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في مناطق متفرقة بالدوحة

التحكم باإشارات الضوئية في  50تقاطعً جديدً

خريطة بأماكن اإشارات الضوئية

جانب من مؤتمر «أشغال»

انتهت هيئة اأشغال العامة «أشغال» من تركيب نظام
التحكم باإشارات امرورية الضوئية من جانب مركبات الطوارئ
على خمسن تقاطعً جديدً في مناطق متفرقة من مدينة
الدوحة كجزء من امرحلة الثانية لتنفيذ هذا النظام ،ليصل عدد

 80تقاطعً رئيسيً تم تزويدها
بالنظام الجديد

 Ĵالدوحة  -ب
ت� ��م اإع� � � ��ان ع� ��ن ذل � ��ك خ � ��ال ال �ل �ق��اء
ال��ذي نظمته «أش�غ��ال» بمقر الهيئة،
أم ��س ،واس�ت�ع��رض��ت خ��ال��ه ال�ت��وزي��ع
ال �ج �غ��راف��ي ل�ل�ن�ظ��ام ،وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال� �ت ��ي ي �ع �م��ل ب� �ه ��ا ،ك� �م ��ا ك �ش �ف��ت ع��ن
نتائج التقارير واستطاعات ال��رأي
ال� �ت ��ي أج ��رت� �ه ��ا ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى م��دى
ف�ع��ال�ي��ة ال�ن�ظ��ام م��ن م�ن�ظ��ور الجهات
امستخدمة له.
ح �ض��ر ال �ل �ق��اء ام �ه �ن��دس ع�ب��دال�ع��زي��ز
السادة ،رئيس قسم عمليات السامة
وال �ت �ح �ك��م ام � � ��روري ب � � ��إدارة ت�ش�غ�ي��ل

الطرق في «أش�غ��ال» ،والعميد جمال
جعفر العجمي م�س��اع��د م��دي��ر إدارة
ال �ع �م �ل �ي��ات ب � � ��اإدارة ال �ع��ام��ة ل�ل��دف��اع
ام� ��دن� ��ي وال� �س� �ي ��د ب ��ري � �ن ��دون دي �ف �ي��د
م��وري��س ،ام��دي��ر التنفيذي ف��ي خدمة
اإسعاف في مؤسسة حمد الطبية.
وق� ��د أش� � ��ارت ن �ت��ائ��ج ااس �ت �ط��اع��ات
ال �ت��ي أج��رت �ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة إل ��ى أن %100
م� ��ن م �س �ت �خ��دم��ي ال� �ن� �ظ ��ام ام �م �ث �ل��ن
ف ��ي ق ��ائ ��دي س� �ي ��ارات ال ��دف ��اع ام��دن��ي
واإس � �ع ��اف ي � ��رون ب��أن��ه ي �س��اه��م في
ت �ق �ل �ي��ل اح� �ت� �م ��ال ت � �ع� ��رض س � �ي� ��ارات
ال �ط ��وارئ ل �ل �ح��وادث ام ��روري ��ة بشكل
كبير ،ونفس النسبة منهم يرون بأنه

التقاطعات امزودة بالنظام مع اكتمال امرحلة الثانية إلى 80
تقاطعً رئيسيً.
وقد كانت الهيئة قد بدأت بتنفيذ خطتها لتركيب هذا النظام
في أبريل من العام اماضي ،وانتهت من تنفيذ امرحلة اأولى التي

مستخدمون :النظام الجديد يقلل
الحوادث امرورية

ي�س��اه��م ف��ي تقليل ال��وق��ت امستغرق
لاستجابة للحاات الطارئة.
ي�ع�ت�ب��ر ن �ظ��ام ال�ت�ح�ك��م ف��ي اإش� ��ارات
الضوئية عن بعد من جانب سيارات
ال �ط��وارئ نظامً م�ت�ط��ورً يتكون من
ثاثة وحدات يتم تركيب أحدها على
اإش ��ارات الضوئية ف��ي التقاطعات،
والثاني يتم تركيبه داخ��ل امركبات،
والثالث هو عبارة عن برنامج إدارة
م��رك��زي يمكن القائمن على النظام
من إدارة اأجهزة والوحدات الخاصة
ب ��ال �ن �ظ��ام وض � �م� ��ان ف �ع��ال �ي��ة أدائ� �ه ��ا
وسامتها ،إلى جانب اإش��راف على
اس� �ت� �خ ��دام ال �ن �ظ ��ام ع �ل��ى ك ��ل إش� ��ارة

شملت تركيب النظام على أكثر من  30تقاطعً رئيسيً بمختلف
مناطق مدينة الدوحة باإضافة إلى أنه تم تجهيز
 15سيارة إسعاف و 10سيارات دفاع مدني بأجهزة
للتحكم عن بعد باإشارات الضوئية.

العمادي :النظام يساهم في تقليل
وقت ااستجابة للحاات الطارئة

ضوئية واستخراج التقارير الخاصة
بالنظام.
ي�ع�م��ل ه ��ذا ال�ن�ظ��ام م��ن خ ��ال أج�ه��زة
ت � �ح� ��دي� ��د ام � � ��واق � � ��ع ذات خ �ص��ائ��ص
ااس �ت �ش �ع��ار ال �ت��ي ت��رص��د اإش � ��ارات
امرسلة من اأجهزة التي تم تركيبها
في سيارات الدفاع امدني واإسعاف،
فتقوم بفتح اإش��ارات الضوئية قبل
أن ت�ص��ل إل�ي�ه��ا س �ي��ارة اإس �ع��اف أو
الدفاع امدني بعدة مئات من اأمتار،
ك �م ��ا ت �ع �م��ل ع �ل ��ى إغ � � ��اق اإش� � � ��ارات
ف ��ي ال �ج �ه��ات اأخ� � ��رى أم � ��ام ال �ح��رك��ة
امرورية.
و أك� ��د ام �ه �ن��دس ي��وس��ف ال �ع �م��ادي،

م��دي��ر إدارة ص�ي��ان��ة ال �ط��رق ب��أن ه��ذا
ال �ن �ظ��ام س�ي�س�ه��م ف ��ي ت�ق�ل�ي��ل ال��وق��ت
ام� �س� �ت� �غ ��رق ل ��اس� �ت� �ج ��اب ��ة ل �ل �ح ��اات
ال� �ط ��ارئ ��ة وت �ق �ل �ي��ل اح �ت �م ��ال ت �ع��رض
س� �ي ��ارات اإس� �ع ��اف وال ��دف ��اع ام��دن��ي
للحوادث.
من جانبه ،أشار امهندس عبدالعزيز
ال � � � �س � � � ��ادة ،رئ� � �ي � ��س ق � �س� ��م ع �م �ل �ي ��ات
ال �س��ام��ة وال �ت �ح �ك��م ام� � ��روري ب � ��إدارة
صيانة ال�ط��رق ف��ي «أش �غ��ال» ،إل��ى أن
ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام س �ي �س��اه��م ف ��ي تحقيق
اان �س �ي��اب �ي��ة ام ��روري ��ة ع �ل��ى ال�ط��ري��ق
أث � �ن ��اء ق� �ي ��ام س � �ي� ��ارات اإس � �ع� ��اف أو
ال��دف��اع ام��دن��ي بمهامها ،م��ع م��راع��اة

السادة :يحقق اانسيابية امرورية
على الطريق

س ��ام ��ة ب ��اق ��ي م �س �ت �خ��دم��ي ال �ط��ري��ق
م��ن خ��ال إغ ��اق ب��اق��ي اإش� ��ارات في
ااتجاهات اأخرى قبل مرور سيارة
اإسعاف أو الدفاع امدني.
وق��د تلقى سائقو سيارات اإسعاف
وال ��دف ��اع ام��دن��ي ت��دري �ب��ً ع�ل��ى كيفية
اس � �ت � �خ� ��دام ه� � ��ذا ال � �ن � �ظ� ��ام ال� �ج ��دي ��د،
والحاات التي تستدعي استخدامه،
كما تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من
هيئة اأشغال العامة واإدارة العامة
للدفاع امدني ومؤسسة حمد الطبية
م��راق �ب��ة اس �ت �خ��دام ال �ن �ظ��ام وتقييمه
وت �ق��دي��م ال �ت��وص �ي��ات وااق� �ت ��راح ��ات
الخاصة بتحسن أدائه.

تجهيز  15سيارة
إسعاف و 10سيارات
دفاع مدني بأجهزة
للتحكم عن بعد

نتائج استطاع «أشغال» حول نظام اإشارات الضوئية
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