في إطار االستراتيجية الوطنية 
التي  والــبــحــوث  والـــدراســـات  املـــروريـــة،  للسالمة 
يتم القيام بها هي نواة لكثير من هذه املشاريع، 
على  املرورية  للسالمة  الوطنية  اللجنة  إن  وقال 
صــلــة دائــمــة بــمــركــز قــطــر لــلــبــحــوث والـــدراســـات 
العامة  اإلدارة  خــالل  ومــن  قطر،  لجامعة  التابع 
لــــلــــمــــرور، وهـــيـــئـــة األشـــــغـــــال الــــعــــامــــة والــلــجــنــة 
يتم  قطر،  وجامعة  املــروريــة،  للسالمة  الوطنية 
إليها  تحتاج  التي  والبحوث  الــدراســات  تحديد 
املشاريع الخاصة بالتطوير املروري، مؤكدًا على 
تابع  املـــروريـــة،  لــلــدراســات  مكتب  وجـــود  أهمية 
لإلدارة العامة للمرور، داخل جامعة قطر، ملا له 

من فائدة تعود على بحوث ودراسات الطالب. 

 قــــال الــــرائــــد عــلــي راشـــــد الـــعـــذبـــة رئـــيـــس قسم 
الــــــدراســــــات واملـــعـــلـــومـــات املـــــروريـــــة بــــــــاإلدارة 
الــعــامــة لــلــمــرور، إن افــتــتــاح املــكــتــب جـــاء على 
قطر  وجــامــعــة  املــــرور  إدارة  بــني  اتــفــاق  خلفية 
التعاون 8  هــذا  عن  نتج  وقــد  البحوث،  لتبادل 
بــحــوث بــني الــطــرفــني حــتــى اآلن، ويــهــدف هــذا 
خالل  من  الحوادث  نسبة  خفض  إلى  التعاون 
دراســـة الــحــالــة املــروريــة، والــعــمــل على تطوير 

التشريعات والقوانني الخاصة باملرور.
وأضــــاف أن اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور اســتــفــادت 
مـــن نــتــائــج الـــبـــحـــوث، والـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة 
وخصوصًا  املــروريــة،  السالمة  تعزيز  في  قطر 

التوصيات الخاصة باملشاة.
وأشــــــار إلــــى أن الــــورشــــة املــصــاحــبــة الفــتــتــاح 
املكتب ُتعنى بدراسة السلوكيات الخاطئة لدى 
داخل  األشخاص  جانب  إلــى  املركبات،  قائدي 
املركبة واملشاة، واالستفادة من نتائج الورشة 
فــي حــمــالت الــتــوعــيــة املـــروريـــة الــتــي تنظمها 
إدارة املـــــرور، الفــتــًا إلـــى أن نــتــائــج االســتــبــيــان 
عــلــى  لـــلـــمـــرور  الـــعـــامـــة  اإلدارة  طـــرحـــتـــه  الــــــذي 
الصدد،  هذا  في  االجتماعي  التواصل  وسائل 

ستعلن بالتزامن مع توصيات الورشة. 
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