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وضع صورة فضائية كربى للرياض على شكل لوحة زجاجية غطت أرضية اجلناح
هيئة تطوير الرياض» تُعرّف اجملتمع بالتصاميم املبتكرة لقطار الرياض«
قدّمت اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض“ ،مشروع امللك عبد العزيز للنقل العام مبدينة الرياض “القطار
واحلافالت” بطريقة حديثة ومبتكرة ،خالل مشاركتها يف “معرض مشاريع النقل العام الرائدة يف اململكة
العربية السعودية” ،الذي انطلقت فعالياته األحد املاضي ،ويستقبل زوّاره حتى مساء اليوم يف مركز الرياض
الدولي للمؤمترات واملعارض.
ومجع اجلناح األكرب يف مساحته ضمن املعرض ،بني عدة أقسام يف جناح واحد ،حيث ضم قسماً للتعريف
مبشروع قطار وحافالت الرياض وأبرز مكوناته ،وثالثة أركان لالئتالفات العاملية املنفذة ملشروع القطار ،املتمثلة
يف كل من : BACSو FASTو”الرياض نيوموبيليت” ،إىل قسم خاص بائتالف شركة املواصالت العامة
املنفذة ملشروع حافالت الرياض.
وسخّرت اهليئة العليا أحدث تقنيات العرض يف جناحها باملعرض ،سواء التقنيات املرئية عرب الشاشات العمالقة
اليت تعرض أفالماً وثائقية عن املشروع ،وتقنيات العرض التفاعلية عرب اللوحات اإللكرتونية اليت تعرض
خريطة مسارات وحمطات املشروع بتقنية اللمس ،إضافة إىل اجملسمات املصغّرة لتصاميم احملطات الرئيسة
األربع ،واللوحات املعلوماتية اجلدارية ورسومات اإلنفوجرافيك اليت تشرح أبرز عناصر املشروع ومكوناته.
ومن أبرز عناصر اجلناح ،وضع صورة فضائية كربى ملدينة الرياض على شكل لوحة زجاجية تغطي أرضية
اجلناح ،تشرح مسارات القطار واحلافالت يف املدينة ،ويتفرع من الصورة ستة خطوط مضاءة بألوان مسارات
القطارات ينتهي كل منها عند ركن االئتالف الذي ينفذ املسار ،إضافة إىل خط سابع يتصل جبناح االئتالف
املنفذ ملشروع حافالت الرياض.
كما احتوت أقسام االئتالفات املنفذة للمشروع يف اجلناح ،على تعريف بالشركات العاملية املشاركة يف
االئتالف ،وعرض خلرباتها وجتاربها يف تنفيذ وتشغيل عديد من مشاريع النقل العام يف كربيات العواصم يف
العامل ،وشرح عن املسارات اليت ينفذها االئتالف ضمن مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض،
وأبرز األعمال املنجزة يف هذه املسارات حتى اآلن ،إضافة إىل التعريف بالفرص الوظيفية املتاحة حالياً للكوادر
السعودية املؤهلة ضمن كل ائتالف.
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مشاركة مميّزة لـ «قطار الرياض» يف معرض مشروعات النقل العام الرائدة
مبشاركة االئتالفات العاملية املنفذة
قدّمت اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض  ،مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض  -القطار
واحلافالت بطريقة حديثة ومبتكرة ،خالل مشاركتها يف معرض مشروعات النقل العام الرائدة يف اململكة الذي
انطلقت فعالياته أمس االول ويستقبل زوّاره حتى مساء اليوم يف مركز الرياض الدولي للمؤمترات واملعارض.
ومجع اجلناح األكرب يف مساحته ضمن املعرض ،بني عدة أقسام يف جناح واحد ،حيث ضم قسماً للتعريف
مبشروع قطار وحافالت الرياض وأبرز مكوناته ،وثالثة أركان لالئتالفات العاملية املنفذة ملشروع القطار،
واملتمثلة يف كل من : BACSو FASTوالرياض نيوموبيليت ،إىل قسم خاص بائتالف شركة املواصالت
العامة

املنفذة

حافالت

ملشروع

الرياض.

وقد سخّرت اهليئة العليا أحدث تقنيات العرض يف جناحها باملعرض ،سواء التقنيات املرئية عرب الشاشات
العمالقة اليت تعرض أفالماً وثائقية عن املشروع ،وتقنيات العرض التفاعلية عرب اللوحات اإللكرتونية اليت
تعرض خريطة مسارات وحمطات املشروع بتقنية اللمس ،إضافة إىل اجملسمات املصغّرة لتصاميم احملطات
الرئيسية األربع ،واللوحات املعلوماتية اجلدارية ورسومات اإلنفوجرافيك اليت تشرح أبرز عناصر املشروع
ومكوناته.
ومن أبرز عناصر اجلناح ،وضع صورة فضائية كربى ملدينة الرياض على شكل لوحة زجاجية تغطي أرضية
اجلناح ،تشرح مسارات القطار واحلافالت يف املدينة ،ويتفرع من الصورة ستة خطوط مضاءة بألوان مسارات
القطارات ينتهي كل منها عند ركن االئتالف الذي ينفذ املسار ،إضافة إىل خط سابع يتصل جبناح االئتالف
املنفذ

ملشروع

حافالت

الرياض.

كما احتوت أقسام اإلئتالفات املنفذة للمشروع يف اجلناح ،على تعريف بالشركات العاملية املشاركة يف
االئتالف ،وعرض خلرباتها وجتاربها يف تنفيذ وتشغيل العديد من مشروعات النقل العام يف كربى العواصم يف
العامل ،وشرح عن املسارات اليت تنفذها االئتالف ضمن مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض،
وأبرز األعمال املنجزة يف هذه املسارات حتى اآلن ،إضافة إىل التعريف بالفرص الوظيفية املتاحة حالياً للكوادر
السعودية املؤهلة ضمن كل ائتالف.
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مبشاركة االئتالفات العاملية املنفذة
هيئة تطوير الرياض تعرض مشروع القطار واحلافالت مبعرض مشروعات النقل العام الرائدة

قدّمت اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض القطار
واحلافالت ،بطريقة حديثة ومبتكرة ،خالل مشاركتها يف معرض مشروعات النقل العام الرائدة يف اململكة،
الذي انطلقت فعالياته األحد املاضي ،ويستقبل زوّاره حتى غدٍ األربعاء يف مركز الرياض الدولي للمؤمترات
واملعارض.فقد مجع اجلناح األكرب يف مساحته ضمن املعرض ،بني عدة أقسام يف جناح واحد ،حيث ضم قسماً
للتعريف مبشروع قطار وحافالت الرياض وأبرز مكوناته ،وثالثة أركان لالئتالفات العاملية املنفذة ملشروع
القطار ،واملتمثلة يف كل من : BACSو FASTوالرياض نيوموبيليت ،إىل قسم خاص بائتالف شركة
املواصالت العامة املنفذة ملشروع حافالت الرياض .وقد سخّرت اهليئة العليا أحدث تقنيات العرض يف جناحها
باملعرض ،سواء التقنيات املرئية عرب الشاشات العمالقة اليت تعرض أفالمًا وثائقية عن املشروع ،وتقنيات العرض
التفاعلية عرب اللوحات اإللكرتونية اليت تعرض خريطة مسارات وحمطات املشروع بتقنية اللمس ،إضافة إىل
اجملسمات املصغّرة لتصاميم احملطات الرئيسية األربعة ،واللوحات املعلوماتية اجلدارية ورسومات
اإلنفوجرافيك اليت تشرح أبرز عناصر املشروع ومكوناته.ومن أبرز عناصر اجلناح ،وضع صورة فضائية كربى
ملدينة الرياض على شكل لوحة زجاجية تغطي أرضية اجلناح ،تشرح مسارات القطار واحلافالت يف املدينة،
ويتفرع من الصورة ستة خطوط مضاءة بألوان مسارات القطارات ينتهي كل منها عند ركن االئتالف الذي
ينفذ املسار ،إضافة إىل خط سابع يتصل جبناح االئتالف املنفذ ملشروع حافالت الرياض.
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كما احتوت أقسام االئتالفات املنفذة للمشروع يف اجلناح ،على تعريف بالشركات العاملية املشاركة يف
االئتالف ،وعرض خلرباتها وجتاربها يف تنفيذ وتشغيل العديد من مشروعات النقل العام يف كربى العواصم يف
العامل ،وشرح عن املسارات اليت تنفذها االئتالف ضمن مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض،
وأبرز األعمال املنجزة يف هذه املسارات حتى اآلن ،إضافة إىل التعريف بالفرص الوظيفية املتاحة حالياً للكوادر
السعودية املؤهلة ضمن كل ائتالف.
وشهد اجلناح توزيع (كتاب مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض) ،الذي يتضمن كافة
املعلومات حول املشروع منذ انطالقه كفكرة ،حتى ترسية عقود تنفيذه ،واملتاح عرب موقع اهليئة العليا لتطوير
مدينة الرياض على اإلنرتنت ،:www.ada.gov.saوموقع املشروع على الشبكة: www.riyadh-
 ،metro.comإضافة إىل توزيع العدد اجلديد جمللة تطوير اليت تصدرها اهليئة.
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“املواطن” ترصد تدشني اهلذلول ملعرض النقل بالرياض

يإافتتح وكيل وزارة النقل لشؤون الطرق املهندس هذلول بن حسني اهلذلول ،نيابة عن الوزير املقبل يوم أمس
األول أعمال معرض النقل يف اململكة العربية السعودية مبركز الرياض الدولي للمعارض واملؤمترات حبضور
قيادات الوزارة واملؤسسات واجلهات احلكومية ذات العالقة مبختلف قطاعات ومشاريع النقل يف اململكة ورؤساء
الشركات احمللية والتحالفات الدولية اليت ستقدم مشاريعها اجلاري تنفيذها حاليآ واملشاريع املستقبلية يف
مرافق ووسائل النقل العام وخدماته ويف مقدمة املشاريع املشاركه مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة
الرياض.
وصرح املهندس هذلول بن حسني اهلذلول قائال“ :سعدت بافتتاح هذا املعرض نيابة عن املهندس عبداهلل املقبل
وحقي قة اتطلعت على كافة املعروضات املوجودة وال شك اننا االن يف صدر مشاريع النقل الكبرية حتت التنفيذ
سواء يف مشاريع منطقة الرياض او مكة او جدة او املنطقة الشرقية .وحقيقة سوف حنقق نقلة كبرية جدا يف
القطاع والشك ان كافة الصناعات اليت عرضت باملعرض اليوم من االمور املساندة هلذا املعرض وكذلك يف
ما يتعلق بالصناعات الوطنية وتوطني الصناعات الوطنية هي شي مميز ويثلج الصدر ،ونتمنى للجميع التوفيق
ويفتح املعرض أبوابه للزوار يوميآ من الساعة  01:01صباحآ حتى  0:01ظهرآ – ومن  0:11إىل  01:11مساءآ
وخيتتم مساء األربعاء.
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تشديد أنظمة املرور وتغطية القطار للعديد من األماكن يدعم التوجه إىل النقل العام
تفاعل قراء "االقتصادية اإللكرتونية" مع خرب «هيئة النقل» :نسعى إلقناع  % 00من قائدي السيارات باالعتماد
على املواصالت العامة" ،الذي جاء فيه ،تصريح املهندس الدكتور عبدالعزيز العوهلي؛ رئيس هيئة النقل العام،
قائالً إن اهليئة تسعى إلقناع حنو  00يف املائة من قائدي السيارات بالتخلي عن مركباتهم واستخدام وسائل
النقل العام خالل مخس سنوات مقبلة ،معتربا أنه يف حال حتقق ذلك سيكون إجنازا للهيئة،حيث علق القارئ
"هريلند" أن القناعة سرتسخ تلقائيا لدى غالبية السائقني حني يتم ضبط املرور للمخالفات الدارجة (حزام،
تظليل ،استخدام اجلوال عند القيادة ،تطبيق نظام رمي املخلفات ،ووضع ضوابط للمركبات اليت تبعث
العوادم املزعجة إخل  )..حبيث يستحيل على مرتكيب املخالفات بشكل دائم القيادة حبرية.
أما القارئ فريد فقد قال إن التقيد بالقطار شيء صعب ،حيث إن بعض األماكن يصعب الوصول إليها
بالقطار ،ألنها تقع يف أماكن حتتاج إىل سلك طرق ال يشملها خط سري القطار ،حبيث جترب الشخص على
املشي ملسافات خاصة يف فصل الصيف.
وقال القارئ "شقردي" إن التحقق من أن شبكات النقل العام تغطي الكثافة السكانية سيحفز الناس على
استخدام النقل العام ،يف حالة وضع تنظيمات لقيادة السيارات اخلاصة يعتمد على عدد الركاب وساعة املرور
والطرق املراد سلوكها ،كما جيب القيام حبمالت مركزة يف مجيع املراحل التعليمية ،إضافة إىل محالت
توعوية يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة .كما طالب باالستفادة من طرق تنظيم السري يف الدول
اليت سبقتنا.
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تشكيل جلنة من  0جهات حكومية حلل املشكلة
النقل» :ال منلك أراضي على الطرق السريعة ختصص لتجمع الشاحنات«

أقر عبدالعزيز العبداجلبار؛ وكيل وزارة النقل للنقل الربي ،بأن الوزارة ال متلك أراضي على الطرقات
السريعة خارج املدن ،لتخصيصها لتجمع شاحنات النقل الربي ،مشريا إىل أن هناك جلنة مكونة من وزارة
النقل وإمارة وأمانة منطقة الرياض ،حلل هذه املشكلة عند مداخل وخمارج مدينة الرياض.
وقال العبداجلبار خالل لقاء عقد أخريا مع رئيس ونائب وأعضاء اللجنة الوطنية للنقل الربي ،إنه سيتم
اعتماد جتديد الرتاخيص إلكرتونيا بعد مذكرة التفاهم املوقعة بني الوزارة واإلدارة العامة للمرور.
فيما أشار إىل أن الوزارة خصصت رقما موحدا للطوارئ خاصا بها ،أوضح أنه حيق ملالك مكاتب التأجري حق
التظلم وخماطبة الوزارة خالل  00يوما من تاريخ املخالفة.
وبني أن األفراد ال حيق هلم امتالك سوى شاحنة واحدة ،وعند املطالبة بامتالك أخرى ،يتطلب األمر سجال
جتاريا وترخيصا من وزارة النقل.
من جهته ،أكد بندر اجلابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل الربي يف جملس الغرف السعودية ،أن نقص عدد
املراقبني يف وزارة النقل يعد من أهم أسباب خروج الكثري من املستثمرين من السوق السعودية ،والتوجه إىل دول
خليجية أخرى ،مضيفا أن عدد املراقبني على الناقلني ال يتجاوز  01مراقبا على مستوى اململكة .وقال اجلابري
ردا على سؤال لـ"االقتصادية" ،إن هناك أكثر من  01آالف منشأة مرخصة للنقل الربي يف الشرقية تعمل حتت
مظلتها أكثر من  011ألف مؤسسة وفرد ،مضيفا أن هناك أكثر من  01يف املائة من املستثمرين خرجوا من
السوق بسبب كثرة السرقات وهروب العمالة والتسرت وعدم توافر أراضي خاصة لسيارات النقل الربي يف بعض
املناطق ،خاصة على مداخل املدن.وأملح إىل أن النقص الكبري يف عدد املراقبني على الناقلني ،يعد من أهم أسباب
خروج املستثمرين ،مضيفا أن عدد املراقبني ال يتجاوز ال ـ  01مراقبا ،منهم  0يف املنطقة الشرقية اليت متثل حنو
 01يف املائة من إمجالي الناقلني
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 .وطالبت اللجنة وزارة النقل بالرفع لوزارة اخلدمة املدنية لتوفري وظائف للمراقبني ،أسوة ببعض الوزارات
كوزارة التجارة والصناعة ،وذلك للحد من التالعب والتسرت وتهريب بعض املواد البرتولية للخارج ،وبيع
البعض منه يف سوق سوداء يف مناطق اململكة.وقدمت اللجنة الوطنية للنقل الربي إىل وكيل وزارة النقل ،عدة
مطالب وتوصيات خالل اللقاء ،تضمنت زيادة مدة الرتخيص حتى  0سنوات أسوة بالسجل التجاري،
وختصيص أراضٍ خارج املدن لتجمع الشاحنات ،إىل جانب دعم الوزارة للمستثمرين لتقوية القطاع ،وحماولة
ختفيض نسبة السعودة يف قطاع النقل الربي بالتفاهم مع وزارة العمل بسبب عدم تقبل الشاب السعودي
للعمل ،عالوة على دعم صناعة اخلدمات اللوجستية.
كما جرى خالل اللقاء ،مناقشة إصدار املخالفات على مكاتب تأجري السيارات ،دون التأكد من صحتها،
وذلك بسبب كيدية نسبة كبرية من البالغات ضد مكاتب التأجري ،وحبث تصوير هوية طالب خدمة تأجري
السيارة ،خصوصا أن وزارة الداخلية ترفض تصوير اهلوية ،وعند مماطلة املستأجر واللجوء للمحاكم تطلب
احملاكم من مكتب التأجري صورة من هوية املستأجر.
كما طالبت اللجنة من الوزارة ،بدعمها عند مكاتب التأمني وذلك مبخاطبة مؤسسة النقد ،وذلك كون أن
بعض مكاتب التأمني ترفض قبول طلبات تأمني سيارات النقل أو رفع السعر دون مربر أو االكتفاء بالتأمني
ضد الغري ،كما دعت إىل حتديد  01سنوات كعمر أقصى افرتاضي للشاحنات.
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محافظ المجمعة :وجود محطتين للركاب والشحن بالمحافظة ضمن مشروع قطار
الشمال دعامة قوية لالقتصاد والتنمية
أكد صاحب السمو األمري عبدالرمحن بن عبداهلل بن فيصل حمافظ اجملمعة أن مشروع قطار الشمال الذي تنفذه الدولة سيعود
بالنفع على كافة املواطنني يف املستقبل القريب.
وأوضح األمري عبدالرمحن يف حديث ل"الرياض" أن الفائدة من مشاريع اخلطوط احلديدية اليت تنفذها الشركة السعودية
للخطوط احلديدية "سار" لن تقتصر على املواطنني الذين يسكنون يف املناطق اليت خترتقها السكة احلديدية ،بل ستصل إىل
كافة أرجاء الوطن ،مشرياً إىل أن العوائد االقتصادية للدولة من هذه املشاريع ومن خفض الستهالك الوقود ،ستنعكس إجياباً
على االقتصاد اإلمجالي للمملكة ومن ثم على دخل املواطن ،إضافة إىل القيمة اليت سيضيفها االعتماد على القطارات يف جمال
النقل يف االستغناء عن الكم اهلائل من العمالة الوافدة اليت تعمل على الشاحنات وتعويضها بكوادر وطنية باالستفادة من الفرص
الواعدة اليت سيطرحها هذا القطاع لشباب الوطن وكذلك ختفيف ضغط الشاحنات على الطرق بني املناطق واحملافظات اليت
خيدمها قطار خط الشمال اجلنوب.
ونوه حمافظ اجملمعة بالدعم الكبري الذي حتظى به املشاريع احليوية وخاصة مشاريع النقل العام ومن بينها مشاريع اخلطوط
احلديدية من لدن حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وصاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف بن
عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية ،وصاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي
ولي العهد النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء وزير الدفاع  -حفظهم اهلل -وسعيهم إىل توفري الراحة والسالمة للمواطن
واملقيم على أرض الوطن ،وهذا ما سيظهر مردوده اإلجيابي جلياً عند اكتمال تلك املشاريع اخلدمية الضخمة.
وقال مسوه إن أهالي حمافظة اجملمعة يرتقبون وينتظرون بفارغ الصرب انطالق قطار خط الشمال ،حيث حتتضن اجملمعة إحدى
حمطات الركاب الست الواقعة على هذا اخلط ،مؤكدا على األثر اإلجيابي الكبري لوجود حمطة للركاب باجملمعة ووجود
حمطة للشحن داخل مدينة سدير الصناعية مما سينعكس بصورة كبرية على احلركة االقتصادية والتنموية باحملافظة ،حيث
تتوسط اجملمعة العديد من احملافظات اليت سوف تستفيد من خدمات القطار عن طريق تلك احملطتني إىل جانب جذب املزيد
من الشركات الكربى للعمل يف مدينة سدير الصناعية وهذا كله سيكون دعامة قوية للحركة التجارية باحملافظة.
يشار إىل أن حمطة ال ركاب يف اجملمعة واليت تقع يف شرق املدينة تعد إحدى احملطات الست اليت نفذتها "سار" على امتداد خط
السكة احلديدية من مشال اململكة حتى الرياض جنوباً ،وقد شارفت احملطة على االنتهاء يف انتظار تشغيل قطار الركاب خالل
األشهر املقبلة ،حيث جتاوزت تكلفة بناؤها  000مليو ن ريال ،فيما تصل الطاقة االستيعابية حملطة الركاب إىل  0111شخص يف
وقت الذروة.
وتبلغ املسافة فيما بني حمطة الركاب يف اجملمعة وحمطة الرياض  091كيلومرتا ،سيستغرق القطار خالهلا مدة ساعة تقريباً.
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