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وزارة النقل تُقيم برناجمًا تدريبياً ألنظمة النقل الذكي

جدل حول «املسؤول »عن وفاة طفل داخل حافلة مدرسية جبدة

أسعار التأمني على املركبات مرشحة لالرتفاع  03يف املئة

بدء أعمال تركيب آلة جسور قطار الرياض جنوب املسار األول

إعالن طلب تريالت لتحميل مواد بناء من الرياض إىل قطر

وزارة النقل تُقيم برناجماً تدريبياً ألنظمة النقل الذكي

تنظم وزارة النقل ضمن براجمها يف نقل املعرفة وتطوير قطاع الطرق والنقل بالتعاون مع االحتاد الدولي للطرق برناجماً تدريبياً
متخصصاً يف جمال النقل الذكي حتت عنوان" أنظمة النقل الذكي" ملدة ثالثة ايام خالل الفرتة1347/ 9/1 -7هـ يف فندق
قصر الرياض.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الطرق املهندس /هذلول بن حسني اهلذلول أن الربنامج يهدف اىل تزويد املشاركني مبعلومات عن
أنظمة النقل الذكي وآخر التطورات املتعلقة بها وكيفية االستفادة منها وتطبيقاتها لبناء اسرتاتيجية وطنية شاملة تعنى
بتطوير البنية التحتية للنقل باململكة.
وبني ايضاً أن خنبة من احملاضرين ذوي خربة يف جمال النقل الذكي من االحتاد الدولي للطرق ومؤسسات عاملية متخصصة
سيقومون بتقديم هذا الربنامج الذي سيحضره ويشارك فيه جمموعة كبرية من املهتمني واملختصني يف هذا اجملال من كافة
اجلهات ذات العالقة يف اململكة.

#https://www.mot.gov.sa/Ar/MediaCenter/News/Pages/news599.aspx

جدل حول «املسؤول »عن وفاة طفل داخل حافلة مدرسية جبدة

اشتعلت حدّة اجلدل حول مَن يتحمّل مسؤولية الطفل عبدامللك عوض « 5أعوام» ،الذي تُويف داخل حافلة مدرسية جبدة ،ففي
الوقت الذي حتمّل فيه أسرته املسؤولية للمدرسة ،تنفي األخرية ذلك ،فيما أنهت إدارة تعليم جدة التحقيقات يف احلادث ،ورفضت
اإلفصاح عمّا توصلت إليه من نتائج.
يف البداية أوضح حممد عوض (عم الطفل عبدامللك) أن العائلة وكَّلت حماميًا الستكمال إجراءات التحقيق يف احلادث؛
لشعورهم بعدم حتديد املسؤولني عنه ،وحماسبتهم وفقًا لألنظمة ،حيث لقي الطفل حتفه أثناء نومه بداخلها منذ الساعة
السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا ،وكانت أسرته تعتقد أنه داخل املدرسة.
وأضاف« :لن نتنازل عن حق عبدامللك الذي رحل بسبب إهمال املدرسة ،وسائق احلافلة ..فاملدرسة ال يوجد بها سجل للحضور
واالنصراف ،وكذلك ال توجد وسائل للتواصل مع أهالي الطلبة يف حالة الطوارئ ،كما ال توجد كامريات مراقبة يف أحواش
املدرسة على حد قوله».
من جهته قال الوكيل الشرعي للمدرسة عبداهلل العمري« :املدرسة ليست طرفًا يف القضية ،فقد أبلغنا أهل الطفل بأنه مل
حيضر ..ويف هذا اليوم الذي تويف فيه عبدامللك تغيّب عن املدرسة  08طالبًا ،ومت إبالغ أولياء أمورهم وقتها».
واستطرد« :ننتظر انتهاء التحقيقات يف القضية ،وقمنا بالواجب ،وتقديم العزاء ألهل الطفل  -رمحه اهلل -ألنه من منسوبي
املدرسة».
ويف السياق ذاته قال احملامي خالد احملمادي :إن سائق احلافلة يتحمّل نسبة من املسؤولية جبانب الشركة املشغلة للحافالت ،وهو
أمر يقدِّره القاضي يف ضوء ما يتوافر من دالئل حول التقصري ،أو عدم إجراء األمور االحرتازية يف حضور الطالب ،واستكمال
عددهم عند دخوهلم املدرسة ،وأيضًا استالمهم من بيوتهم» .مشريًا إىل أنه إذا كانت املدرسة متلك احلافالت ،فإنها حتاسب
باعتبارها اجلهة املشغلة.
وإىل ذلك أكد املتحدث اإلعالمي إلدارة التعليم جبدة عبداجمليد الغامدي انتهاء التحقيقات اليت قامت بها اجلهات املختصة يف
إدارة التعليم خبصوص احلادث ،ومت الرفع جبميع النتائج واملرئيات للوزارة.
وأشار إىل أن أكثر من  08مدرسة أهلية بنني وبنات مت إغالقها وتعليق الدراسة بها بسبب املخالفات خالل الفرتة املاضية ،بعد
الرفع بشأنها للوزارة ،وحتفظ عن سرد تفاصيل التحقيقات اليت جتريها إدارة التعليم خبصوص القضية.
وكانت شرطة جدة قد أحالت ملف قضية الطفل عبدامللك إىل هيئة التحقيق واالدّعاء العام  -دائرة النفس -وأشارت
التحقيقات املبدئية إىل إهمال السائق  -آسيوي اجلنسية -الذي يقوم بإيصال األطفال من وإىل املدرسة ،وعدم وجود مشرفة يف
الباص ملتابعة األطفال حتى عودتهم إىل عائالتهم.

http://www.al-madina.com/node/637053
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توقع خمتصون وعاملون يف قطاع التأمني ارتفاعاً جديداً يف التأمني على املركبات خالل األعوام املقبلة ،ال يقل عن  ٠٣يف املئة،
جراء ارتفاع حجم اخلسائر اليت تسجلها شركات التأمني سنوياً ،إضافة إىل ارتفاع الديات من  ٠٣٣ألف ريال إىل ثالثة آالف ريال.
وعلى رغم التقارير اليت تشري إىل اخنفاض معدالت احلوادث بنسبة  ٠٣يف املئة ،بعد تطبيق نظام «ساهر» ،فإن املختصني أشاروا
إىل أن مطالبات وتعويضات تأمني املركبات ما تزال تستحوذ على نسبة كبرية من إيرادات التأمني ،نتيجة «شناعة بعض احلوادث
اليت ينجم عنها وفيات عدة وتلف املركبات يف شكل عام ،ما يتوقع أن تستمر أسعار التأمني يف االرتفاع ،بعد أن ارتفع  ٠٣٣يف املئة،
منذ نهاية العام املاضي».
وأشارت اإلحصاءات إىل أن حجم التعويضات اليت دفعتها شركات التأمني ،خالل العام املاضي ،جراء احلوادث املرورية ،تزيد على
ستة باليني ريال ،على رغم حجم عوائد سوق التأمني ،الذي ال يتجاوز  ٣باليني ريال سنوياً ،ما تسبب يف خسارة أكثر من  77يف
املئة من رأمساهلا.
و توقع املختص يف درس تعويضات احلوادث يف إحدى شركات التأمني فهد القبيل ارتفاع أسعار التأمني على املركبات خالل العام
املقبل بنسبة ال تقل عن  ٠٣يف املئة ،ألسباب عدة ،منها حجم اخلسائر اليت تسجلها شركات التأمني سنوياً ،وقيمة الدية للمتويف
يف احلوادث ،اليت ارتفعت من  ٠٣٣ألف إىل  ٠٣٣ألف ريال».
وأشار القبيل إىل أن أسعار التأمني على املركبات ضد الغري ،كانت ال تتجاوز  ٠٥٣رياالً يف العام املاضي ،وتنخفض إىل أقل من
ذلك يف بعض الشركات ،وترتفع يف شكل طفيف يف حاالت أخرى« ،إال أنه مع نهاية العام املاضي ومطلع احلالي ،قفزت األسعار
 ٠٣٣يف املئة ،ووصلت إىل  ٠٥٣رياالً ملعظم السيارات ،وتزيد على بعض السيارات ،مثل «هونداي» و«كيا» اليت وصلت قيمة وثيقة
التأمني اخلاصة بها إىل  ٠٠٥٣رياالً ،وذلك بسبب كثرة وشناعة احلوادث اليت حتدث هلذه النوعية من السيارات ،بعد أن مت درس
ذلك من خمتصني يف احلوادث».
ولفت املختص يف درس تعويضات احلوادث إىل أن التأمني الشامل والتأمني ضد الغري خيتلف من سيارة إىل أخرى يف السعر ويف
حجم مطالبات وتعويضات التأمني على املركبة ،موضحاً أن «كثرياً من الشركات رفعت أسعارها بعد أن سجلت خسائر كبرية
يف رؤوس أمواهلا ،وتعرض بعضها لإلفالس واإليقاف عن التداول يف سوق املال السعودية».
بدوره ،قال خبري التأمني خالد بسيوني« :إن ارتفاع حجم املخاطر ،وكذلك حجم اخلسائر ،اليت تعرضت هلا شركات التأمني يف
السوق السعودية أسهم يف ارتفاع أسعار التأمني ،سواء أكان تأميناً ضد الغري أم تأميناً شامالً» ،مضيفاً« :إن رفع أسعار التأمني ال
يكون من خالل الشركات ،ولكن الرفع يأتي بعد أن يقوم اخلبري اإلكتواري ،الذي يعمل مع الشركة بناء على قرارات مؤسسة
النقد العربي السعودي بضرورة تعيني خبري متخصص يف التأمني يف كل شركة ،بدرس السوق واخلروج بتوصيات توافق عليها
مؤسسة النقد وشركة التأمني برفع األسعار أو خفضها».
وأكد بسيوني أن «مجيع شركات التأمني ملزمة بوجود هذا اخلبري ،الذي بدوره يرفع تقاريره اليت توصي برفع األسعار أو
خفضها» ،الفتاً إىل أن سبب ارتفاع أسعار التأمني على السيارات ضد الغري ،جاء بعد «رفع حجم الدية للمتويف من  ٠٣٣ألف ريال
إىل  ٠٣٣ألف ريال ،إضافة إىل تسجيل معظم الشركات خسائر سنوية يف رأمساهلا ،بسبب ارتفاع مطالبات تأمني املركبات يف
السوق» .وقال« :على رغم التقارير اليت تشري إىل اخنفاض معدالت احلوادث يف السوق السعودية ،بنسبة  ٠٣يف املئة ،بعد تطبيق
نظام «ساهر»  ،فإن أسعار التأمني متوقع هلا االرتفاع أو االخنفاض ،نتيجة زيادة وشناعة احلوادث ونوعية التأمني املطبق على
املركبة».

من جهته ،اعترب عبدالرمحن بن عبيد (عامل يف جمال التأمني) ،سوق التأمني السعودية «أكرب سوق لتأمني السيارات يف الشرق
األوسط» ،الفتاً إىل أن «يف السعودية ماليني املركبات ،فكل أسرة متلك ما ال يقل عن ثالث سيارات .كما أن قطاع احلوادث
يشهد ارتفاعاً كبرياً يف بعض نوعيات السيارات ،مثل «كيا» و«هيونداي» ،حبسب تقارير املختصني يف احلوادث ،وهذا أسهم يف
منو هذا القطاع وارتفاع أسعاره».
وأوضح ابن عبيد أنه «على رغم ارتفاع أسعار التأمني على املركبات ،فإن كثرياً من الشركات ما تزال حتقق خسائر يف أعماهلا،
نتيجة تراكم املطالبات عليها» ،الفتاً إىل أن «األسعار احلاليّة ما تزال أقل من حجم سوق السيارات يف اململكة ،ومن حجم
احلوادث اليت تقع ،ما يتوقع ارتفاعها خالل األعوام املقبلة».

رابط اخلرب
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أعلن احلساب الرمسي ملشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض يف تويرت ،عن االنتهاء من
تركيب آلة جسور القطار جنوب املسار األول "حمور طريق العليا  -البطحاء" ،وبدء العمل يف صب القواعد
اخلرسانية واألعمدة يف مشال املسار األول ،مشريًا إىل أن املشروع سيتواصل كما خطط له إىل حني اكتماله
بإشراف من اهليئة العليا لتطوير الرياض.

http://www.alriyadh.com/1092811
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