


مدينة بدون �سيارات !!!!

�إىل  �سنذهب  وكيف  �ست�س�ألون: 

مدار�سنا  ؟!!

�إىل  و�أمه�تن�  �آب�وؤن�  �سيذهب  كيف 

�أعم�لهم ؟!!

كيـــــــــف �سننــــقل �أغر��ســــــن� 

و�حتي�ج�تن� ؟!!

وكيـــــف  ؟  �سن�ســــ�فر  كيف 

كيـــــــف ......

�إىل  نعود  بهذ�  �إنن�  �ستقولون: 

�لع�سور �لقدمية!! 

مدينة  ت�سورو�  ولكن  حتت�رو�  ال 

فيه� كل هذه �ل�سي�ر�ت ولكنه� بدون 

نظ�م ي�سمن �سالمتن� .

بدون  مدينة  تخيلو�  ب�خت�س�ر 

�إ�س�ر�ت �ملرور 

طبًع� مدينة تعمه� �لفو�سى وغي�ب 

�لنظ�م .



ولكن �أعز�ئي �ل�سغ�ر.. 

م� هي �الإ�س�ر�ت ؟

�لتي  �للوح�ت  تلك  �إنه� 

ويف  �الأر�سفة  على  ترونه� 

�لتقــــــ�طعـــ�ت ويف جمـــــيع 

�لطرق�ت .

حتمل  ج�مدة  لوح�ت  �إنه� 

وقرر  �الإن�س�ن  و�سعه�  تعليم�ت 

�أن يحرتمه� بعقله 

ح�ول  لو  يحدث  م�ذ�  ولكن 

�لبع�ض من� �ال�سته�نة به� ؟ 

تلك  قررت  لو  يحدث  �لذي  وم� 

ر  تذكِّ �أن  �جل�مدة  �للوح�ت 

�سنعه�  َمن  هو  ب�أنه  �الإن�س�ن 

وبـــــدون �حرت�مهــــــ� �ستعــــم 

�لفو�سى !!

تع�لو� نبحر مًع� يف رحلة نبدوؤه� 

مدينة  مع  �الإ�سد�ر  بهذ� 

�الإ�س�ر�ت .... 

ونبد�أ  �ل�سفحة  ولنقلب  هي� 

�ملحطة �الأوىل للرحلة .



�إن�شاء  و�لقو�نني  �لأنظمة  يحرتمون  �لذين  �ل�شائقني  من  قررت جمموعة 

مدينة للنظام ُترتم فيها كل �إ�شار�ت �ملرور �لتي ُوجدت حلماية �لإن�شان 

ولكن �لبع�ض يف كثري من �ملدن يف هذ� �لعامل ��شتهرت بها فكانت 

�لنتيجة خ�شائر كبرية يف �لأرو�ح و�ملَعد�ت، ولأهمية �لإ�شار�ت 

يف حياتنا فقد �أ�شمو� �ملدينة مبدينة �لإ�شار�ت ولهذ� ل 

ي�شكن يف هذه �ملدينة �إل كل َمن يحرتم �لنظام 

ويعترب �لإ�شار�ت �أعز �أ�شدقائه.





يف هذه �ملدينة ل ينطلق �ل�شائق مبركبته قبل �أن يتاأكد من 

�شالمته ونظافة مركبته ول يتحرك بها قبل �أن يربط حز�م 

�لأمان �لذي �أ�شبح �شديق كل �ل�شائقني و�لركاب. 





ُترتم �إ�شارة 

�ملرور باألو�نها �حلمر�ء و�ل�شفر�ء 

و�خل�رض�ء فاجلميع يعربون عندما تكون �لإ�شارة 

خ�رض�ء ويتوقفون فور م�شاهدة �للون �لأ�شفر �لذي ي�شبق 

�لأحمر، ول تعرف �إ�شارة �لعبور �ل�شوئية يف هذه �ملدينة �أحًد� 

من �ل�شائقني ��شتهان بها وعرب �لطريق وهي حمر�ء يف �أي وقت من 

�لأوقات حتى ولو خلت �لتقاطعات �لأخرى من �ل�شيار�ت و�ملاّرة، و�لكل 

يحرتم منطقة عبور �مل�شاة حتى �لدرجات �لعادية �لتي خ�ش�شت 

لها م�شار�ت خا�شة يف طرقات �ملدينة. 





ترون  ولعلكم  مد�ر�شهم  �إىل  �لأطفال  لإي�شال  طريقنا  يف  �لآن  نحن 

�لطرق �ملحيطة باملدر�شة كيف ُنظمت فهنا مناطق للتوقف �ملوؤقت 

لل�شيار�ت وممر�ت للعبور ومطبات لتخفيف �ل�رضعة و�إ�شارة 

تو�شح وجود مدر�شة و�إ�شارة متنع ��شتخد�م �لأبو�ق 

ونحن نر�ها هنا و�أمام �مل�شت�شفيات �أي�ًشا 

وهنا ما ي�شري �إىل ذلك. 





�أما نحن فال نتوقف �إل يف �ملو�قف �خلا�شة باملد�ر�ض لأن و�لدتنا 

تمل �شقيقنا �أي�ًشا �إىل د�ر رعاية �لأطفال حيث يبقى هناك يف 

رعايتهم حتى تعود و�لدتي �إىل �ملنزل من عملها.





�أنا  �أجته  مد�ر�شهم  �إىل  �أطفالنا  �أو�شلنا  �أن  بعد 

وزوجتي �لآن �إىل مقر عملها فهي تعمل طبيبة يف 

هذ� �ملجمع �لطبي �لكبري. 







مل يبَق �إل �أنا، و�أنا يف طريقي �إىل مقر عملي و�أ�شلك 

هذ� �لطريق �ل�رضيع للو�شول �إليه ول �أجد �شعوبة يف 

�ل�رضيع حيث ُترتم فيه  �لطريق  �لقيادة على هذ� 

�مل�شار�ت ول توجد �لتجاوز�ت.



ويلتزم  �مل�شار�ت  يحرتم  هنا  �لكل 

بامل�شار �لذي يو�شله �إىل وجهته. 





�أنا �أعمل مهند�ًشا يف مدينة �لإ�شار�ت ويف هذه �ملدينة 

ميثل  �لإ�شار�ت  �أنو�ع  من  نوع  لكل  مندوب  يوجد 

�أنحاء �ملدينة ونحن هنا نهتم  جمموعته �ملنت�رضة يف 

بتطويرها و�شيانتها. 





هذه غرفة �ملر�قبة �ملركزية حيث تنقل لنا كامري�ت 

ونتعرف من خاللها  �ملدينة  يدور يف  ما  �ملر�قبة كل 

على �أي خلل يف حركة �ل�شري. 





ل يدخل مدينتنا �أي �شائق �إل بعد �لتاأكد

 من معرفته جلميع قو�عد �ملرور و�حرت�م �لأنظمة و�لإ�شار�ت؛ 

فنحن ل نقبل باأي �شائق ل يحرتم �إ�شارتنا وهنا ترون هذ� 

�ل�شائق �لذي ُيجري فح�ض �لقبول فاإن �جتازه هو ومركبته 

�ُشمح لهما بالدخول. 







والآن دعوين من اأنظمتكم التي 

ل اأحتاجها فاأنا اأجيد القيادة 

واأُقدر الأمور ولنبداأ بالتخل�ص 

من هذا اأوًل.. 





طرقهم جميلة 

وهنا تكون ال�سرعة 

اأجمل..



�سيدي.. لقد ر�سدت الكامريا هذه 

ال�سيارة وهي ب�سرعة 180 كم 

و�سائقها ل يربط احلزام وقد اأ�سدرنا 

اأوامرنا اإىل طائرة ال�ستطالع 

وللدوريات باملتابعة.







اأحدهم جتاوزين ومل يحرتمني

لقد ارتكب خمالفته الثالثة جتاوز 

الإ�سارة وهي حمراء. ويطلق 

اأبواق ال�سيارات ب�سوت عاٍل



منذ مدة مل اأ�سمع بوق 

�سيارة ُترى ما الذي 

يحدث؟!!



لقد جتاوزين 

من الي�سار 



ويطلق أبواق السيارات بصوت عاٍل 
السيارة املتجاوزة لقد جتاوزني من اليسار 

سيارة أخرى منذ مدة لم أسمع بوق سيارة تُرى ما الذي يحدث؟!!

فوووو )�صوت �صافرة( ... 

اأظن اأن جميعكم تعرفونني، فاأنا اإ�صارة املرور 

ولديَّ ثالثة األوان وهي: اللون الأحمر، ويعني 

عبور �صيارات فاحذر، اأما اللون الأخ�رض فيعني 

عبور امل�صاة وتوقف ال�صيارات، واللون الأ�صفر 

يبلغ ب�رضورة ال�صتعداد.

فلنتعاون من اأجل �صالمتنا جميًعا

تغ�صب اإ�صارة املرور كثرًيا عندما ل يتبعها 

ال�صائقون .. فهي حتزن من اأجلنا لأنها 

ت�صاعدنا يف عدم وقوع حوادث

فلنتعاون معها من اأجل �صالمتنا جميًعا



قف ... نعم .. عندما 

ت�صاهدين لبد اأن تقف.

ا عندما ل يتبعها  حتزن اإ�صارة )قف( جدًّ

الكثريون لأنهم بذلك يعر�صون اأنف�صهم 

للهالك.

من اأجل �صالمتك اتبعها



اآوووووه ... راأ�صي .... األ 

ترون ممنوع ا�صتخدام اآلة التنبيه 

يف هذه املنطقة التي اأقف 

فيها؟!!

راأ�صي يوؤملني لي�س هناك من يتبع 

تعليماتي!!

َدين لبد اأن ُيرد

�صع نف�صك مكان �صخ�س مري�س وقتها 

لن تزعجه.



عفًوا اأيها الأ�صدقاء .. فغالًبا ما 

جتدونني ع�صبيًّا،لأنني اأحاول 

منع �صائقي ال�صيارات من 

الوقوف يف هذا املكان، فهو 

لي�س مرئاًبا.

حتزن كثرًيا هذه الإ�صارة ملا قد 

يحدث من زحام لعدم النتباه 

لها من ِقبل البع�س

يتبع




