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العميد الخرجي : نطمح أن يكون مركزا لألبحاث على مستوى الدولة

املرور تفتتح مكتبا للدراسات املرورية بجامعة قطر

افتتحت اإلدارة العامة للمرور صباح أمس  مكتب الدراسات املرورية التابع 
لها بمركز قطر للنقل والسالمة املرورية التابع لجامعة قطر  ، و قد حضر 
محمد  والعميد  قطر،  جامعة  رئيس  الدرهم  راشد  حسن  الدكتور  االفتتاح 
آل  ناصر  خليفة  والدكتور  للمرور،  العامة  اإلدارة  عام  مدير  الخرجي  سعد 
خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، والعميد محمد عبدالله املالكي 
أمني سر اللجنة الوطنية للسالمة املرورية والعقيد محمد راضي الهاجري 
مدير ادارة  التوعية املرورية باإلدارة العامة للمرور، وعدد من أساتذة كلية 
اإلدارة  ضباط  من  وعدد  املرورية،  والسالمة  للنقل  قطر  ومركز  الهندسة 

العامة للمرور..

مكتب  افتتاح  بــأن  الخرجي  سعد  محمد  العميد    أوضـــح 
العامة  اإلدارة  بــني  لالتفاق  نــواة  يمثل  املــروريــة،  الــدراســات 
للمرور وجامعة قطر، ليكون في املستقبل مركزا لألبحاث 
املرورية على مستوى دولة قطر، وسوف يكون هناك تعاون 
وثيق بني املــرور والجامعة  من خالل هذا املكتب.واضاف 
ان نشر االحصائيات والتقارير السنوية ومد املكتب بها، 
هو تحفيز البنائنا الطالب لتكون مشاريع تخرجهم حلوال 
مفيدة، تستفيد  منها اإلدارة العامة للمرور.. وسوف نقوم 
من خالل هذا املكتب بتزويدهم باملعلومات واإلحصاءات، 

التي يحتاجون إليها .
ولــفــت الــعــمــيــد الــخــرجــي إلــــى أن إســـهـــام الــجــامــعــة وكــلــيــة 
الــهــنــدســة، قــد بـــدأ قــبــل تــدشــني املــكــتــب، مــن خـــالل بحوث 

ودراسات األساتذة األكاديميني، اليوم يمتد املجال ليشمل 
بحوث ومشاريع الطالب أنفسهم.. التي ستكون بإشراف 
الــجــامــعــة، ونــمــدهــا بــاملــعــلــومــات واألرقـــــام املــطــلــوبــة، بــل قد 
نطرح عليهم بعض املواضيع والنقاط لتكون محل بحثهم 

ودراستهم.

◄ تعزيز قيمة الدراسات 
قطر  جامعة  رئيس  الدرهم،  حسن  الدكتور  أكد  جهته  من 
أن افتتاح مكتب الــدارســات املــروريــة، التابع لــإلدارة العامة 
لــلــمــرور فــي مــركــز قطر للنقل والــســالمــة املــروريــة و ربط 
باملركز  للمرور  العامة  ــاإلدارة  بــ الخاصة  البيانات  قــاعــدة 
ــات والـــبـــحـــوث الــتــي يــقــوم بها  ــدارســ ــ ســيــعــزز مـــن قــيــمــة ال

املركز، بحيث تكون قاعدة البيانات متوفرة وتقدم أرقاما 
دراســات  تقديم  على  املركز  في  الباحثني  تساعد  حقيقية 
وإحصائيات وتوصيات، تساعد متخذي القرار على وضع 

الحلول املناسبة فيما يخص السالمة املرورية في قطر . 

◄  توعية حقيقية 
وأضاف د.الدرهم أن حركة السير في الطرق متنوعة، بني 
استخدام  إلى  والشاحنات،  والناقالت  السيارات  استخدام 
املشاة،  حركة  إلــى  باإلضافة  والهوائية،  النارية  الــدراجــات 
ومطلوب  األمـــور،  هــذه  بكل  معنية  املــروريــة  فالسالمة  لــذا 
أن تــكــون لــديــنــا تــوعــيــة حــقــيــقــيــة ملــســتــخــدمــي الــســيــارات 
استراتيجية  هــنــاك  أن  إلـــى  مــشــيــرا  ــاة،  واملـــشـ ــــدراجــــات  وال

للسالمة  وطنية  ولجنة  قطر،  في  املرورية  للسالمة  وطنية 
الــدولــة،  ومؤسسات  قطاعات  جميع  فيها  ممثلة  املــروريــة، 
قطر  ومــركــز  اللجنة،  هــذه  فــي  وممثلة  مشاركة  والجامعة 
للنقل والسالمة املرورية هو املعني بعمل جميع الدراسات 
الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  في  تساعد  التي  والبحوث، 
ــاء وابـــتـــكـــار الــحــلــول  ــطـ لــلــســالمــة املــــروريــــة، مـــن خــــالل إعـ

والبرامج.
وأوضح أنه باستخدام قاعدة البيانات التي توفرها اإلدارة 
العامة للمرور من خالل الربط مع املكتب املروري بالجامعة، 
ســــوف نــشــجــع الـــطـــالب وأعــــضــــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس على 
كلية  في  فقط  ليس  التخرج  مشاريع  في  منها  االستفادة 

الهندسة ولكن في جميع الكليات. 

 قال الدكتور خليفة ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة في 
جامعة قطر ، نحن سعداء  بتفعيل االتفاقية التي حصلت بني 
للمرور،  العامة  بـــاإلدارة  ممثلة  الداخلية  ووزارة  قطر  جامعة 
والسالمة  والــدراســات  النقل  مركز  في  ممثلة  الهندسة  وكليه 
املرورية بإنشاء مكتب يربط بني وزارة الداخلية وجامعة قطر 
بالوزارة  البيانات  قاعدة  في  املتوفرة  البيانات  على  للحصول 
مؤسستني  بني  وشراكة  كبيرة  مبادرة  العمل  هذا  ان  ،معتبرا 
ــدا ان هــدف  ــؤكــ ضــخــمــتــني ،مــ
افتتاح املكتب  املساعدة وعمل 
بالسالمة  املرتبطة  الــدراســات 
املــــروريــــة حــفــاظــا عــلــى ارواح 
جميع أبناء قطر واملقيمني في 
هذه األرض الطيبة .  وأضاف 
ــيــــر بــني  ــبــ ،هــــــنــــــاك تــــــعــــــاون كــ
الــدراســات  تبادل  في  الطرفني 
لــلــمــرور  ــة  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  بــــني 
الهندسة  وكلية  قطر  وجامعة 
وجميع الكليات  ،وكذلك سيتم 
تنظيم برامج توعيه من خالل 
املكتب بحكم ان الجامعة تضم 
اكبر كثافة سكانية في الدولة 
الى  املنتسبني  عــدد  بلغ  حيث 
الجامعة ما يقارب عشرين الف طالب غير املوظفني. ونوه بأن 
مركز الدراسات والسالمة املرورية أصدر 6 دراسات وكتيبات 
تم تصميمها من قبل اإلدارة العامة للمرور وبعضها يتضمن 
بعضها  بتطبيق  املـــرور  إدارة  بــدأت  والــتــي  التوصيات  بعض 
في  االخــوة  احتياجات  حسب  مستمرة  دراســات  هناك  كذلك 
إدارة املرور في جميع البيانات وال تقتصر فقط في املجاالت 
الهندسية او السلوكيه حتى في البرامج التوعوية وهذه تشمل 
املكتب  أن   موضحا   ، قطر  بجامعة  املرتبطة  الكليات  جميع 

يخدم جميع كليات جامعة قطر والباحثني. 

¶  الدكتور خليفة ال خليفة 

 ورشة عمل حول تغيير سلوكيات السياقة 
   عقدت إدارة املرور بالتعاون مع جامعة قطر 
أمــس ورشــة عمل تحت عنوان "التغيير في 
سلوكيات السياقة وتأثير ذلك على السالمة 
محمد  العميد   حضرها  والــتــي  املـــروريـــة".. 
ســعــد الــخــرجــي، مــديــر عـــام اإلدارة الــعــامــة 
الهاجري،  راضــي  محمد  والعقيد   للمرور، 
مدير إدارة التوعية املرورية باإلدارة العامة 
لــلــمــرور، وعـــدد مــن أعــضــاء هيئة التدريس 

والطالب بجامعة قطر.. 
العمل  أوراق  من  عــددا  الورشة  تناولت  وقد 
حيث قدم  العقيد  محمد راضــي  الهاجري 
ــة عــمــل تــحــت عــنــوان "الــجــهــود املــروريــة  ورقـ

في مواجهة سلوكيات مستخدمي الطريق"، 
ــيـــرات الـــحـــاصـــلـــة فــي  ــتـــغـ ــنــــاول خـــاللـــهـــا املـ تــ
والــجــهــود  الــطــريــق،  مستخدمي  ســلــوكــيــات 
ملواجهة  للمرور  العامة  اإلدارة  بذلتها  التي 
ســلــوكــيــات مــســتــخــدمــي الــطــريــق لــلــحــد من 

املخالفات والحوادث املرورية .
الدكتور   مــن  املقدمة  العمل  ورقـــة  جـــاءت  ثــم 
مـــحـــمـــد خــــــربــــــاش، مـــــن مــــركــــز قـــطـــر لــلــنــقــل 
والـــســـالمـــة املــــروريــــة بــجــامــعــة قــطــر، والــتــي 
اســـتـــعـــرض مــــن خـــاللـــهـــا تـــجـــربـــة مــيــدانــيــة 
ــلـــوك مــســتــخــدمــي الـــطـــريـــق عند  لــتــقــيــيــم سـ

املمرات املخصصة لعبور املشاة.. 

الجندي،  حسن  فتحي  األســتــاذ   تناول  كما 
ــامـــة بــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة،  ــعـ مــــن الـــعـــالقـــات الـ
مستخدمي  توعية  فــي  األمــنــي  اإلعـــالم  دور 
الطريق مركزا على: دور التوعية في تغيير 
سلوكيات األفراد، دور التوعية املرورية في 
الداخلية  وزارة  تجربة  ثم  التنمية،  تحقيق 
القطرية.. وكانت الورقة املقدمة من الدكتور  
بكلية  األستاذ  اليافعي،  صالح  عبدالناصر 
اآلداب والــعــلــوم جــامــعــة قــطــر، فـــي اإلجــابــة 
ــاذا شـــبـــاب قــطــر يــمــوتــون من  ــ عـــن ســـــؤال: ملـ
ــبـــع االتـــــهـــــام إلـــى  الــــــحــــــوادث؟ وأشــــــــار بـــأصـ

السرعة، وولع الشباب الكبير بالسيارات. 

 د. الدرهم : ربط قاعدة بيانات املرور 
بالجامعة يعزز بحوث السالمة املرورية 

نحتاج توعية حقيقية ملستخدمي السيارات 
والدراجات واملشاة 

  يحيى عسكر

 العميد املالكي:  أبحاث ودراسات لتطوير الحالة املرورية 

 قــــال الــعــمــيــد  مــحــمــد عــبــدالــلــه املــالــكــي إن 
ــة املــــروريــــة  ــز قـــطـــر لــلــنــقــل والــــســــالمــ ــركــ مــ
واملكتب املروري بجامعة قطر، ثمرة لجنة 
الــــدراســــات والـــبـــحـــوث.. الــتــي تــشــكــلــت مع 
املرورية..  للسالمة  الوطنية  اللجنة  بداية 
مــضــيــفــا أن الـــتـــعـــاون بــــني جـــامـــعـــة قــطــر، 
يــكــون  ســـــوف  لـــلـــمـــرور  الـــعـــامـــة  واإلدارة 
لـــه مـــــردوده الــجــيــد عــلــى الــحــالــة املـــروريـــة 

وتعديل مسارها..
  ولـــفـــت إلــــى أن لــجــامــعــة قــطــر مــجــمــوعــة 
ــفـــيـــذهـــا فــــــي إطــــــار  ــنـ ــتـ ــــع تـــــقـــــوم بـ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
املرورية،  الوطنية للسالمة  االستراتيجية 

والــــدراســــات والـــبـــحـــوث الــتــي يــتــم الــقــيــام 
بــهــا هــي نــــواة لكثير مــن هـــذه املــشــاريــع.. 
وقال ان اللجنة الوطنية للسالمة املرورية 
عــلــى صــلــة دائـــمـــة بــمــركــز قــطــر لــلــبــحــوث 
ــــات الــتــابــع لــجــامــعــة قـــطـــر، ومــن  ــدراسـ ــ والـ
وهــيــئــة  ــمــــرور،  ــلــ لــ الـــعـــامـــة  اإلدارة  خـــــالل 
ــيـــة لــلــســالمــة  ــنـ ــنـــة الـــوطـ ــلـــجـ األشـــــغـــــال والـ
املــــــروريــــــة، وجــــامــــعــــة قــــطــــر، يـــتـــم تــحــديــد 
الـــدراســـات والــبــحــوث الــتــي تــحــتــاج إليها 
املـــشـــاريـــع الــخــاصــة بــالــتــطــويــر املــــــروري.. 
مؤكدا على أهمية وجود مكتب للدراسات 
املــــروريــــة، تــابــع لــــــإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور، 
داخــل جامعة قطر.. ملا له من فائدة تعود 

على بحوث ودراسات الطالب. 

  الدوحة ـ الشرق 

¶  العميد محمد املالكي 

  الدوحة ـ الشرق 

د. خليفة آل خليفة : 
 تنظيم برامج توعية  للطلبة 

ودراسات حول السالمة املرورية 


