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حتافظ �سر�ئط رقيقة من �ملطاط مرّكبة على �أذرع معدنية على �سفاء �لزجاج 

�الأمامي لل�سيارة يف �أي طق�س، لذلك من �ملهم �حلفاظ على جودتها وفاعليتها. 

فينبغي ��ستبد�ل ما�سحات �لزجاج �الأمامي مرتني يف �ل�سنة على �الأقل بغ�س 

�لنظر عن مدى ��ستخد�مها، و�أكرث من ذلك �إن ظهر عليها عالمات �الهرت�ء.

مشقة استبدال املاسحة

في هذا العدد
عدد خا�ص باملرور  2017

استثمر في نظام   10
منع انغالق 

املكابح
عند �لت�سوق ل�سر�ء �سيارة 

جديدة، من �أف�سل �ال�ستثمار�ت 

�لتي ميكنك �تخاذها - ل�سمان 

�سالمتك و�سالمة كافة �لركاب - 

هو نظام منع �نغالق �ملكابح.

ال يهم �إن كان �لطريق 

ماألوًفا �أم ال، �لقيادة يف 

�لليل د�ئًما �أكرث خطورة، 

وهناك عدة عو�مل توؤدي 

�إىل ذلك.

�أن�ستازيا، 8

كن متيقًظا 5
لتبقى سامًلا
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كل ما يتطلبه األمر هو 
حركة واحدة

لكن �أينما كنت، يف وقٍت ما �ست�سطر �إىل ��ستبد�ل 

�لبطارية، ولذلك من �ملهم معرفة ما تبحث عنه. عند 

�لت�سوق، عليك �الأخذ يف عني �العتبار حجم �لبطارية 

وحد�ثتها و�سعتها.

شراء البطارية الصحيحة 
لسيارتك

تخيل �إن مل ت�ستطع ت�سغيل �سيارتك حتى تربط حز�م 

�الأمان. هذ� حل ب�سيط ميكن �أن ي�ساعد على �سمان 

��ستخد�م �ل�سائقني و�لركاب �لطريقة �الأكرث فعالية يف 

�حلد من �الإ�سابات و�لوفيات يف حو�دث �ل�سيار�ت.

�أينما كان �جتاهك، خذ معك �ل�سالمة.

على الغالف

وصفة لتطبيقات مشاركة املواصالت: 
كيف تحافظ على سالمتك 

أثناء املشاركة
يف �لعامل �حلديث و�لرقمي على نحو متز�يد، مل يعد �لهتاف 

و�لتلويح ل�سيار�ت �الأجرة هو �خليار �لوحيد الإيجاد من يو�سلك. 

فقد �أ�سبحت تطبيقات م�ساركة �ملو��سالت مثل �أوبر وليفت 

وكرمي مظهرً� ماألوفًا يف مدن عديدة حول �لعامل، فهي توفر حل 

�سريع و�سهل مل�سكلة �سائعة: وهي �حلاجة للمو��سالت فورً�. ولكن 

هل هذه �لتطبيقات �آمنة؟

15 12
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مشقة استبدال املاسحة
تحافظ شرائط رقيقة من املطاط مرّكبة على أذرع معدنية على صفاء الزجاج 

األمامي للسيارة في جميع أنواع الطقس، لذلك من املهم الحفاظ على 
جودتها وفاعليتها. فينبغي استبدال ماسحات الزجاج األمامي مرتين في 

السنة على األقل بغض النظر عن مدى استخدامها، وأكثر من ذلك إن ظهر 
عليها عالمات االهتراء.
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أخبرنا عن رأيك
�أجرينا بع�س �لتغيري�ت على ن�سرة �أ�سو�ء على �ل�سالمة، 

لكن لي�س هنالك ما يدعو للقلق ــ فر�سالتنا م�ستمرة جتاه 

�ئنا وتوعيتهم باأ�سول �ل�سالمة. لذلك، نتطلع  خدمة قر 

ملعرفة �آر�ئكم حول �لن�سرة.

را�سلونا على العنوان:

panorama@aramco.com

قد تؤدي الحرارة والبرودة وأشعة 
الشمس املباشرة إلى تشقق 

وتمزق املطاط، مما يترك بقع عند 
استخدام ماسحات الزجاج األمامي. 
وقد تؤدي فترات طويلة من عدم 

االستعمال إلى التصاق املطاط 
بالزجاج األمامي.

>

قد توؤدي �حلر�رة و�لربودة و�أ�سعة �ل�سم�س �ملبا�سرة �إىل ت�سقق ومتزق 

�ملطاط، مما يرتك بقع عند ��ستخد�م ما�سحات �لزجاج �الأمامي. وقد 

توؤدي فرت�ت طويلة من عدم �ال�ستعمال �إىل �لت�ساق �ملطاط بالزجاج 

�الأمامي. فقد يتمزق �ملطاط وتخد�س �لذر�ع �ملعدنية �لزجاج �الأمامي 

وتتلفه. كذلك فاإن �سماع �سوت �سرير �أثناء ت�سغيل �ملا�سحات هو �أحد 

�لدالئل على وجوب ��ستبد�لها.

لتحافظ على جودة �ملا�سحات، �م�سحها با�ستخد�م �سائل تنظيف �لزجاج 

�الأمامي وقطعة قما�س ناعمة. ��ستخدم �سائل تنظيف �لزجاج �الأمامي 

و�ملا�سحات لتنظيف �لزجاج �الأمامي حينما يت�سخ. وب�سفة خا�سة، من 

�ملهم �حلفاظ على نظافة �لزجاج �الأمامي �أثناء �لقيادة لياًل، فحينها 

ت�سبب �الأو�ساخ على �لزجاج �الأمامي �نعكا�ًسا ووهًجا قد يحجب روؤية 

�ل�سائق. و�إن كنت بحاجة �إىل ت�سغيل ما�سحات �لزجاج �الأمامي ب�سبب 

ا. مطر �أو �سباب، ينبغي عليك ت�سغيل �مل�سابيح �الأمامية �أي�سً

عندما يحني �لوقت ال�ستبد�ل �ملا�سحات، ��ستبدلها جميًعا، �ملا�سحات 

�الأمامية و�خللفية على حد �سو�ء. فاإن بد�أت �إحد�ها بالتلف، �ستتلف 

�لبقية قريًبا. تاأكد من حجم �ملا�سحات �لتي حتتاجها يف دليل �ملالك 

�خلا�س بك �أو قم بقيا�سها، حيث تكون �إحد�ها عادة �أطول من �لبقية 

و�ست�سطر �إىل �سر�ء �أحجام خمتلفة. �ستح�سل على �جلودة بقدر ما 

تدفعه، لذلك ال تعتمد على �الأ�سعار فقط كدليلك يف �سر�ء �لبديل 

n خلا�س بك�

�أن�ستازيا، 8



�سّنت عدة واليات �أمريكية قانوًنا ين�س على وجوب ت�سغيل �مل�سابيح �الأمامية �إن �حتجت ت�سغيل ما�سحات �لزجاج 

�الأمامي لرتى بو�سوح. وهذه عادة جيدة ومنا�سبة الأي نوع من �لطق�س قد مينع �الآخرين من روؤية �سيارتك.

شّغل املصابيح األمامية مع ماسحات الزجاج األمامي

دوار الحركة والعمر 
االفتراضي ملركبتك

كل من ميلك مركبة يريدها �أن تعمل الأطول فرتة ممكنة، وقد يكون بع�س 

�أفر�د �لعائلة �أو �الأ�سدقاء يعانون من دو�ر �حلركة ب�سهولة. هناك بع�س 

�ل�سلوكيات �لب�سيطة �لتي ت�ساعدك على جتنب دو�ر �حلركة و�إطالة �لعمر 

�الفرت��سي ملركبتك يف �آٍن و�حد.

�لكبح: جتنب �ل�سغط على �ملكابح بقوة �أو �لتوقف ب�سكل مفاجئ. كن  		•
على ��ستعد�د لت�سرفات �ل�سائقني �لذين �أمامك و��سغط على �ملكابح 

بلطف مبكًر�، فاإبطاء مركبتك حتى تتوقف �أقل �سرًر� على �ملحرك ون�سبة 

��ستهالك �لوقود و�ملكابح و�لركاب.

�لبدء بالتحرك: �بد�أ بالتحرك ببطء من و�سع �لتوقف وزد �سرعتك    •
تدريجًيا حتى ت�سل �إىل �سرعة ثابتة، حيث �أن �ل�سال�سة يف �لتحرك 

ت�ساعد �لركاب يف �العتياد على �حلركة، كما �أنها جيدة لن�سبة ��ستهالك 

�لوقود و�الإطار�ت و�ملحرك.
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معدل الوفيات من حوادث املركبات أثناء القيادة في الليل يعادل ثالثة 
أضعاف معدلها في النهار، وذلك وفًقا لبيانات جمعها املجلس الوطني 

األمريكي للسالمة. وبما أن عدد السائقين في الطرق يقل بعد غروب 
الشمس، من الواضح أن القيادة أثناء الليل أكثر خطورة، حيث تحدث 

حوالي نصف وفيات حوادث املرور أثناء الليل، رغم أن عدد السيارات في 
تلك الساعات يشّكل فقط ربع إجمالي عدد السيارات. فال يهم إن كان 

الطريق مألوًفا أم ال، القيادة في الليل دائًما أكثر خطورة، وهناك عدة 
عوامل تؤدي إلى ذلك.

كن متيقًظا لتبقى سامًلا
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الظالم هو السبب الرئيسي خلف كون القيادة في الليل أكثر خطورة 
ألنك ال تستطيع الرؤية بوضوح كما في النهار، فالنطاق املتوسط 

للمصابيح األمامية هو 150 متًرا فقط. كذلك فإن مستوى إدراكك 
لألبعاد وقدرتك على تمييز األلوان ورؤيتك املحيطية تتأثر سلبًيا في 
الليل. رؤيتك املحدودة في الليل تتيح لك وقًتا أقل لالستجابة ألي 

شيء قد يحدث في الطريق، وخاصة عند القيادة بسرعة عالية. ولذا، 
فإن تخفيض سرعتك أثناء القيادة لياًل يعد أمًرا فائق األهمية.

ويمكن أن يتسبب الظالم بمشاكل أخرى في الرؤية، فقد يؤثر 
وهج املصابيح األمامية من السيارات املواجهة لك على قدرتك في 
الرؤية. ال تنظر مباشرة إلى املصابيح األمامية املواجهة لك، بل إلى 
جانب الطريق. كما ينبغي خفض إنارة مصابيح سيارتك عند اقترابك 

نحو سيارات أخرى لتتجنب حجب رؤية السائق اآلخر. استخدم املصابيح 

األمامية العالية فقط عند القيادة في مساحات مكشوفة خالية من 
السيارات القريبة.

تأكد من نظافة املصابيح األمامية ومن صحة تصويبها، وال تنس 
تنظيف زجاجك األمامي. شغل مصابيحك األمامية قبل غروب 

الشمس بنصف ساعة، واستمر في استخدامها لنصف ساعة أخرى 
بعد شروق الشمس. أثناء القيادة، اخفض ضوء لوحة القيادة، وحد من 
ما قد يلهيك كالتحدث مع الركاب واالستماع إلى الراديو. كن صريًحا 

حول قدرتك على القيادة بعد حلول الظالم، واقتصر القيادة على 
ساعات النهار إن لزم األمر.

يساهم اإلرهاق أيًضا في خطورة القيادة أثناء الليل. فقد كشف 
استطالع من مؤسسة النوم الوطنية أن 60 % من البالغين قد 



7

20
17

ر 
و
ر

مل
با

 ـ 
س

�
خا

د 
د

ع

>
سبق لهم القيادة وهم مرهقين، وأن %37 قد غفوا أثناء القيادة. 
كما صرحت اإلدارة الوطنية لسالمة املرور على الطرق السريعة بأن 
معظم الحوادث والحوادث الوشيكة تقع في األوقات التي يكون 

السائقون فيها غالًبا مرهقين: من الساعة الرابعة فجًرا حتى السادسة 
صباًحا ومن منتصف الليل حتى الثانية فجًرا ومن الثانية ظهًرا حتى 

الرابعة عصًرا.

تنصح مؤسسة النوم الوطنية بالحصول على سبع إلى تسع 
ساعات من النوم يومًيا. وينبغي أن تأخذ استراحة من القيادة كل 
ساعتين لتحد من القيادة وأنت مرهق. قم بالقيادة خالل األوقات 

التي تكون فيها عادًة متيقًظا، وتوقف بجانب الطريق وخذ قيلولة إن 
 n .كنت تشعر بالنعاس

ال يمكن تجنب القيادة الليلية دائًما، 
لذا خذ في عين االعتبار مخاطر 
القيادة لياًل لتقلل الخطر وتبقى 

سامًلا.



أنت تسأل وخبراؤنا يجيبون
هل لديك �أي �سوؤ�ل حول �ل�سالمة وحتتاج �إىل �إجابة؟ ��ساأل 

خرب�ءنا.

 panorama@aramco.com أر�سل �س�ؤ�لك �إىل�

�مل��س�ع: �س�ؤ�ل.
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أنت تسأل وخبراؤنا يجيبون
>

�جلو�ب �ملخت�سر هو نعم، �أنت بحاجة �إىل ذلك. ر�جع دليل �ملالك 

ملعرفة متى ينبغي �أن تغري �لزيت و�أي نوع ت�ستخدم. بع�س �أنو�ع �لزيوت 

�حلديثة و�لزيوت ذ�ت �حلياة �لطويلة ال حتتاج �إىل تغيري متكرر 

كالزيوت �ملنتجة يف �ملا�سي. لكن التز�ل حتتاج لتغيري �لزيت بانتظام. 

فالزيت يجمع قطًعا �سغرية من �لرت�ب و�ل�سد�أ و�خلر�طة �ملعدنية 

و�ملو�د �ل�سارة �الأخرى �لتي ميكن لها �أن ت�سر حمركك. تغيري �لزيت 

يزيل تلك �ملو�د �ل�سارة ويحمي حمركك على �ملدى �لطويل. فيما قد 

يتلف عدم تغيري �لزيت حمركك، مما قد يوؤدي �إىل �إ�سالحات مكلفة �أو 

ي�ستدِع ��ستبد�ل �ملحرك. �نفق �لقليل من �ملال على تغيري زيت بانتظام 

لتحمي حمركك من �لكثري من �الأ�سر�ر الحًقا.

أفكر في شراء سيارة <
مستعملة، ولكن أعلم أنها 

قد تعرضت لحادث واحد على 
األقل. ما الذي يجب علّي البحث 

عنه قبل شرائها؟

ملاذا يكون صوت إشارة <
االنعطاف أسرع أحياًنا؟

قد تخفي �ملركبة �لتي قد تعر�ست حلادث �لعديد من �مل�ساكل 

�ملختلفة، حتى �إن كانت تباع لدى وكيل ح�سن �ل�سمعة، وي�سعب 

روؤية �لعديد من تلك �مل�ساكل. �طلب من ميكانيكي حمرتف تفح�س 

�ل�سيارة قبل �أن تو�فق على �ل�سر�ء، وجتنب �سر�ء �أي �سيارة ال ي�سمح 

مالكها للميكانيكي �لذي �خرتته باإلقاء نظرة عليها. فهناك �ثنان 

من �ملخاطر �خلفية �ملحتملة �لتي قد تو�جهها، وهما تلف يف هيكل 

�ل�سيارة و�سيارة »�لن�سفني«.

يعد تلف هيكل �ل�سيارة م�سكلة �سائعة للمركبات �لتي تعر�ست 

حلو�دث. يح�سل ذلك عند �رتطام �ل�سيارة من �جتاه يوؤدي �إىل 

�نحناء �مل�ستطيل �لفوالذي �لذي ي�سكل قاعدة ج�سم �ملركبة. �أي 

�نحناء للهيكل ي�سعفه ويجعل �ملركبة �أكرث خطورة. فقد تتوقف 

�ل�سيارة عن �لعمل متاًما �إن تعر�ست حلادث �آخر. وقد ي�سبب �نحناء 

ا مبيالن �ل�سيارة �إىل �جلانب �أثناء �لقيادة و�هرت�ء غري  �لهيكل �أي�سً

متزن للعجالت و�ملكابح، و�أكرث من ذلك.

�سيارة »�لن�سفني« ت�سكل خطًر� �آخر ال ميكنك مالحظته مبجرد �لنظر 

خلارج �ل�سيارة. يحدث ذلك عندما تتعر�س �سيارتني من نف�س �لطر�ز 

و�ل�سناعة حلو�دث خمتلفة. فعندها قد يف�سل �لوكيل �لن�سف �ل�سليم 

من �إحد�ها وي�سله بالن�سف �ل�سليم من �الأخرى. وذلك يقلل من �سالمة 

�ملركبة، ولكن ي�سعب مالحظته مع طالء جيد. حتدث مع ميكانيكي 

حمرتف عن �أي خماوف لديك قبل �سر�ء �سيارة م�ستعملة.

هل أنا حًقا بحاجة إلى تغيير 
زيت سيارتي كثيًرا؟

�إ�سارة �النعطاف هي �إحدى مز�يا �ل�سالمة �سديدة �الأهمية، حيث 

ت�سمح لل�سائقني �الآخرين مبعرفة متى و�إىل �أين تريد �النعطاف 

�أو تغري �مل�سار. د�خل �ل�سيارة، للموؤ�سر طريقتان الإ�سعار �ل�سائق 

�أن �إ�سارة �النعطاف تعمل وهما �ل�سوء �لو�م�س و�ل�سوت. حني 

يكون �ل�سوء �لو�م�س و�ل�سوت �أ�سرع من �ملعتاد فيعني ذلك �أن 

�إحدى �الأ�سو�ء يف �لد�ئرة ال تعمل. قد تكون �الأمامية �أو �خللفية، 

فال ميكن للموؤ�سر �أن يحدد، ولكنه يحذرك باأن �إحدى �الأ�سو�ء 

ال تعمل. و�إن توقفت �إحد�ها عن �لعمل، �ستتوقف �لبقية قريًبا. 

مب�ساعدة �أحد �أ�سدقائك، تاأكد �أن كافة �الأ�سو�ء – م�سابيح 

�لرجوع للخلف و�ملكابح و�إ�سارة �النعطاف – تعمل. يقّدر باأن 

مركبة من كل ثالث مركبات بها م�سباح و�حد على �الأقل 

حمرتق، لذلك �جعل فح�س م�سابيحك عادة منتظمة و��ستبدلها 

n .باأ�سرع ما ميكن
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حرية اليدين ال تعني 
الحرية من خطر

 % 50

1/3

2X

1
ما ال تالحظه عرب زجاج �سيارتك �الأمامي �أثناء حتدثك على �لهاتف، حتى �إن 

كنت تتحدث حر �ليدين.

 �النخفا�س يف قدرتك على معاجلة �ل�سور �أثناء �ال�ستماع �إىل هاتفك.

�لزيادة يف �لوقت �لذي ي�ستغرقك لال�ستجابة للحاالت �لطارئة حتى عند ��ستخد�م 

�لهاتف حر �ليدين.

عدد �ملهام �لتي ميكن للدماغ �لرتكيز عليها يف �آٍن و�حد.

27 �لوقت �لذي ي�ستغرقه �لدماغ يف �لتبديل بني �ملهام
ثانية

جمال روؤيتك يكون حمدوًد� عند ��ستخد�م �لهاتف.

برنامج MythBusters – �أثبت �أن �لتحدث على �لهاتف حر �ليدين يوؤدي �إىل قيادة �سيئة 

للغاية. يتفق على ذلك كل من جامعة والية يوتا و�الإد�رة �لوطنية �الأمريكية ل�سالمة �ملرور على 

�لطرق �ل�سريعة وجامعة تورو وموؤ�س�سة AAA لل�سالمة �ملرورية و�ملجل�س �لوطني �الأمريكي 

لل�سالمة وفًقا لتجاربهم.

 �لفائدة؟ �مل�ستفيد �لوحيد من توفري تقنية  »حرية �ليدين« يف �سيارتك هي �ل�سركة 

�مل�سنعة لل�سيارة و�لتي تفر�س �سعًر� �إ�سافًيا على هذه �خلدمة �خلطرية.



استثمر في نظام منع 
انغالق املكابح
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انغالق املكابح

عند التسوق لشراء سيارة جديدة، من أفضل االستثمارات التي يمكنك اتخاذها 
- لضمان سالمتك وسالمة كافة الركاب - هو نظام منع انغالق املكابح. 

رغم أنه ليس من املعدات املطلوبة في السيارات الجديدة في كل بلد أو 
منطقة، يعد نظام منع انغالق املكابح خيار ذكي عليك التفكير به بجدية أثناء 

تسوقك لسيارة جديدة.

نظام منع �نغالق �ملكابح هو نظام �أمان يعمل �أثناء �لكبح يف حاالت 

�لطو�رئ. فهو مينع �لعجالت من �النغالق ويجنبك �النزالق غري 

�خلا�سع للتحكم وذلك عند �سغط دو��سة �ملكابح ب�سكل كامل. متنع 

وحد�ت نظام منع �نغالق �ملكابح �نغالق �لعجالت من خالل ��ستخد�م 

�ملكابح و�طالقها تلقائًيا �ثنا ع�سر مرة �أو �أكرث يف كل ثانية. وي�سمح 

ذلك ل�سيارتك بالتوقف يف �أق�سر م�سافة ممكنة.

كالكثري من �لتطور�ت يف �سناعة �ل�سيار�ت، فاإن �سناعة �لطري�ن 

هي من �خرتع نظام منع �نغالق �ملكابح، فُطورته الأول مرة يف �أو�خر 

ع�سرينات �لقرن �ملا�سي للطائر�ت. يف �خلم�سينات، كانت �لطائر�ت 

ت�ستخدم �الأنظمة �مليكانيكية على نطاق و��سع يف �ململكة �ملتحدة، ويف 

�ل�سبعينات �أدخلت �سركات �سناعة �ل�سيار�ت �الأمريكية �جليل �الأول 

من وحد�ت نظام منع �نغالق �ملكابح �خلا�س بال�سيار�ت.

يف �لبد�ية، كان نظام منع �نغالق �ملكابح متوفر فقط يف �ل�سيار�ت باهظة 

درج تدريجًيا يف �سيار�ت �أقل غالء، حيث �أ�سبح نظام منع 
ُ
�لثمن، ولكنه �أ

�نغالق �ملكابح من �ملعد�ت �ملطلوبة يف جميع �سيار�ت �لركاب �جلديدة يف 

�الحتاد �الأوروبي منذ عام 2007 ويف �لواليات �ملتحدة منذ عام 2011.

اأ�س��سي�ت نظ�م منع انغالق املك�بح

يت�سمن نظام منع �نغالق �ملكابح �أربعة عنا�سر: �أجهزة ��ست�سعار على 

�لعجالت و�مل�سخات و�ل�سمامات ووحد�ت �لتحكم �الإلكرتوين. عندما 

تكت�سف �أجهزة �ال�ست�سعار �أن �ملكابح �ستغلق، تفعل وحدة �لتحكم 

�الإلكرتوين �مل�سخة، مما يتحكم يف �ل�سمامات �لتي تتحكم يف �ملكابح.

يف �ل�سيار�ت �ملجهزة بنظام منع �نغالق �ملكابح، �ال�ستجابة �ل�سحيحة 

حلاالت �لطو�رئ هي �ل�سغط على دو��سة �ملكابح باأق�سى قدر ممكن. 

مبا �أن �لتحكم باملكابح م�ستقل، ي�سمح لك نظام منع �نغالق �ملكابح 

بتوجيه �ل�سيارة حتى يف حني �ال�ستخد�م �لكامل للمكابح، وال ميكن 

ذلك دون نظام منع �نغالق �ملكابح. �لقدرة على توجيه �سيارتك عند 

�نزالقها على �سطح مبلل �أو عند جتنبك خطًر� يف �لطريق ال تّقدر 

بثمن.

n ال�ستثمار يف نظام منع �نغالق �ملكابح هو قر�ر و��سح وحا�سم�

حني يعمل نظام منع �نغالق �ملكابح، قد ت�سعر غالًبا 

باهتز�ز من �لدو��سة. من �ملهم �أن يكون �ل�سائق على 

علم بذلك حتى ي�سعر باالطمئنان عند �حلاجة �إىل 

��ستعمال �ملكابح يف حالة طو�رئ. قد وقعت حو�دث كان 

من �ملمكن تفاديها الأن �ل�سائق فوجئ باالهتز�ز وحرك 

قدمه من دو��سة �ملكابح.

الخوف من االهتزاز

نظام منع انغالق املكابح هو نظام أمان يعمل أثناء الكبح في حاالت 
الطوارئ. فهو يمنع العجالت من االنغالق ويجنبك االنزالق غير الخاضع للتحكم 

وذلك عند ضغط دواسة املكابح بشكل كامل. >
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تخيل إن لم تستطع تشغيل سيارتك حتى تربط حزام األمان. 
هذا حل بسيط يمكن أن يساعد على ضمان استخدام السائقين 
والركاب الطريقة األكثر فعالية في الحد من اإلصابات والوفيات 

في حوادث السيارات.
تخيل �أنك ال ت�ستطيع ت�سغيل �سيارتك حتى تربط حز�م �الأمان، فهذ� 

حل ب�سيط قد ي�ساعد �ل�سائقني و�لركاب على �سمان ��ستخد�مهم 

�لطريقة �الأكرث فعالية يف �حلد من �الإ�سابات و�لوفيات يف حو�دث 

�ل�سيار�ت.

تتوفر �لتقنية الإجبار �ل�سائقني و�لركاب على ربط حز�م �الأمان. هناك 

م�سكلة و�حدة فقط يف هذ� �حلل �لب�سيط وهي �لطبيعة �لب�سرية. فال 

�أحد يريد �أن ُيرغم على فعل �سيء، ولكن عندما يتعلق �الأمر باأحزمة 

�الأمان، فُهناك �إجماع عاملي على �أن �لطرق ت�سبح �أكرث �أماًنا عند ربط 

حز�م �الأمان.

وعلى �لرغم من وجود �أدلة على �أن حز�م �الأمان هو �أكرث �لو�سائل 

فاعلية يف �حلد من �الإ�سابات و�لوفيات يف حو�دث �لطرق، ال يز�ل من 

�ل�سائع �أن نرى �ل�سائقني و�لركاب ال ي�ستخدمونه. لذلك �ل�سبب، �أ�سبح 

نظام �لتذكري بحز�م �الأمان يف �ل�سيار�ت �أكرث �سيوًعا و�بتكاًر�.

معظم �ل�سيار�ت �ليوم بها �إ�سارة ب�سرية، �إما رمز و�م�س �أو ن�س 

معرو�س، �أو �سوت رنني يختلف يف �حلدة و�لقوة. ويعد �لرنني مزعًجا 

لركاب �ل�سيارة، خا�سة من ال يربط حز�م �الأمان بانتظام.

�أنظمة �لتذكري بحز�م �الأمان ترت�وح من �لب�سيط �إىل »�لذكي«. قد 

يكون بها �أجهزة ��ست�سعار ت�سعر بوجود �سخ�س يف �ملقعد، وقد يكون بها 

ا درجات متفاوتة من �حلدة يف �سوت �لرنني ح�سب �سرعة �ل�سيارة  �أي�سً

و�مل�سافة �ملقطوعة.

قد ينزعج �لبع�س من هذه �لتذكري�ت، لكنها فّعالة وفًقا لبحوث من 

هولند� و�الإد�رة �لوطنية �الأمريكية ل�سالمة �ملرور على �لطرق �ل�سريعة.

على كافة �لركاب ربط حز�م �الأمان، وي�سمل ذلك ركاب �ملقعد �خللفي. 

ينبغي ��ستخد�م و�سائل تثبيت منا�سبة لعمر ووزن وطول �لطفل، مبا يف 

ذلك ��ستخد�م كر��سي �أمان �الأطفال. وتكمن �أهمية ذلك يف �أن عدم 

ربط ركاب �ملقعد �خللفي الأحزمة �الأمان قد يت�سبب يف زيادة �إ�سابات 

ركاب �ملقاعد �الأمامية باالإ�سافة �إىل ما يقع عليهم من �إ�سابات.

عند وقوع حادث، يندفع ركاب �ملقعد �خللفي �إىل �الأمام يف حال عدم 

ربطهم الأحزمة �الأمان، وقد يدفعو� �ملقعد �الأمامي �إىل �الأمام مما قد 

يزيد من �إ�سابات �لظهر و�لر�أ�س لركاب �ملقعد �الأمامي، وميكن للركاب 

ا �أن يندفعو� لالأمام وي�سطدمو� مع ركاب �ملقعد �الأمامي بقوة مما  �أي�سً

يزيد من �إ�سابات كل منهم.

باعتبار كل �الأدلة �لتي ت�سري �إىل �أن �أحزمة �الأمان تزيد من �أمان 

رحالت �ل�سيارة، يجب طرح �ل�سوؤ�ل: ملاذ� ال يز�ل �لكثري من �لنا�س ال 

n يربطون �أحزمة �الأمان؟
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ربط حز�م �الأمان يف �ملقعد �خللفي لي�س للب�سر 

فقط، فوجود كلب يف �ل�سيارة منظر �سائع يف 

�أجز�ء كثرية من �لعامل. حيث يعترب �لكثري �أن 

�لكالب هي �أف�سل �الأ�سدقاء، ولكن قد ال يكون 

�الأمر كذلك يف حالة وقوع حادث �إذ� مل تربط 

حيو�نك �الأليف. تتوفر حّماالت �أمان للكالب 

بجميع �الأ�سكال و�الأحجام لت�ساعد يف �حلفاظ 

على �سالمة كافة ركاب �ل�سيارة على �لطريق.

حّمالة األمان 
للحيوانات األليفة

ما هي وظيفة  
أحزمة األمان؟

ملا يعد ربط حزام الأمان مهًما؟ يف حالة 

وقوع حادث، ل يبقيك حزام الأمان يف 

ا يف: مقعدك فقط، بل ي�ساعد اأي�سً

منعك من �أن ُترمى خارج �ل�سيارة. 	•

ن�سر قوة �ل�سدمة على م�ساحة �أو�سع من  		•

ج�سدك.

�ل�سماح جل�سدك بالتوقف تدريجًيا. 		•

حماية ر�أ�سك وعمودك �لفقري من  		•

�الإ�سابات �خلطرية.
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وصفة لتطبيقات مشاركة املواصالت: 
كيف تحافظ على سالمتك أثناء

 املشاركة
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في العالم الحديث والرقمي على نحو متزايد، لم يعد الهتاف 
والتلويح لسيارات األجرة هو الخيار الوحيد إليجاد من يوصلك. فقد 

أصبحت تطبيقات مشاركة املواصالت مثل أوبر وليفت وكريم 
مظهرًا مألوفًا في مدن عديدة حول العالم، فهي توفر حل سريع 

وسهل ملشكلة شائعة: وهي الحاجة للمواصالت فورًا. ولكن 
هل هذه التطبيقات آمنة؟ باإلضافة إلى الطبيعة الخطرة للنقل 

البري، تنقل األخبار العديد من القصص التي تروي تفاصيل مخيفة 
عن بعض سائقي مشاركة املواصالت الذين يعّرضون الركاب 

للخطر، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للحد من هذه املخاطر 
واالستمتاع برحلة آمنة.

توا�سل

�لتو��سل هو �ملفتاح لرحلة �آمنة. قبل �أن تركب �ل�سيارة، �أبلغ �ل�سائق عن 

وجهتك و�لطريق �لذي تف�سله، وكذلك �أبلغه �إذ� كان لديك �حتياجات 

معينة �أو نظام مالحة تف�سله. تاأكد من �أن هاتفك �جلو�ل به بطارية 

كافية ملدة �لرحلة، وال تتحدث مع �ل�سائق �أثنا قيادته �إال عند �ل�سرورة 

لتتجنب �لهائه مما قد يعر�سكما للخطر.

اخرت الطريق الأكرث اأم�ًن�

تعّرف على كل �لطرق �ملمكنة �إىل وجهتك، و�طلب من �ل�سائق �لقيادة 

على �لطريق �الأكرث �أماًنا. يقدم �لربنامج �لدويل لتقييم �لطرق تقييًما 

عالًيا لل�سالمة بالن�سبة للطرق �ل�سريعة مع �لتقاطعات ذ�ت �مل�ستويات 

�ملختلفة و�ملزودة بحو�جز �سالمة متينة و�أكتاف طرق معبدة، بينما 

تعطي تقييمات منخف�سة للطرق غري �ملق�سمة وذ�ت �حلدود �لعالية 

لل�سرعة و�لتي تكرث فيها �ملنحنيات و�لتقاطعات. كما يف�سل جتنب 

�لطرق ذ�ت �الإ�ساءة �ل�سعيفة و�ملزدحمة و�لتي يكرث بها �أعمال �لبناء.

�س�رك ح�لة الرحلة

تتيح لك خيار�ت »�إر�سال �حلالة« يف �أوبر و »م�ساركة تتبع �مل�سار« يف 

كرمي م�ساركة موقعك �أثناء �لرحلة مع عائلتك �أو �أ�سدقاءك ب�سكل �آين. 

حيث متكنك هذه �خليار�ت من م�ساركة ر�بط تتبع رحلتك، وميكن ملن 

لديه هذ� �لر�بط متابعة رحلتك و�الإبالغ عن �أي �سيء مريب، مبا يف 

ذلك �ختفاء رمز �ل�سيارة من خريطة �ملالحة �أو تغيري م�سارها ب�سكل 

غري متوقع، ومن ثم �الت�سال بخدمات �لطو�رئ فورً� �إذ� كان هناك ما 

يدعو للظن باأنك يف خطر.

�س�رح

�تبع قو�عد �ملرور وتوقع نف�س �لت�سرف من �سائقك. �إذ� �أبدى �ل�سائق 

ت�سرفات قد تعّر�سك للخطر �أثناء �لقيادة، مثل ��ستخد�م �لهاتف 

�جلو�ل �أو �لقيادة ب�سرعة �أو جتاوز �الإ�سارة �حلمر�ء �أو عالمة قف، ال 

ترتدد يف م�سارحته وت�سحيح �سلوكه. عرب عن خماوفك تعبرًي� مقت�سًبا 

يف �لوقت �ملنا�سب لتتجنب ت�ستيت �ل�سائق بكرثة �لتعليقات على قيادته.

تتيح لك خيارات »إرسال الحالة« في أوبر و »مشاركة تتبع املسار« في كريم 
مشاركة موقعك أثناء الرحلة مع عائلتك أو أصدقاءك بشكل آني. حيث 

تمكنك هذه الخيارات من مشاركة رابط تتبع رحلتك



كن نجمًا للسالمة
�أ�سو�ء على �ل�سالمة تبحث عن �أ�سخا�س للم�ساركة يف �الأعد�د 

�لقادمة كنجوم لل�سالمة. نحتاج البت�سامتك و�أفر�د عائلتك �أن 

تن�سم لفريقنا.

 panorama@aramco.com :الرجاء مرا�سلتنا على الربيد الإلكرتوين التايل

 املو�سوع: جنوم ال�سالمة.

قيم واأبلغ

�إذ� عّر�سك �ل�سائق للخطر نتيجة قيادته �ملتهورة �أو �لتحر�س �أو �ل�سلوك 

�ملحفوف باملخاطر، �أبلغ عن ذلك عرب تطبيق م�ساركة �ملو��سالت. 

�حر�س على �أن يعك�س تقييمك لل�سائق م�ستوى قيادته لتحافظ على 

�سالمة �مل�ستخدمني �الآخرين للتطبيق. ُتْعر�س �لتقييمات �ملنخف�سة �أو 

�الإبالغ عن خمالفات �ل�سالمة  لل�سائقني �إىل �إجر�ء�ت تاأديبية �أو حتى 

�إيقافهم عن �لعمل، ح�سب ما تقت�سيه �حلالة.

ا ت�ستد �حلاجة �إليه وتقدم  تخدم تطبيقات م�ساركة �ملو��سالت غر�سً

خياًر� �آمًنا ملن يجد نف�سه متعًبا �أو نع�ًسا وغري قادر على �لقيادة، ولكنها 

ال تخلو من �ملخاطر. قد تعتقد �أن �ل�سالمة هي يف يد �ل�سائق، ولكن 

للر�كب دوًر� يوؤديه. قم بدورك يف �حلد من �ملخاطر و��ستمتع برحلة 

n .آمنة� 

تعر�ص لك تطبيقات م�ساركة 

املوا�سالت تقييم ال�سائق ولوحة 

ال�سيارة و�سورة ال�سائق ال�سخ�سية، 

لذا عليك قبل ركوب ال�سيارة التحقق 

مما يلي:

	�أّن درجة تقييم �ل�سائق عالية. 	•

�أّن معلومات لوحة �ل�سيارة تطابق  		•

�ملعلومات يف �لتطبيق.

�أّن �ل�سائق هو نف�سه �لذي يف �ل�سورة،  		•

حتى لو كانت لوحة �ل�سيارة تطابق �لتي يف 

�لتطبيق.

قائمة التحقق 
ملشاركة املواصالت
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في املناخات الحارة، تتلف بطاريات السيارات أسرع من املناخات 
املعتدلة. يمكن لبطاريات السيارات أن تتلف خالل 18 شهًرا 
إلى سنتين في املناخات الحارة حيث تصل درجة الحرارة في 

الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية على مدى أشهر. ولكن 
أينما كنت، في وقٍت ما ستضطر إلى استبدال البطارية، ولذلك 
من املهم معرفة ما تبحث عنه. عند التسوق، عليك األخذ في 

عين االعتبار حجم البطارية وحداثتها وسعتها.

شراء البطارية 
الصحيحة لسيارتك
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النوع

��سرِت حجم �لبطارية �ل�سحيح لطر�ز و�سناعة �سيارتك. ر�جع دليل 

�ملالك �لذي يحدد يف �لعادة �لنوع �ملنا�سب لل�سر�ء.

�خرت �لبطارية �ملنا�سبة الحتياجاتك �أثناء �لقيادة. �بحث عن بطارية 

ب�سمان حياة طويلة �إذ� كنت تقوم بعدة رحالت ق�سرية خالل �ليوم، 

مبا �أن �لرحالت �لق�سرية ال تتيح للبطارية وقًتا كافًيا الإعادة �ل�سحن. 

فالبطارية ذ�ت �حلياة �لطويلة هي �الأف�سل لتلك �لرحالت �لق�سرية.

العمر

نتجت خالل �الأ�سهر �ل�ستة �ملا�سية. �ستجد 
ُ
حاول �أن ت�سرتي بطارية �أ

رمز �سريطي يحمل تاريخ �الإنتاج على �لبطارية. يرمز �حلرف �الأول 

لل�سهر – A ل�سهر يناير و B ل�سهر فرب�ير، وهكذ�. �لرقم �لذي يتبعه 

يرمز �إىل �ل�سنة - خم�سة لعام 2015، و�ستة لعام 2016. �إما �أن 

ُيحفر �لرمز �ل�سريطي للتاريخ على غطاء �لبطارية �أو ُيطبع على 

ال�سق.

حتقق من �سعة �لبطارية �لتي تت�سوق لها. حيث �أن �ل�سعة �الحتياطية 

تقي�س �ملدة �لتي ميكن للبطارية �أن ت�ستمر بالعمل با�ستخد�م طاقتها 

فقط، فمن �ملهم معرفة هذه �ملدة يف حالة ف�سل مولد �ل�سيارة.

ا�ستبدل

حتقق من موؤ�سر �لبطارية ب�سكل دوري. يف درجات �حلر�رة �لعالية 

تتلف بطاريات �ل�سيار�ت �أ�سرع من �ملناخات �لباردة.

�إن ��ستغر�قك وقتا �أطول لت�سغيل حمركك، قد يدل ذلك على �أن 

بطارية �سيارتك تفقد �سحنتها و�ستتلف قريبا. و�ست�ساعدك هذه 

�لدالئل و�لن�سائح �أثنا �لت�سوق على �سر�ء �لبطارية �ل�سحيحة قبل 

نفاد بطاريتك �ل�سابقة.

�النتظار �إىل حني عدم �إمكانية ت�سغيل �سيارتك ال ُيعد �لوقت �الأمثل 

  n ل�سر�ء �لبطارية

>•	

 يرمز الحرف األول للشهر – A لشهر يناير و B لشهر فبراير، 
وهكذا. الرقم الذي يتبعه يرمز إلى السنة - خمسة لعام 

2015، وستة لعام 2016.

ت�ستخدم �لبطارية غالبًا عند بدء ت�سغيل حمرك 

�ل�سيارة، فهي توفر �لطاقة لت�سغيل �ملحرك وت�سغل 

�أي جهاز �إلكرتوين عندما ال يكون �ملحرك يف و�سع 

�لت�سغيل. متى ما بد�أت �ملركبة بالعمل، تاأتي �لطاقة 

من �ملولد، وُت�سحن بطارية �ل�سيارة كذلك من �ملولد 

�أثناء عمل �ملحرك.

متى تستخدم 
بطاريتك؟
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