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قطار الرياض :بدء تركيب آلة جسور الرابعة باملسار الثالث على طريق املدينة

ركوب احلافالت والقطارات أكثر فائدة للصحة من قيادة السيارات

«الغذاء والدواء» تلزم مصانع املياه املعبأة بوسائل نقل مغطاة من مجيع اجلوانب

سابتكو تفوز بعقد خدمات بـ  041مليون ريال

"النقل اجلماعي" تقدم خدمات متنوعة لـ"جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا"
ملدة  8سنوات بقيمة  0.938مليون ريال

ملاذا صممت حافالت النقل املدرسي صفراء ومن دون أحزمة األمان؟

قطار الرياض :بدء تركيب آلة جسور الرابعة باملسار الثالث على طريق املدينة

أعلن احلساب الرمسي ملشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض يف "تويرت" عن بدء تركيب آلة جسور قطار الرياض
الرابعة باملسار الثالث على طريق املدينة املنورة ،وتواصل أعمال تركيب جسور القطار غرب املسار الثالث على طريق املدينة املنورة
وعلى طريق خدجية بنت خويلد.
مشرياً إىل أن املشروع سيتواصل كما خطط له إىل حني اكتماله بإشراف من اهليئة العليا لتطوير الرياض.

http://www.alriyadh.com/1100665

ركوب احلافالت والقطارات أكثر فائدة للصحة من قيادة السيارات

أكدت دراسة يابانية جديدة أن ركوب احلافالت والقطارات يعترب أكثر فائدة للصحة من قيادة السيارات .ووجدت
الدراسة أن الذين يركبون احلافالت والقطارات يف اليابان هم أقل عرضة لزيادة الوزن بنسبة  % 44مقارنة مبن
يقودون السيارات وأقل عرضة الرتفاع ضغط الدم بنسبة  .% 72كما وجدت أن ركوب احلافالت والقطارات يقلل
من خطر التعرض ملرض السكري بنسبة  % 44مبينة أن استخدام وسائل النقل العام ميكن أن يعزز من صحة
السكان يف اليابان.

http://www.al-jazirah.com/2015/20151116/ms2.htm

«الغذاء والدواء» تلزم مصانع املياه املعبأة بوسائل نقل مغطاة من مجيع اجلوانب

ألزمت اهليئة العامة للغذاء والدواء مصانع املياه املعبأة بوسائل نقل مغطاة من اجلوانب كافة بطبقة عازلة تقلل تأثري احلرارة
.وأشعة الشمس املباشرة على املياه
ويأتي هذا اإلجراء بعد تولي اهليئة العامة للغذاء والدواء مهام الرقابة على مصانع املياه املعبأة اعتباراً من 04.1/4/0ه ،إذ
لوحظ خمالفة معظم هذه املصانع الشرتاطات نقل وتوزيع املياه املعبأة من خالل استخدام وسائل نقل مكشوفة عند توزيع
منتجات ها من املياه ،ما يعرض عبوات املياه املعبأة لظروف بيئية سيئة مثل أشعة الشمس املباشرة ،وقد يؤدي إىل التأثري على سالمة
.وخواص املنتج
وأرسلت اهليئة تعميماً جلميع مصانع املياه املعبأة ،يلزمها بتوزيع املياه املعبأة بوسائل نقل خمصصة هلذا الغرض ،حبيث تكون
مغطاة من مجيع اجلوانب ،على أن تتضمن طبقة عازلة تقلل ما أمكن من تأثري احلرارة وأشعة الشمس املباشرة على املنتج أثناء
.نقله ،مشددة على ضرورة مراعاة أن يكون التصميم حمافظاً على درجة حرارة مناسبة
ومنحت "الغذاء والدواء" مهلة للمصانع الستكمال تغطية مجيع سيارات نقل وتوزيع املياه املعبأة ،مشرية إىل أنها ستتابع التزام
.مجيع املصانع بهذه الشروط ،ويف حال ضبط أي وسيلة نقل خمالفة ستطبق األنظمة حبق املصنع مبا فيها إتالف املنتج املخالف

http://www.alriyadh.com/1100893

 مليون ريال041 سابتكو تفوز بعقد خدمات بـ
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"النقل اجلماعي" تقدم خدمات متنوعة لـ"جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا" ملدة  8سنوات بقيمة
 04938مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن تلقيها بتاريخ  21نوفمبر  1122إشعار ترسية من جامعة
الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا  -كاوست -وذلك بمبلغ  2.931مليون لاير لتقديم خدمات نقل متنوعة لمدة 1
سنوات3

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" أنه سيتم بدء تنفيذ الخدمة في 1126/6/2م وسيبدأ األثر المالي في
الظهور اعتبارا من النصف األول من العام المالي 31126

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت شركة "النقل الجماعي" قد أعلنت مؤخرا عن توقيعها مذكرة تفاهم
مع مطار الملك خالد الدولي لتقديم مجموعة من خدمات الركاب لمدة  12عاما3

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/395835

ملاذا صممت حافالت النقل املدرسي صفراء ومن دون أحزمة األمان؟
تعترب احلافالت املدرسية من أهم وسائل النقل اليت يستخدمها الطلبة يف دولة اإلمارات ،وقد حددت هيئة الطرق واملواصالت عدد
مستخدميها يف إمارة دبي لوحدها بـ 741ألف طالب خالل العام الدراسي  ،4174وتوقعت ارتفاع العدد إىل  751ألفاً و491
طالباً للعام اجلاري .وقد أدخلت اهليئة العديد من املميزات والتقنيات يف تصميم باصات املدارس لتحقيق أكرب قدر من السالمة
على الطرقات ،ولكنها احتفظت على لونها األصفر كما بقيت مقاعد الطالب من دون أحزمة السالمة ،فلما يا ترى؟
مرت صناعة حافالت النقل بعدة مراحل عرب السنني ،إذ ذكرت مواقع غربية أنه يف عام  7999عقد مؤمتر يف جامعة مانهاتن
األمريكية لتطوير مقاييس موحدة حلافالت النقل املدرسي ،وكانت نتيجة املؤمتر اعتماد  44معيار للحافالت املدرسية اليت
جيري تطويرها .ومن بني هذه املعايري هو اللون األصفر الالمع ،ومت اختيار هذا اللون بسبب صفته يف سرعة شد االنتباه أكثر
من أي لون آخر .وقد أظهرت الدراسات أن البشر يالحظون اللون األصفر  7244مرة أسرع من أي لون آخر الفت للنظر حتى أنه
تغلب على األمحر ،إذ أن األصفر يكون واضحاً يف أي وقت سواء يف النهار أو يف املساء أو خالل ظلمة الصباح الباكر .فرؤية احلافلة
املدرسية الصفراء وهي تتقدم من بعيد ،يدفع سائقي السيارات على االنتباه وفسح اجملال هلا.
ومنذ ذلك احلني حتولت حافالت النقل املدرسي يف العديد من البلدان إىل اللون األصفر ومل يتغري ذلك إىل يومنا هذا.
ومع مرور السنني وتطور وسائل وتقنيات السالمة شهدت حافالت النقل املدرسي إضافات ومعايري جديدة تهدف مجيعها لتحقيق
أكرب قدر من السالمة على الطرقات .يف دبي على سبيل املثال زودت هيئة الطرق واملواصالت حافالت النقل املدرسي بأحدث
التقنيات الذكية منها كامريات مراقبة تلفزيونية لضمان أمن وسالمة الطالب وخدمة الرسائل النصية إلفادة أولياء األمور
بالوصول اآلمن ألبنائهم وبرنامج تتبع
حركة احلافلة عرب نظام حتديد املواقع اجلغرافية إىل جانب توفري خدمة /الواي فاي /للمدارس واملؤسسات التعليمية اليت
ترغب بتفعيل هذه اخلدمات.
ولكن هذه التقنيات املتطورة واإلضافات مل تشمل أبدا أحزمة األمان وهذا األمر قد يكون مثريا للدهشة بالنسبة للكثريين.
حزام األمن الوحيد املتوفر يف حافالت النقل املدرسي عرب العامل هو حزام السائق ،والسبب وراء ذلك باختصار هو خفض التكلفة
أو باألحرى لعدم اإلسراف والتبذير ،ففي الواقع أن تصاميم حافالت النقل املدرسي آمنة حبد ذاتها إىل حد كبري ،وقد أظهرت
األحباث أن إضافة حزام األمان يف الواقع ال جيعل هذه احلافالت أكثر أمانا بل أنها يف بعض األحيان تزيد من خماطر إصابة
األطفال.
تدابري السالمة البديلة ،تتمثل يف املقاعد املتقاربة فيما بينها عمدا واليت جترب الطلبة طوال القامة على طي ركبتيهم هي يف
الواقع متتص الصدمات وقادرة على محاية األطفال بشكل فعال مبا فيه الكفاية وفقا لدراسات جملس سالمة النقل الوطين
األمريكي واألكادميية الوطنية للعلوم .وذلك يعين أن تصميم املقاعد واملساحة الصغرية اليت تفرق بينهم صممت لتكون غالفا
وقائيا حول األطفال ،كما أن حافالت النقل املدرسي هي من أوسع احلافالت اليت تسري على الطرق وأبطئها األمر الذي جيعلها
أكثر أمانا من دون حاجتها ألحزمة األمان.

كما يشار إىل أن أحزمة األمان مصممة لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن  5سنوات ولكن باصات املدارس تنقل أطفال يف سن
الرابعة ويف حال االصطدام يؤدي احلزام إىل إحداث إصابات خطرية ولذلك االستغناء عنها حيمي األطفال األصغر سنا.
ولذلك اعتمدت بعض الدول ومن بينها االمارات تصاميم األحزمة الثالثية النقاط للحافالت اليت تنقل األطفال األصغر سنا
فيما خصصت أحزمة األمان ثنائية النقاط لألطفال األكرب سنا.
مدير إدارة النقل املدرسي يف مؤسسة مواصالت اإلمارات ،جاسم املرزوقي كان قد أكد للصحافة احمللية يف وقت سابق على أن
أحزمة األمان متوافرة يف حافالت النقل املدرسي ولكن يف مقاعد الصف األمامية وفقط يف منتصف املقعد اخللفي .وأوضح ان
طريقة تصميم احلافلة املدرسية خيتلف بشكل كبري عن طريقة املركبات األخرى ،حيث إن املقاعد صممت بشكل يناسب أعمار
الطلبة واليت تتفاوت بني  5إىل  71عاما وهي تعمل كاملصدات المتصاص الصدمات من خالل شكلها الطويل وتبطني اجلهة
اخللفية واألمامية للمقاعد املو اجهة للطلبة بإسفنج مقوى ليشكل درع محاية للطالب إذا ما قام السائق باستخدام مكابح السيارة
بشكل مفاجئ.
وقد أجرت وكاالت النقل املختلفة عرب العامل العديد من الدراسات لكشف مدى أهمية أحزمة األمان من عدمها ،وقد أظهرت
الدراسات أن عدد اإلصابات يف حال تركيب أحزمة األمان ستزيد يف الواقع إذ أن الصدمة القصرية املسافة واالرتطام حباجز املقعد
األمامي تؤدي إىل إصابات أقل من رعشة قوية تضغط على منطقة البطن والكتف ،كما أن أحزمة األمان تعيق حترير األطفال
من مقاعدهم يف حاالت احلرائق احملتملة وجتعل من عملية اإلخالء عملية طويلة ال سيما وأن معظم األطفال قد حيتاجون
للمساعدة لفتح احلزام.

http://www.albayan.ae/editors-choice/mawaheb/2015-11-15-1.2505936

