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دشن أربعة قطارات ركاب جديدة ..الرئيس العام
»:للخطوط احلديدية ل«الرياض
اململكة ستنفذ مشروع قطار الربط اخلليجي بالسكك
احلديدية خالل العام املقبل

اخلطوط احلديدية تدشن أربعة قطارات جديدة

»قطارات جديدة ختتصر ما بني «الشرقية» و«الوسطى 4

»:دشن أربعة قطارات ركاب جديدة ..الرئيس العام للخطوط احلديدية ل«الرياض
اململكة ستنفذ مشروع قطار الربط اخلليجي بالسكك احلديدية خالل العام املقبل

كشف الرئيس العام للخطوط احلديدية م .حممد السويكت ل"الرياض" أن اململكة يف املراحل األخرية من
إنهاء التصاميم اخلاصة للربط اخلليجي بالسكك احلديدية ،ومن املتوقع البدء يف التنفيذ خالل العام املقبل
 ،6102موضحاً أن اإلمارات من ضمن عملها على خط التعدين لديها أنشأت خطا للربط اخلليجي إضافة خلط
بني ميناء الرويس ومنطقة الغويفات يف البطحاء ،وكذلك خط يربط بني مدينة العني وسلطنة عمان،
مضيفاً "كذلك سلطنة عمان أيضاً وقعت عقد اإلنشاء الذي يربط الربميي بصحار ،ودولة قطر انتهت من
التصميم اخلاص مبشروع الربط اخلليجي وتعمل على بدء التنفيذ".
وبيّن السويكت على هامش تدشينه أمس أربعة قطارات ركاب جديدة كانت املؤسسة قد تعاقدت عليها مع
شركة كاف األسبانية ضمن برنامج متكامل لدعم وحتديث أسطول قطارات الركاب باملؤسسة ،أن اجلزء
الذي يقع يف اململكة سريبط البطحاء جنوباً باخلفجي مشاالً مروراً بعدد من املناطق اليت ستقوم اخلطوط
احلديدية بتسيري رحالت بينها بعيداً عن مشروع الربط اخلليجي حيث سيحوي ثالث حمطات يف سلوى
واخلفجي والدمام.
واستطرد السويكت يف حديثه عن قطارات الركاب اجلديدة موضحاً أنها تتمتع مبواصفات وتقنيات عالية
اجلودة واألداء مبا يتوافق مع الظروف البيئية واملناخية للمملكة وبسرعة تشغيلية تصل إىل  081كم/ساعة،

كما أن عدد املقاعد بالطقم الواحد  672مقعداً مع إجراء عزل يف األجزاء اخلارجية حلمايتها من الرمال ومبا
يتالءم مع الطبيعة احمللية ،فضالً عن قدرة اهليكل اخلارجي على حتمل درجات احلرارة العالية والرمال،
موكداً أنه مصنوع من مادة غري قابلة للصدأ كما أنها مزودة بالنظام األوروبي  ERTMSالذي يقوم بدوره
حلماية القطارات من احلوادث واألخطاء التشغيلية ومزود بدورات مياه لذوي االحتياجات اخلاصة وسعة أكرب
يف حتمل العفش.
وأشار إىل أن القطارات احلديثة ختتلف عن القطارات الكالسيكية يف املواصفات الشكلية وبعض املواصفات
الفنية ،مبيناً أن القطارات األسبانية تتميز بوجود قمرة القيادة كوحدة واحدة مع عربات القطارات ،باإلضافة
لوسائل الرفاهية يف العربات من حيث املقاعد واملطاعم وأماكن احلقائب الصغرية ،مضيفاً أن اخلطوط
احلديدية تفخر بكون القطارات احلالية يشغلها سعوديون سواء القائدين أو املساعدين وكذلك املشرفني،
موضحًا أنهم تدربوا من خالل الشركة املصنعة للقطارات يف أسبانيا.
وأفاد بأن القطارات اجلديدة متثل قفزة نوعية يف خدمات النقل بالسكك احلديدية ،حيث تعترب من أحدث
القطارات وأن هذه النوعية من القطارات جمهزة مبنظومة متطورة من وسائل السالمة واألمان ،كما تتميز
بتصميم جذاب من الداخل ومقاعد وثرية وأرضيات عالية اجلودة مع وجود شاشات عرض مرئي تلفزيوني
ونظام مسعي متطور على كل مقعد وشاشات توضح بيانات الرحلة مثل اسم احملطة وجهة السفر والسرعة،
كما أنها جمهزة لتشغيل خدمة االتصال الال سلكي بشبكة اإلنرتنت.
ولفت إىل أن هذه القطارات تأتي يف الوقت الذي انتهت فيه املؤسسة من مشروع ازدواج كامل اخلط احلديدي
املخصص لقطارات الركاب ،مما يسهم يف توفري بيئة آمنة وانسيابية عالية يف تدفق حركة القطارات ذهاباً
وإياباً ،مما يساعد يف اختصار زمن الرحلة بالقطار بني املنطقتني الشرقية والوسطى وتعزيز مستويات السالمة
على اخلط احلديدي ،كما أنها تسهم يف مواجهة الطلب املتنامي على خدمات النقل بالقطار.
وأكد السويكت أن ازدواج خط الرياض اهلفوف سيصبح جاهزاً بنهاية  6102بطول  011كم ،إضافة إىل أن
هناك مشروعا لتطوير حمطة القطار يف الدمام لتستوعب  2رحالت يف الساعة الواحدة بدالً من الطاقة احلالية
املتمثلة قطار واحد يف الساعة ،مضيفا "التوسعة اليت ستجرى حملطة الدمام تهدف لتكون جاهزة مع انطالق
قطار دول جملس التعاون اخلليجي وكذلك لتغطية الطلب على الرحالت الداخلية احلالية بني الدمام
وبقيق واهلفوف والرياض".

اخلطوط احلديدية تدشن أربعة قطارات جديدة

دشن رئيس املؤسسة العامة للخطوط احلديدية املهندس حممد السويكت امس حبضور السفري اإلسباني
خواكني برييز مبحطة الركاب بالدمام أربع قطارات ركاب جديدة كانت املؤسسة قد تعاقدت عليها مع
شركة كاف االسبانية ضمن برنامج متكامل لدعم وحتديث أسطول قطارات الركاب باملؤسسة .وأوضح
السويكت أن القطارات اجلديدة تتمتع مبواصفات وتقنيات عالية اجلودة واألداء مبا يتوافق مع الظروف البيئية
واملناخية للمملكة وبسرعة تشغيلية تصل إىل  081كم يف الساعه كما أن عدد املقاعد بالطقم الواحد 672
مقعداً مع إجراء عزل كثري يف االجزاء اخلارجية حلمايتها من الرمال ومبا يتالءم مع الطبيعة احمللية فضالً
عن قدرة اهليكل اخلارجي على حتمل درجات احلرارة العالية والرمال حيث انه مصنوع من مادة غري قابلة
للصدأ كما أنها مزودة بالنظام االوربي  ERTMSالذي يقوم بدوره حلماية القطارات من احلوادث واالخطاء
التشغيلية ومزود بدورات مياه لذوي االحتياجات اخلاصة وسعة اكرب يف حتمل العفش .وأضاف السويكت أن
القطارات اجلديدة متثل قفزة نوعية يف خدمات النقل بالسكك احلديدية حيث تعترب من احدث القطارات
فهي جمهزة مبنظومة متطورة من وسائل السالمة واألمان كما تتميز بتصميم جذاب من الداخل ومقاعد
وثرية وأرضيات عالية اجلودة مع وجود شاشات عرض مرئي (تلفزيوني) ونظام مسعي متطور على كل مقعد
وشاشات توضح بيانات الرحلة مثل اسم احملطة وجهة السفر والسرعة كما أنها جمهزة لتشغيل خدمة
االتصال الالسلكي بشبكة االنرتنت .كما أن هذه القطارات تأتي يف الوقت الذي انتهت فيه املؤسسة من مشروع
ازدواج كامل اخلط احلديدي املخصص لقطارات الركاب مما يسهم يف توفري بيئة آمنة وانسيابية عالية يف
تدفق حركة القطارات ذهاباً وإياباً مما يساعد يف اختصار زمن الرحلة بالقطار بني املنطقتني الشرقية
والوسطى وتعزيز مستويات السالمة على اخلط احلديدي كما أنها تسهم يف مواجهة الطلب املتنامي على
خدمات النقل بالقطار.

»قطارات جديدة ختتصر ما بني «الشرقية» و«الوسطى 4
دشنت املؤسسة العامة للخطوط احلديدية ،أمسس  2قطسارات ركساب جديسدة ،مبحطسة الركساب بالسدمام ،حبضسور
سفري اململكة اإلسبانية لدى اململكة خواكني برييز.
فيمسسا أشسسارت املؤسسسسة إىل أن القطسسارات تسسأتي يف الوقسست السسذي

االنتهسساء فيسسه مسسن مشسسروع ازدواج كامسسل اخلسسط

احلدي سسدي واملخص سسص لقط سسارات الرك سسابت م سسا يس سسهم يف ت سسوفري بيئ سسة آمن سسة وانس سسيابية عالي سسة يف ت سسدفق حرك سسة
القطارات ذهابا وإيابا.
ما يساعد يف اختصار زمسن الرحلسة بالقطسار بسني املنطقستني الشسرقية والوسسطى ،وتعزيسز مسستويات السسالمة علسى
اخلط احلديدي ،ومواجهة الطلب املتنامي على خدمات النقل بالقطار.
وأوضسسح رئسسيس عسسام املؤسسسسة املهنسسدس حممسسد بسسن خالسسد السسسويكت ،أن هسسذه القطسسارات تعاقسسدت املؤسسسسة عليهسسا مسسع
شركة «كاف» اإلسبانية ضمن برنامج متكامل لدعم وحتديث أسطول قطارات الركاب باملؤسسة.
مشسسريا إىل أنهسسا تتمتسسع مبواصسسفات وتقنيسسات عالي سة اجلسسودة واألداء مبسسا يتوافسسق مسسع الظسسروف البيئيسسة واملناخيسسة
للمملكة وبسرعة تشغيلية تصل إىل  081كم /ساعة.
إضسسافة إىل أنهسسا مسسزودة بالنظسسام األوروبسسي ، ERTMSالسسذي يقسسوم حبمايسسة القطسسارات مسسن احلسسوادث واألخطسساء
التشغيلية.

