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وصول  00001حاجًا إىل املدينة املنورة

الرياض تنتظر «املرتو» للتخلص من الزحام ...ولكن حتويالته «خانقة»

جتنب الطرق املزدمحة يوفر املال والوقود

وصول  00001حاجًا إىل املدينة املنورة

بلغ عدد احلجاج الذين وصلوا إىل املدينة املنورة أمس األول قادمني من مكة املكرمة بعد أن منّ اهلل عليهم بأداء
فريضة احلج 00001 ،حاجاً ،وفق اإلحصائية اليومية اليت أعلنتها املؤسسة األهلية لألدالء يف املنطقة.
وأوضحت وحدة اإلحصاء والتقارير باملؤسسة ،أن جمموع احلجاج القادمني لطيبة الطيبة حتى أمس ،بلغ
 555955حاجاً ،مبينة أن حركة املغادرة اليومية بلغت أمس األول  33350حاجاً ،فيما بلغ اجملموع الكلي
للمغادرين حتى تارخيه  115505مسافراً .وأبلغت اإلحصائية ،أن أكثر اجلنسيات املوجودة يف املدينة املنورة
هم من حجاج اهلند وعددهم  89080حاجاً ،مشرية إىل أن عدد احلجاج املتبقني يف املدينة املنورة حتى مساء
أمس األول بلغ 001030 ،حاجاً مقارنة مع املتبقني لنفس اليوم من حج العام املاضي0135هـ ،وعددهم
 95355حاجاً.
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«أرجو أن أمتكن من الوصول إىل عملي قبل الثامنة صباحاً» ..وهذا ما تردده ليلى العامر ،كل يوم قبل
خروجها إىل العمل ،فمع ساعات الصباح الباكر ،تنطلق يف مركبة يقودها سائقها اآلسيوي ،الذي يقطع
بها طرقًا وممرات عدة تكتظ بأفواج من السيارات ،متوجهة هي األخرى يف عراكها اليومي إىل أماكن
عملها.
وتقول ليلى« :مع مسلسل ضغط األعصاب اليومي ،الذي يشارك يف بطولته مجيع سكان مدينة الرياض
هذه األيام ،من خالل مشاهد الذهاب واإلياب يف مجيع األوقات ،وغالبيتها وقت الذروة ،الذي يكون يف
الصباح والعصر ،أحاول توجيه فكري عن صخب املدينة وضجيج السيارات بالرتكيز يف صوت املذياع تارة،
وأخرى بالتفرس يف وجوه سائقي املركبات الذين تكتسح مالحمهم مشاعر من غضب وتذمر ،وأحياناً
متتلئ أفواههم بسيل من الشتائم يتقاذفونها يف ما بينهم ،فيما ثلة قليلة تلتزم اهلدوء وسط الزحام،
متقبلة حتول العاصمة إىل ورشة عمل».
وتقدر أمساء املبارك (طالبة) ،املسافة بني منزهلا وجامعتها حنو  52كيلومرتاً ،أي ما يعادل  52دقيقة
يومياً ،مستدركة بالقول« :إن احلال اختلفت مع تغري مسارات الطرق وزحام الشوارع ،إذ تضاعفت املسافة
اليت اقطعها يف الصباح والظهر ،فأصبحت ال تقل عن ساعة ونصف الساعة» .وأضافت« :أشغل نفسي يف هذا
الوقت الذي يبعث على السأم من طول انتظار الوصول ،بقراءة رسائل اجلوال أو تصفح اإلنرتنت».
وتشهده «العاصمة» زحاماً شديداً خالل األعوام العشرة األخرية ،وحتديداً مع مطلع األلفية الثالثة جراء
الكثافة السكانية املتزايدة ،بيد أن األمر تفاقم منذ حنو عام إثر األعمال واالستعدادات املصاحبة ملشروع
القطار الكهربائي (مرتو الرياض) الذي انطلقت أعماله عام  ،5105ووصفها البعض أنها «جتري على قدم
وساق» ،فيما شبهها آخرون بـ«خلية حنل» ،ونتج عنها تغيريات يف مسارات الطرق والشوارع واملمرات.
وأوضحت اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض (اجلهة املنفذة للمشروع) من خالل موقعها «اإللكرتوني» ،أن
شبكة قطار الرياض «تشكل العمود الفقري لنظام النقل العام يف الرياض ،إذ جرى اختيار ستة حماور
رئيسة بطول إمجالي يبلغ  071كيلومرتاً ،وبـ 52حمطة ،تغطي غالبية املناطق ذات الكثافة السكانية،
واملنشآت احلكومية واألنشطة التجارية والتعليمية والصحية ،وترتبط مبطار امللك خالد الدولي ،ومركز
امللك عبداهلل املالي ،واجلامعات الكربى ،ووسط املدينة ومركز النقل العام».
وذكرت اهليئة أن «مرتو الرياض» يهدف إىل «تنويع خيارات النقل يف املدينة عن طريق نقل عام يتميز
باخلدمة الفعالة واآلمنة ،ويعترب جزءًا من مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام يف مدينة الرياض ،بكلفة
إمجالية تبلغ  5522بليون دوالر» ،متوقعة أن يسهم «املرتو» يف تقليل عدد رحالت السيارات «بنحو 521
ألف رحلة يف اليوم ،أي ما يعادل  511ألف لرت من الوقود يومياً ،ما جيعل االنبعاثات امللوثة للهواء من

عوادم املركبات تقل بنسبة كبرية» .وقالت« :من املقرر تشغيله يف  ،5105إذ مت إجناز  50يف املئة من أعمال
املشروع».
وترتقب كثري من سيدات وفتيات جمتمع مدينة الرياض انفراج أزمة املواصالت بالنسبة هلن ،خصوص ًا وأن
النساء يف السعودية ال زلن يعتمدن على طرف آخر يف توصيلهن إىل مقار أعماهلن ومشاويرهن اخلاصة،
والسبب يعزو إىل عدم السماح هلن بقيادة مركباتهن وفقًا لتقاليد وأعراف جمتمعية ،ويأملن مبشروع
«مرتو الرياض» أن يكون حالً لتلك املعضلة ،كما يعتربنه خالصًا من جشع بعض السائقني من العمالة
الوافدة الذين يستغلون حاجة النساء لسائق يوصلهن إىل أعماهلن ومصاحلهن اليومية ،ما يدفعهم إىل رفع
األجرة ،إذ إن  5511ريال يف الشهر ( 721دوالراً) ،يف مقابل توصيل امرأة واحدة إىل مقر عملها كل يوم
أصبحت ال تروق للسائق الذي يطمع يف كسب املزيد من النقود ،يف وقت أصبحت مهنة «سائق» هلؤالء
مصدرًا للرزق املربح ،وطريقاً إىل الثراء.

رابط اخلرب
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يوصي مهتمون برتشيد الوقود ،قائدي السيارات بتجنب استخدام الطرق املزدمحة أثناء توصيل
األبناء من وإىل املدارس أو أي أعمال أخرى ،كونه يوفر الكثري من املال واستهالك السيارة للوقود.
ويشريون إىل أن استخدام الطرق املزدمحة جيرب قائد املركبة على االنتظار وزيادة استخدام دواسة
البنزين مع رفع قدمه عنها وهذا يستنزف الكثري من لرتات الوقود.
وأضاف هؤالء املختصون انه جيب على قائدي املركبات أن يسلكوا الطرق املعروفة خبفتها وعدم
ازدحامها حتى وإن كانت بعيدة نوعا ما ،وخباصة إذا كانت أعمالك تلك بشكل يومي.
وحذروا من أنه إذا استمر هدر الطاقة من وقود وديزل وكهرباء بهذا الشكل اليومي يف اململكة فإنه
سيكون ما ننتجه من النفط مساويا ملا نستهلكه حبلول عام .8035
وأبان املخ تصون أن الكثري من دول العامل ترسل لنا السيارات املستهلكة للطاقة بآالف األعداد ،مشريين
يف الوقت ذاته إىل ما يعانيه رجال اجلمارك يف املنافذ ،من مراقبة تلك املركبات ولكن العمل من أجل
الوطن واحلفاظ على مقدراته أمسى من أي تضحيات.
وأشاروا إىل أهمية توعية املستهل ك بربامج رفع كفاءة استهالك الطاقة يف قطاع النقل الربي ،من
أجل تغيري العديد من مفاهيم وسلوكيات قيادة املركبة لديه ،وملا هلذه التوعية من دورٍ رئيس يف
إجناح تلك الربامج ،فقد مت اطالق محلة توعوية لتعريف املستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود يف
املركبات اخلفيفة ،وتعزيز قدرته على االختيار املناسب للمركبة.
ويعد حمور النقل أحد ثالثة حماور يعمل على تنفيذها برنامج كفاءة الطاقة ،ضمن منهجية
احرتافية لصياغة توجهات قابلة للتطبيق ،حيث قام فريق العمل الفين بدراسة واق ع اململكة لصياغة
خريطة طريق واضحة املعامل لرتشيد استهالك وقود املركبات ،ومت اعتماد تطبيق املعيار من قِبل
جملس إدارة اهليئة بعد انتهاء فرتة االخطار ،وهو أول معيار يتم اعتماده وطنياً على مستوى العامل
العربي.
كما يعد معدل اقتصاد الوقود يف املركبات الواردة إىل اململكة ،منخفضاً مقارنة باملعدالت العاملية،
حيث يقارب يف اململكة  08كيلومرتاً لكل لرت ،مقارنة بـ  03كيلومرتاً يف الواليات املتحدة األمريكية،
و 05كيلومرتاً يف الصني ،و 09كيلو مرتاً يف أوروبا ،و 80كيلو مرتاً يف اليابان.

ويوجد مركبات قدمية ،عمرها أكثر من  80سنة ،وعددها  8.8مليون مركبة ،تؤدي إىل تدني
مستويات اقتصاد الوقود يف قطاع النقل الربي باململكة وللتعامل مع هذا الوضع جيري العمل مع
اجلهات املعنيّة ،كوزارة الداخلية ،ووزارة النقل ،ووزارة املالية ،على إعداد منظومة متكاملة ،لتقليص
عدد املركبات اخلفيفة القدمية وغري املرشدة منها.
وقد لوحظ يف اآلونة االخرية تقلص عدد السيارات املختصة ،من الطرقات العامة ،بكثري من املدن
وخباصة العاصمة الرياض.
وقال صاحب ورشة لصيانة السيارات " :لقد شهدت االشهر املاضية تراجعا كبريا يف اعداد السيارات
القدمية ،اليت كان اصحابها يطلبون صيانت ها ومسكرتها ،وارجع ذلك اىل حالة الوعي اليت انتشرت
بني املواطنني واملقيمني ،وأشار اىل أن اجلهود اليت بذلت من قبل اجلهات املعنية أدت اىل خفض اعداد
السيارات القدمية اليت تستهلك وقودا أكثر من السيارات اجلديدة.
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