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إجناز قطار احلرمني يف  06يومًا

«جنم» :حادث مروري كل  03ثانية باململكة و 5.1مليون شخص محلوا التطبيق اجلديد

رصد عملية نقل طالبات يف املدينة املنورة

إجناز قطار احلرمني يف  06يومًا
بدأ التشغيل التجرييب لقطار احلرمني الشريفني ،من حمطة املدينة وذلك للتأكد من جاهزية
طريق القطار ومالحظة أي عوائق قد حتدث.
وأكدت مصادر لـ «عكاظ» أنه سيتم إجناز مشروع قطار احلرمني خالل الشهرين املقبلني ،حيث أن
مثاني حمطات أصبحت جاهزة للتشغيل مبا فيها حمطة املدينة املنورة وحمطه رابغ ،فيما تبقت
 9يف املئة من األعمال البنائية يف بعض احملطات؛ ما يعين انتهاء النسبة الكربى من املشروع،
مشرية إىل أن حمطيت مكة املكرمة وجدة أصبحتا جاهزتني بنسبه  ٦٩يف املئة ،مبينة أنه مت
االنتهاء من املرحلة األوىل وهي وضع مسار القطار واملرحلة الثانية وهي تنفيذ القضبان
واإلشارات الكهربائية وجلب عربات القطار والتشغيل والصيانة ،الفتة إىل أن املشروع قطع شوطا
ك بريا من األعمال اليت بدأت من مكة املكرمة مرورا مبدينة جدة ورابغ وانتهاء باملدينة املنورة.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151125/Con20151125810620.htm

«جنم» :حادث مروري كل  03ثانية باململكة و 5.1مليون شخص محلوا التطبيق اجلديد
كشف ابراهيم ابو شرارة نائب الرئيس لشؤون العمليات بـ "جنم" خلدمات التأمني ،عن تسجيل
حادث كل  03ثانية مبناطق اململكة حيث وصلت نسبة احلوادث خالل  42ساعة املاضية أكثر من
 0033.حادث وذلك عرب ساعة رقمية تقوم حبساب اعداد احلوادث باململكة
وأكد ابو شرارة ان العمل جار على وضع الساعة االلكرتونية للحوادث على موقع "جنم" االلكرتوني
 .حتى ترتك أثرا لدى مجيع من يتعامل مع التطبيق او املوقع
جاء ذلك خالل جلسات ملتقى السالمة املرورية الثالث الذي تقيمه اجلمعية السعودية للسالمة
املرورية "سالمة"  ،بالتعاون مع جامعة الدمام وارامكو السعودية واإلدارة العامة للمرور ووزارة التعليم
وجلنة السالمة املرورية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ،حتت شعار " الشباب والسالمة املرورية"
 .بفندق شرياتون الدمام والذي يستمر ملدة ثالثة أيام
وأوضح ابو شرارة ان الربط االلكرتوني بني شركات التامني اصبح اكثر سرعة يف اجناز معامالت
املواطنني واملقيمني ،الفتا اىل ان تطبيق "جنم" على األجهزة الذكية خفض نسبة نزول احملققني
 .للميدان بعد حتميل  5.1مليون شخص للتطبيق
حتسني السلوك املروري
وقد تطرق املهندس بدر القدران املدير التنفيذي للسالمة واالمن الصناعي بأرامكو السعودية ،إىل
دور أرامكو يف حتسني السلوك املروري لدى الشباب ،كما قدم الربفسور دونالد فيشر من جامعة
ماساتشوستس االمريكية ،تعليم السائق املبتدئ ،وتطرق الربفسور نضال الرطروط والدكتور يزن
عيسى عن العالقة بني عمر السائق واحلوادث املرورية ودور مدارس تعليم القيادة باململكة ،وسلط
 .الربفسور قنفوذ حممد الضوء على السائقني الشباب وسبل السالمة
وأكد عضو اللجنة األمنية يف جملس الشورى الدكتور حممود البديوي أهمية تضافر اجلهود بني
كافة اجلهات احلكومية واخلاصة لتقليل احلوادث املرورية وختفيفها وتوعية اجملتمع كافة بأهمية
الوقاية من احلوادث املرورية ،مطالباً يف الوقت نفسه بوضع اسرتاتيجية وطني ة للسالمة املرورية
وإعداد خطط قصرية وطويلة املدى على أساس علمي ومهين ،وتطوير سبل وآليات تعليم القيادة
للرقي مبخرجات تعليمها ،وجعل الطرق أكثر أمانا ملستخدميها من املشاة بتوفري مزيد من
التسهيالت الالزمة ألمان عبورهم ،مبا يتوافق مع تصنيف الطرق وذلك للحد من حوادث الدهس،
 .باإلضافة إىل تطوير سبل وآليات تعليم القيادة للرقي مبخرجات تعليم القيادة

وأشار الدكتور البديوي خالل ورقة عمل قدمها خالل جلسات امللتقى إىل أن اململكة حتتل املركز
األول عاملياً يف عدد حوادث الطرق حيث وصل معدل الوفيات يف تلك احلوادث ( )45حالة وفاة
يومياً ،أي شخص كل ( )03دقيقة ،و( )0665حالة وفاة يف السنة الواحدة ،وذلك حسب دراسات
املرور ،مبيناً أن هذه األرقام يف أعداد القتلى وقت وقوع احلادث ،بينما تقدر اجلهات الطبية أن أعداد
 .القتلى ميكن أن يصل إىل  %533بعد دخوهلم املستشفيات لشدة اإلصابة
وبني الدكتور البديوي أن هناك أسبابا تؤدي إىل وقوع احلوادث املرورية من أهمها استخدام اهلاتف
أثناء القيادة والسرعة الزائدة والتهور يف القيادة وقطع اإلشارة وعدم التقيد بإشارات املرور وغريها
من املخالفات مطالباً بتشديد العقوبات وفرض غرامات مالية عالية على السائقني املخالفني للنظام
ومن يقود سيارات فيها أعطال خطرية ،وفرض مزيد من الضوابط القانونية على امتالك وترخيص
قيادة املركبات ،وقيام اجلهات املعنية بدراسة وتقييم قوانني وأنظمة املرور املعمول بها ،مبا يف ذلك
مراجعة العقوبات واألحكام القضائية واملخالفات لردع مرتكيب األفعال اليت تشكل خطورة على
مستخدمي الطرق ،والعمل على فرض مزيد من الرقابة والضبط املروري ،كما طالب برتسيخ
مفهوم السالمة املرورية يف مناهج التعليم العام واخلاص ومقررات الكليات واجلامعات باإلضافة إىل
 .تفعيل دور املسجد يف نشر ثقافة السالمة املرورية من خالل توجيه النشء لدروب اخلري والصالح
فريق سفراء
وشارك فريق سفراء السالمة املرورية التطوعي باملنطقة الشرقية الذي يقوده عدد من الشباب
السعوديني املتطوعني حتت شعار " القيادة أمانة فلنجعلها آمنة" ضمن اجلهات املشاركة يف ملتقى
ومعرض السالمة املرورية الثالث وفق رؤية واضحة عنوانها " شوارع آمنة ملرتاديها وسائقي مركبات
 ».مدركني ألصول السياقة اآلمنة

http://www.alyaum.com/article/4102544
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مركبة حتمل طالبات بطريقة غري نظامية يف املدينة املنورة ،مما يعرضهن للخطر .

