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دارة الروواارد الرحى ووع )إدارة الحواادث لىوور  وورر الحرسووع ال ور  ع ا وومار ر ااا
 (الرم حع ب لشسل األرال

 د.م. أكرم رستم
 قسم المواصالت والنقل -كمية الهندسة المدنية –جامعة تشرين 

 

 : رقدرع

تعددة المهاام ومتنوعاة مان حياث التبعياة والمساؤوليات  تعتبر إدارة الحوادث عمى الطرق السريعة عممية م     
من هناا تكمان أهمياة اردارة والتنسايق باين ماتماا الجهاات التاف تناارط ةاف العممياة مان لحداة وقاو  الحاادث 

عادة الوضع المروري لمطريق إلى حالته األساسية.  حتى لحدة إزالة آثار الحادث وا 

دارة الوضاع )ن تهدا إدارة الحوادث إلى الكشا والتحقاق ما     وقاو  الحاادث الماروري  اجساتجابة الساريعة وا 
نشاااار معمومااااات سااااريعة لمسااااتادمف الطريااااق عاااان الوضااااع الحاصاااال   الحاصاااال  إدارة وضاااابط حركااااة الماااارور

عااادة الطريااق لحالتااه   وارجااراتات المتااا ة وأايااراا اتاااا  ارجااراتات الالزمااة راااالت موقااع الحااادث المااروري وا 
 .(الطبيعية

ف إدارة الحااوادث أندمااة متقدمااة وتجهياازات متطااورة تباادأ ماان الكشااا اخلااف لمحااوادث باسااتادام تسااتادم ةاا    
لحالااة الحركااة التااف  (on line monitoring) إضاااةة لممراقبااة المسااتمرة ILD الكشااا الحثيااةتقنيااات حمقااات 

بااارامترات تمكاان ماان كشااا ومالحدااة أيااة تااعثيرات  ياار اعتياديااة عمااى هاا ا الحركااة عباار مراقبااة العديااد ماان 
وج تنتهف العممية باستادام التقنيات  ات السوية العالياة   (الكثاةة  السرعة  .....الخ)واصائص الحركة مثل 

التف تتميز باجستجابة السريعة لنقل ومساعدة األشااص المتضررين  ومن ثام إااالت الموقاع  والقياام بععماال 
 كاةية جستيعاب الغزارات الموجودة.الصيانة المطموبة التف تتضمن حركة مرورية آمنة و 

وتقنياات الكشاا اخلاف ية بغيااب كامال لتجهيازات ر يتصا الوضع المروري عمى الطرقات السريعة ةف سو     
  وناارأ أن تااعثير  لاا  يبقااى محاادوداا ضاامن عمميااة إدارة مااة المراقبااة اخليااة لحركااة المااروروأند  عاان الحااوادث

شاا عان الحاوادث والا ي أدهارت الدراساات أن عممياة الكشاا وينحصر بااتصار محدود لازمن الك  الحوادث
عن الحوادث تتم بسرعة كبيرة مع وجاود إمكانياات اجتصاال المتطاورة والمتاحاة لادأ جمياع الساائقين والركااب  



 11من  2الصفحة 

 

إضاةة إلى وجود شرطة الطرق العامة عمى شبكة الطرق السريعة ةف القطر وتوزعها بشاكل يمكنهاا مان القياام 
زالة آثارها عمى الطريق والحركة المرورية عموماا  بدور أساسف وةع سنحاول ةف ال ةف عممية إدارة الحوادث وا 

عمااى بعااح الحاااجت النمو جيااة ردهااار  البحااث دراسااة واقااع إدارة الحااوادث عمااى الطاارق السااريعة ةااف القطاار
لامال ومحاولاة إدهاار النقاط اريجابية ومحاولة تحسينها وتطويرها  وك ل  إدهاار المواقاع التاف يحصال ةيهاا ا

األسباب ودراستها بهدا إيجاد الحمول والمقترحات التف تضمن تحسين أدات الجهات المسؤولة والمهتمة بإدارة 
الحوادث مع استثمار الموارد المتاحة بوضعها الراهن بشكل أةضل  ومان ثام رةاع التوصايات المالئماة لتطاوير 

 ات متطااورةياانزوياادها بشااكل تاادريجف بتجهياازات وتقعباار تا ورةااع سااوية أدائهااا وةعاليتهااعماال هاا ا المؤسسااات 
 .ول إلى استادام ندم النقل ال كيةومالئمة عبر الوص

 

 :س التصميم الهندسي للطرق السريعةأس

يعّرا طريق الحركة السريعة بعنه عبارة عن طريق شريانف مع تحكم كامل بحركة الوصاول إلياه  ويهادا     
 بسرعات عالية.تفعة وم مرورية مر لتعمين حركة آمنة وةعالة تاّدم حج

تتباين أسس التصميم لطرق الحركة السريعة حسب توضعها ةف مناطق المدن والضواحف الساكنية أو ةاف     
  km/h 110مناطق الريا واارج التجمعات السكنية  وتكون السرعة التصميمة الادنيا لمطارق الريفياة بحادود 

قااات الاا روة عمااى هاا ا الطاارق  أمااا بالنساابة لعناصاار التصااميم وتطااابق هاا ا الساارعة لمساارعة التشااغيمية اااارج أو 
عااارح   عااارح حاااارة المااارور)الهندساااف األاااارأ ةيجاااب أن تحقاااق مواصااافات  ات ساااوية عالياااة مااان حياااث 

واصوصاااا ةااف حالااة الغاازارات المروريااة المرتفعااة ) التااف تتجاااوز  اازارة   (األكتاااا الجانبيااة والجاازر الوسااطية
 (.DHV 250ساعة التصميم 

ساااتراحة والتوقاااا جااازتاا أساساااياا مااان عناصااار التصمصااام الهندساااف لمطااارق ل المنااااطق الااصاااة باجتشاااك    
السريعة  ويجاب التعامال ماع ها ا المنااطق بشاكل متواةاق ماع أساس تصاميم العقاد التبادلياة والرامباات الااصاة 

لى الطريق السريع  وتمعب ه ا المناطق دوراا ةعاجا ةف تزويد ا   .لسائقين بالمعمومتبالداول والاروج من وا 
 

 إدارة طرق الحركة السريعة واستثمارها:

يرتبط مفهوم إدارة الطرق السريعة واستثمارها بتنفي  الاطط واجستراتيجيات واستادام التقانات التف تضمن     
التافيا من اجزدحام المروري واألثار الجانبية التف تترتاب عمياه  تحساين )تحسين أدات الطريق السريع  عبر 

  .(رجة السالمة المرورية وتطوير األدات الشامل لمطريقد
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 تشمل إدارة حركة المرور عمى الطرق السريعة:

ةهاام طبيعااة وحجاام مشااكمة كاال ماان اجزدحااام المااروري والسااالمة المروريااة لموضااع الااراهن لحالااة الطريااق  -
 .السريع واخةاق المستقبمية لهاتين المشكمتين الهامتين

 .امج التشغيل واجستثمار ضمن برنامج شامل موحدتجميع استراتيجيات وبر  -

اسااتادام التقانااات الماتمفااة المرتبطااة بعندمااة الكواشااا  اجتصاااجت  الااتحكم المركاازي بالحركااة  أندمااة  -
 مشاركة المعمومات.و المعمومات وأندمة نشر 

 دور ومسؤوليات إدارات الطرق:

جحتكااا  المباشاار مااع مسااعلة إدارة الحااوادث تشااكل شاارطة الطاارق العامااة الجهااة األولااى المسااؤولة و ات ا     
رق الحركااة السااريعة ةااف الجمهوريااة طااوتتااوز  مراكااز شاارطة الطاارق العامااة عمااى شاابكة   عمااى الطاارق السااريعة

ويمكان   كام كحاد أدناى( 44)  جد ه ا المركز ةف المناطق البعيدة عن مراكز المادناالعربية السورية حيث تتو 
 :هو م به ه ا المراكزاعتبار الدور األساسف ال ي تقو 

 إدارة ومراقبة الحركة عمى الطرق السريعة. 

 دارة الحركة المرورية ةف ه ا المواقع  .ضمان سالمة المرور ةف مواقع الحوادث عبر ضبط وا 

 تقديم المساعدة لمعربات المعطمة والمتوقفة. 

 تقديم المساعدة الطبية األولية لممصابين ةف حوادث السير. 

  السير وتحديد المسارات البديمة ةف حال حصول إ الق جزئف أو كامل لمطريق السريع ركةحتوجيه. 

 إجرات التحقيق ةف أسباب ومسؤوليات الحوادث. 

  عادة الطريق إلى حالته األساسيةالمساعدة ةف إزالة آثار الحوادث و  .ا 

كنهاا القياام بالمهاام المنوطاة بهاا وبالطبع ةإن ارمكانياات المتاوةرة لادأ ها ا المراكاز متواضاعة وقميماة بحياث يم
ضمن الحد األدنى المقبول  ويساعد ه ا المراكز ةف القيام بدورها السامطات المحمياة ومجاالس المادن والبمادات 
القريبااة ماان المواقااع التااف تحصاال ةيهااا الحااوادث  إضاااةة إلااى المؤسسااة العامااة لممواصااالت الطرقيااة والشااركات 

  وةاف كثيار مان األحياان تمعاب العرباات واخلياات مجاال إنشاات وصايانة الطارقالتنفي ية التف تتعاون معها ةف 
الااصة دوراا محدوداا ةاف المسااعدة ةاف إعاادة تسايير الحركاة عماى الطرياق الساريع ونقال اخلياات المعطماة مان 

  .موقع الحادث
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 .يبين الشكل توز  مراكز شرطة الطرق العامة عمى شبكة الطرق السريعة 

  

 

 ث لىر  رر الحرسع ال ر  ع:إدارة الحااد

تعاارا إدارة الحااوادث بعنهااا إجاارات منسااق وماطااط لااه رعااادة وضااع الحركااة المروريااة إلااى حالتااه العاديااة بعااد 
  :تعمينلالبشرية والتقنية حصول حادث مروري  ويتم من أجل  ل  استادام الموارد 

 .الكشا السريع والتحقق من حصول الحادث المروري -

 .وتحديد الموارد الالزمة لمتعامل مع الوضع تقدير شدة الحادث -

 .تحديد الاطة األكثر مالتمة التف تعيد المنشعة إلى حالة اجستثمار الطبيعية لها -

 مراحل أساسية: المتا ة بعربعويمكن ااتصار ارجراتات  

 .الكشا والتحقق من حصول الحادث -

 .اتاا  ارجراتات الالزمة -

 .إاالت موقع الحادث -

 ضع األساسف لمطريق.الو  استرجا  -
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بالنسااابة لكشاااا الحاااوادث نجاااد أن وساااائل اجتصاااال الحديثاااة لعبااات دوراا هامااااا ةاااف الكشاااا الساااريع عااان      
% من إجمالف 04حصول حوادث السير وتحديد مواقعها  وتشكل اجتصاجت الهاتفية المباشرة نسبة تزيد عن 

تادمة لمكشاااا الساااريع عااان الحاااوادث مثااال عااادد الحاااوادث التاااف ياااتم كشااافها  وهناااا  العدياااد مااان التقنياااات المسااا
كاميرات المراقبة  حمقات الكواشا المتوضعة عمى الطرق  و يرها من التقنيات الحديثة والمتصمة ماع مراكاز )

  وبالنسبة لمواقع المحمف ةإن أساليب الكشاا عان الحاوادث تاتم عان طرياق المشااهد المباشارة (التحكم والمراقبة
بالغ السمطات الماتصة   شرطة طرق أو جهات ارنقا  وارسعاا. منوا 

 الاطوة التالية بعد الكشا عن الحادث المروري هف اجستجابة واتاا  ارجراتات الالزمة التف تشمل: 
 .تحديد الجهة التف يقع الحادث ضمن قطا  عممها )األقرب إلى موقع الحادث( -

د المطموبااة لمتعاماال مااع الوضااع بشااكل المااوار مااع تماا  الجهااة المسااؤولة واقتااراح  اجتصااال والتنسااقإجاارات  -
 .سريع وةعال

تطبيااق ور بهاادا ارقااالل ماان التااعثيرات الساامبية لمحااادث  وتشاامل هاا ا العمميااة اضووب  حرسووع الروور ةإدار  -
إجاراتات الاتحكم بالحركاة ةاف موقاع الحاادث والمنشا ت التاف تتاعثر بالحاادث  حياث تضامن اردارة الفعالاة 
لحركااة الماارور عاادم انتشااار وتوسااع الحااادث وتالةااف حصااول حااوادث ثانويااة ناجمااة عنااه  وتشاامل تقنيااات 

 التحكم بالمرور:

  دارة تحضااااير حااااادث  وتحديااااد األولويااااات والجهااااات الحااااادث المااااروري وتشاااامل التقياااايم الاااادقيق لم موقااااعوا 
 .الماتمفة التف يجب التنسيق معها

  لمحركة ووضعها ةف اجستثمار بشكل ةعال رح ار بد ىعإيجاد. 

  وشااصات توجيه حركة المرور ب لش خص ت المحذ ر عتزويد الموقع.  

  ةف الموقع نق ع ضب  امحسم ررار عتعسيس. 

 ركة المقتربة من الموقع عبر الشااصات  ات الرسائل المتبدلة   وتح ير الححر  ع نه  ع الرمل الرراري
 .) تحديد السرعة  أسهم توجيه الحركة ....( وك ل  باستادام العربات مع أضوات تح ير وتنبيه

 و يرها من الجهات التف تساهم ةف المساعدة عمى إاالت موقع  مأر ن اصال لرب ت اإل   ف ااإل ف ء
 .الحادث ومساعدة المتضررين
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  رر الحرسع ال ر  ع:الهند ي االرراري لااقع ال

تشكل شبكة طرق الحركة السريعة ةف سورية محاور الربط الرئيسية بين محاةدات القطر  وتتميز ه ا الشبكة 
 با :

ن لكاال اتجاااا(  مااع جزياارة وسااطية امعداام الطاارق المشااكمة لمشاابكة مؤلفااة ماان أربااع حااارات ماارور )حارتاا -
أو جاازر واسااعة تااؤمن الفصاال ) حااواجز وسااطية ةاصاامة   m 15و   m 2ين ةاصاامة تتباااين أبعادهااا باا

المنتشرة عماى أجازات واساعة جاداا مان  )نيوجرسف(وتشكل الحواجز الوسطية  الكامل بين اتجاهف الحركة( 
 .ليالا شبكة الطرق السريعة  وتكون الحركة  ير آمنة  ةف ه ا المواقع وااصة بسبب اربهار الحاصل 

الطارق ماع المحااور الرئيساية تاتم عبار مباادجت متعاددة المساتويات  تاؤمن أحيانااا بشاكل معدم تقاطعاات  -
 .عبر تجهيزات مالئمةكامل وأحياناا بشكل جزئف الحركات المرورية 

بشااكل عااام هنااا  العديااد ماان نقاااط الوصاال الفرعيااة المباشاارة المتصاامة مااع الطريااق السااريع ةااف العديااد ماان  -
وها ا يافاا مان أدات ها ا  ) الطريق السريع بين الال قياة وطرطاوس ماثالا(  المواقع  وبشكل كثيا أحياناا 

  .نيةإلى مواصفات الطرق السريعة المد المحاور ويجعل مواصفاتها أقرب

مازودة بطارق تااديم مجااورة مان جهاة واحادة أو مان جهتاين  هنا  نسبة قميمة مان طارق الحركاة الساريعة  -
محااور طرطااوس ة الرديفااة لطاارق الحركااة السااريعة )ق الادمااكاام أن هنااا  دراسااات لمتوسااع ةااف إنشااات طاار 

حمص مثالا(  وتمعب ه ا الطرق دوراا هاماا وةعاجا ةف عممية إدارة الحركة عمى الطرق السريعة  وااصة 
ن عممياة وصال طارق  من أجل إيجاد المحاور البديمة ةف حال حصاول الحاوادث عماى الطرياق الساريع  وا 

والمبااادجت هامااة وةعالااة ةااف حاااجت إدارة الحركااة المروريااة ومعالجااة تااعثيرات  التاااديم الجانبيااة إلااى العقااد
 .ويمكن أن تؤمن الوصول السريع ألجهزة ارنقا  وارطفات إلى مواقع الحوادث  حوادث السير

تتوضاااع مراكاااز لمراقباااة الحماااوجت المحورياااة عماااى الطااارق الساااريعة  وتكاااون مواقاااع هااا ا المراكاااز أحيانااااا  -
حااارات تباااطؤ وتسااار  )باادون وجااود أيااة تجهياازات ماان   مباشاار بجااوار الطريااق السااريعمتوضااعة بشااكل 

حماص(  يباين الشاكل تاوز  ها ا  -عماى محاور طرطاوس سايجب وأمكنة لموقوا ) مركز مراقباة حماوجت
 .المراكز



 11من  7الصفحة 

 

 
 

 :الحاادث لىر  رر الحرسع ال ر  ع رقمرح ت اماص  ت لم ا ر ااقع إدارة

   ت ال رر ال  رع:إنش ء ام ا ر ق لدة ب  ن -1

ومااااتص ردارة الحركاااة المرورياااة وضااابطها ةاااف حاااال يجاااب تزوياااد مراكاااز الطااارق العاماااة بجهااااز ةناااف مؤهااال 
ولكاف ياتمكن ها ا الفرياق القياام بادورا بشاكل ةعاال يجاب أن تتاوةر لدياه كاةاة المعموماات عان   حصول حوادث

المعموماااات مسااارات الطاارق الرئيساااية محاااور الطاارق السااريعة ةاااف المنطقااة التااف يعمااال ضاامنها  وتشاامل هاا ا 
وكاةة التقاطعات المرتبطة به ا المحاور  وك ل  معموماات عان المراكاز الادمياة   والطرق الفرعية الممحقة بها

التابعة لمجالس المدن والبمدات الواقعة ةف المنطقة وارمكانات والموارد المتاحة له ا الجهات والتف تمكنها من 
ة ةف إزالة آثار الحوادث  وةتح التحويالت الطرقية وك ل  تقديم المساعدة ةف دمن المساعتقديم أشكال ماتمفة 

إساااعاا المرضاااى  إطفاااات الحرياااق ........الخ  كماااا يجاااب أن تتاااوةر لااادأ مراكاااز الطااارق العاماااة المعموماااات 
ها ا  الكاممة عن عربات القطر والتحميل المتاوةرة لادأ الجهاات الااصاة ضامن كال قطاا  مان قطاعاات عمال
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المراكز  وك ل  معمومات عن المعدات الهندسية األارأ التف قد تتطمبها عممية التعامل مع مامفات الحوادث 
  .المرورية

وارجااراتات   لنشوور ر ىاروو ت لوون ح لووع ال ر وور المطموبااة مووار ر الر وودات االماه ووزات االمق نوو ت -2
ا المعمومات قبل الرحمة وأثنات الرحمة وهنا  بشكل ةعال وسريع  ويمكن تعمين ه  ردارة حركة المرورالمتا ة 

 العديد من التقنيات المتوةرة والتف يمكن استادامها بشكل ةعال مثل:

a.  بعشكالها الماتمفة والمضاتة لمعمل ليالا  الشااصات المتنقمة ولوحات التح ير.  

 

 شاخصة متنقلة ذات رسائل متبدلة

b. سااارات الااارع ال،امااةإ عباار سرشاااد السااائق ن سلاا  اإلذاعااات المحل ااة التاا   هااا  ب  ااا م اسااتادام

الموجااات التاا  تبااا عل  ااا عااذب اإلذاعااات ب اادت س صااال م،لومااات عاان حالااة الااارع واإلجاارا ات 
 .المتخذة والتوج   ة من قبل مراكز الارع ال،امة

 

 راد و الارع ال،امة
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 نشر م،لومات الارع والرحالت عبر مواقع اإلنترنت

 

دارة حركااة الماارور عمااى الطاارق  الخ صووعالاهوو ت  رشوو رسع -3 ةااف مسااعلة التعاماال مااع إدارة الحااوادث وا 
ويشمل  ل  المشاةف الااصة والشركات التنفي ية التف تعمل ةف مجال الطارق والصايانة الطرقياة والتاف  العامة

ع التاااعثير قااد تمتماا  المعااادات الهندسااية المطموباااة لمتعاماال بسااارعة وةعاليااة مااع حااااجت الحااوادث الكبيااارة والواساا
واجنتشاار التااف تحصاال عمااى طارق الحركااة السااريعة  وااصااة بعاح حاااجت حااوادث الشاااحنات  ات األحمااال 

  .الاطرة مثل الغازات والمحروقات

دارة الحااوادث عمااى الطاارق السااريعة أثنااات عمميااة تاطاايط وتصااميم الطاارق   لحوو  -4 مسااعلة إدارة الطاارق وا 
حياث تمحاد   قع  ات الوضاع الاااص مثال المياول والمنحادراتو ل  عبر إنشات طرق تاديمية رديفة ةف الموا

وكا ل  ةاف بعاح المنااطق  ات الطبيعاة الجبمياة التاف   مسارات ااصاة بالعرباات الثقيماة  ات الحركاة البطيئاة
 .تكون ةيها إمكانيات إنشات التحويالت الطرقية صعبة وتستغرق المزيد من الزمن

الرئ سة لنظم النقل وتشمل الها ات   مها المتطور والمتكاملبشك إلنش ء أن رع النقل الذس ع المأ  س -5

 :الذك ة ما ل 
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 .زيادة الكفاتة التشغيمية لندام النقل وزيادة سعته -
 .احة لممتنقمينر تحسين مستويات الحركة وال  -
 .مح  ن ر ماى ال الرع الررار ع  -
 .تافيح استهال  الطاقة والحد من اخثار البيئية -
 .قتصاديةتحسين ارنتاجية اج -

ي عباار تقرياار ااااص بكاال حااادث ر عمااى توثيااق ارجااراتات المتااا ة عنااد وقااو  الحااادث الماارو  ال روول -0
 يتضمن:و 

 

موقاااع الحاااادث الماااروري )المديناااة 
 والمنطقة(

 .أقرب مدينة  اسم البمدة أو القرية  المحور  النقطة الكيمومترية

   .اسم معد التقرير o معمومات عامة

o تاريخ التقرير. 

o ة الحادثتاريخ وساع. 

o ساعة اربالغ عن الحادث. 

o ساعة اجستجابة ألول جهة تصل إلى موقع الحادث. 
ن ةاااف إزالاااة و األشاااااص المشاااارك

 آثار الحادث
   .عدد األشااص ومدة عمل كل منهم

   .رقم الطريق o معمومات عن الطريق

o وصا التقاطع الطرقف أو المحطة الكيمومترية. 

o اتجاا الحركة المرورية. 

o لمغمقااااة )حااااارة واحاااادة أو عاااادة حااااارات( وكاااا ل  عمااااى اتجاااااا واحااااد أو الحااااارات ا
 .اتجاهين

o  سبب إ االق الطرياق )حاادث بعرباة واحادة أو عادة عرباات  وجاود حماوجت وماواد
 .(أو عربات شاحنة ضمن الحادث

 .دروا الطقس )ماطر  مثمج  صحو......( o حالة الرحمة

o )...حالة الطريق ) رطب  مغطى بالثمج  جاا. 

o  ارضاتة )ليل  نهار  ةجر ......(دروا. 

o الطريق مضات أو  ير مضات.   
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 .مركز الطرق العامة o الجهات المشاركة
o الشرطة المحمية. 
o المواصالت الطرقية أو الشركات التنفي ية لمطرق. 
o عناصر ارطفات. 
o عناصر الدةا  المدنف. 
o عناصر ارسعاا والجهات التابعة لها. 

 .معدات مركز الطرق العامة o ةالمعدات والتجهيزات المستادم
o )...معدات لمسمطات المحمية )نواحف مجالس بمدات. 
o معدات لشركات حكومية أو الدةا  المدنف. 
o معدات لجهات ااصة. 

 .صيانة مباشرة o المواد والصيانة
o صيانة جحقة. 

 .تنديا جحق اارج وقت ال روة o أعمال التنديا
o   قابمااااااة لالشااااااتعال  ساااااااامة  حالااااااة موقااااااع الحااااااادث ووجااااااود مااااااواد سائمة صاااااامبة

 ............مشعة
 .الجهة أو السمطة التف قامت بالتحقيق ةف الحادث o التحقيق

o عدد العربات المنارطة ةف الحادث المروري. 
o عدد الجرحى. 
o عدد القتمى. 

عاااادد العربااااات وتصاااانيفها )سااااياحية  باااااص  شاااااحنة  قاااااطرة  دراجااااات عاديااااة أو  o عدد العربات
 .آلية.....(

o  بة المتسببة بالحادث المرورينو  العر. 
 .اسم السائق o السائق

o رقم الهوية الشاصية. 

o رقم إجازة السوق والجهة الصادرة عنها. 

o رقم تسجيل المركبة وسنة الصنع. 

o حالة التعمين والشركة التابع لها. 
 .طريقة إزالة ونقل العربات من موقع الحادث o تعميقات ومالحدات إضاةية

o .تعميقات أارأ 
 


