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كيفية التنقل بني بيكتون وكرايستشريش
اطلع عىل املوقع www.nzta.govt.nz/p2c أو اتصل بالرقم 49 44 44 0800 قبل 

الرشوع برحلتك للتأكد من فتح الطرق ولتقدير الوقت الذي تستغرقه الرحلة. 

تسعى »وكالة النقل النيوزيلندية« إىل ضامن صحة املعلومات الواردة هنا. 
إال أنها قد تتغري خالل الوقت. 

العربية
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قبل التنقل ما بني بيكتون وكرايستشريش، تحقق أيا من  الطريقني الرئيسيني سيكون مفتوحاً، وأيهام سيكون 

االختيار األفضل لك.  

الطريق الرسيع 1

يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2016 تعرضت كايكورا لزلزال بلغت قوته 7.8 درجة. مام أدى إىل إتالف وإغالق 

الطريق الرسيع SH1( 1( وعرقلة املرور بني بلينهايم وكرايستشريش.

يف وقت ترجمة هذا املنشور )نوفمرب 2017(، يكون الجزء الجنويب من SH1 عادة مفتوحا للسفر خالل النهار 

بني كرايستشريش و كايكورا. والجزء الشاميل )بني كايكورا و كالرنس( مغلقاً ولكن من املتوقع إعادة فتحه 

للسفر خالل النهار ابتداءاً من فرتة 15 ديسمرب 2017. وهذا سوف يفتح الطريق SH1 بأكمله بني بيكتون 

وكرايستشريش.

ال يزال هناك الكثري من العمل للقيام به، والعديد من املواقع ال تزال قيد اإلنشاء. فتوقع طرقاً غري معبدة، 

وممرات طرق مغلقة، ونقاط سيطرة يطلب منك فيها تخفيض الرسعة والتوقف / والتحرك مام سوف يسبب 

التأخري. سيتم إغالق أجزاء من الطريق ليال خالل فصل الصيف كإجراء وقايئ. وستكون هناك الحاجة أيضا إىل 

بعض اإلغالقات املقررة عىل طول هذا املمر الساحيل الضيق أثناء النهار للقيام بأعامل غاية يف األهمية.

عندما يتم إعادة فتح SH1، يكون الوقت املقدر الذي تستغرقه الرحلة )بني بيكتون وكرايستشريش( هو 

5.5 ساعة عىل األقل. يجب أن تسمح مبتسع من الوقت لرحلتك وأن تكون عىل استعداد للتأخري، وهو أمر 

مرجح خالل الصيف، أو إلغالق غري متوقع يف الطرق قد يضطرك إىل تغيري مسارك. قد تفضل أن تأخذ الطريق 

البديل )انظر أدناه(.

الطريق البديل )الطرق الرسيعة 63 و 6 و 65 و 7، من خالل »لويس باس«(

ومنذ أن أغلق SH1 بسبب الزلزال بدأ سائقو السيارات باستخدام الطريق البديل بني بيكتون وكرايستشريش. 

يبقى هذا الطريق خيارا جيدا للسفر حول الجزء العلوي من الجزيرة الجنوبية.

تقدر املدة التي تستغرقها الرحلة بني بيكتون وكرايستشريش عىل هذا الطريق 6.5 ساعة عىل األقل. اسمح 

مبتسع من الوقت لرحلتك، وكن عىل استعداد للتأخري املحتمل عىل مدى فصل الصيف بسبب أعامل صيانة 

السالمة والتطوير املستمرة. عىل الرغم من موقعه الخالب للغاية، فالطريق البديل فيه مناطق ضيقة 

ومتعرجة، وتنخفض الرسعة املحددة عليها.

هل بإمكاين الوصول إىل كايكورا؟

نعم، إن الطريق إىل كايكورا سالكة، وتستعد املنطقة بالرتحيب الحار بزوارها. إذا تم إغالق SH1 بشكل 

غري متوقع من الشامل أو الجنوب، ال يزال بإمكانك الوصول إىل كايكورا من الطريق البديل. خذ الطريق 

الداخيل )الطريق 70( إىل الشامل مبارشة من كولفردن )انظر الخريطة(. اسمح بحوايل 3 ساعات بالسيارة بني 

كرايستشريش و كايكورا عىل أي من الطريقني )سواءاً باستخدام SH1 عىل طول الطريق أو من خالل الطريق 

الداخيل - الطريق 70(.
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كيف ميكنني العثور عىل معلومات دقيقة ومحدثة عن السفر بالسيارة؟

ال تعتمد عىل نظام تحديد املواقع “جي يب أس” الخاص بك أو خرائط الغوغل للحصول عىل معلومات 
إغالق الطرق أو األوقات التي تستغرقها الرحالت بشكل دقيق. فيمكن أن تتغري األمور من غري سابق إنذار.

 ممكن العثور عىل معلومات “وكالة النقل النيوزيلندية الرسمية “ حول الطرق املتاحة من املوقع
 www.nzta.govt.nz/p2c أو اتصل بالرقم 49 44 44 0800. ويتضمن ذلك روابط إىل تحديثات 
حركة املرور يف الوقت الفعيل ومعلومات حول عمليات إغالق الطرق املخطط لها. تحقق من مسارك قبل 

الرشوع للسفر.

وستتوفر اإلشارات اإللكرتونية التي تعرض الوقت املحدد عن معلومات الطرق عند نقاط مفرتقات الطرق 
الرئيسية مثل وايبارا مبارشة )شامل مدينة كرايستشريش( وبلينهايم. تطلع إىل هذه الالفتات لتجنب التوجه 

نحو طريق مغلق.

يجب عىل السائقني االستعداد للتأخري والسامح ملتسع من الوقت للوصول إىل وجهتهم بأمان واللحاق 
برحالت العبارات أو الرحالت الجوية. وستقوم الرشطة بدوريات عىل كل من هذين الطريقني.

كم مرة يتوجب عيل التحقق من معلومات السفر بالسيارة؟

ميكن أن تتغري معلومات السفر واألوقات التي تستغرقها الرحالت وأحوال الطرق خالل وقت قصري. 
تحقق قبل ساعتني عىل األقل من رشوعك يف السفر يف حال اضطررت إىل تغيري مسارك، أوعند الوصول إىل 

مفرتقات الطرق الرئيسية.

كيف ستكون قيادة السيارة عىل كل طريق؟

اطلع عىل املوقع www.nzta.govt.nz/p2c أو اتصل بالرقم 49 44 44 0800 لالستامع إىل 
ظروف القيادة لكل طريق. يجب عليك تقييم ذلك مع مهاراتك وخربتك يف القيادة.

عىل جميع السائقني التحيل بالصرب واللباقة. التزم بجميع العالمات وتعليامت طاقم العمل عىل الطرق. 
التزم اليسار، وانسحب إىل حافة الطريق )إذا كان ذلك آمنا( للسامح بحركة املرور من اجتيازك إذا رأيت 

املركبات تزدحم خلفك. خذ العديد من االسرتاحات وادعم املجتمعات التي متر بها يف طريقك.

نتمنى لك رحلة آمنة وممتعة!

قبل الرشوع بالرحلة - تحقق من أحدث املعلومات عن الطريق

www.nzta.govt.nz/p2c املوقع اإللكرتوين  

 H0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49) اتصل  

www.facebook.com/nztasouthisland فايسبوك  

twitter.com/nztatots أو twitter.com/NZTACWC تويرت  
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