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12رحلة يومية بين الرياض وجدة
اشتراطات صارمة لنقل المعلمات على الطرق
العامة
النساء أكثر طالبي هذه الخدمة
سائق سعودي يتقدمون للشراكة مع 400
تطبيق «أوبر» للنقل البري
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12رحلة يومية بين الرياض وجدة
دشن مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر ،الحجز على رحالت اليرالر( لالخدمالة
الجديالالد ، ،اعايالالارا مالالن المالالهر المالالرتدو ال الالادم ،جسلالالع مالالن يالالتر طسالالر عمالالار طالالوو ،يالالر طالالد،
الرياض عير  21رحلة يومرا.
في الم ا ل جضح رئرس الطرران الخاص فرصل غازو كرار لـ «عكاظ» ن «السالعودية» جفالر
ثتث طائرا من طراز إير الاص ،جمالت مجهرز الا ثحالدث جسالائل الارفرالع السالمعرة جالمرئرالة لهال
الخدمة.
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اشتراطات صارمة لنقل المعلمات على الطرق العامة
جضعت جزار ،الن ل اشاراطا صارمة لانظرت حركة ن ل المعلما إلى ال رى جاألماكن اليعرد.،
جمضمنت االشاراطا المطلو ة في السائق الناقل لهن ن يكون سعوديا جال ي ل عمر عن 03
عاما ،ج ن يكون مازجطا جال سوا ق لديع ج ن يحوز ريصة قراد ،عمومرة سارية المفعور على
ن مراف ع في الرحلة إحدى محارمع مرط االساعداد جالم در ،على ال رام اإلسعافا األجلرة عند
ل لع.
الحاطة
ج جضح المهندس لور اله لور جكرل جزار ،الن ل للطر( جالماحدث الرسمي للوزار ،لـ”عرن
الروم” ن ناك عد ،مواصفا للسرار ،الناقلة للمعلما ج ي ن مكون مملوكة لمنمث ،ج فرد
سعودو ج ال ياجاجز عمر ا الامغرلي  23سنوا من ماريخ صنعها ،ج ن مكون سعة الم اعد
مناسية لعدد المعلما جيفضل ال م ل عن  7م اعد مع مراعا ،عدم معديل مواصفامها دجن مواف ة
الوزار ،،إضافة إلى فحص السرار ،مكل دجرو جالاثكد نها في حالة طرد ،جمفحوصة فنرا إسا
الاريرص.
طلب
عند
جاحد،
سنة
على
عمر ا
زاد
ج ضاف اله لور ن من رن االشاراطا ك لع مثمرن كافة ماطليا الستمة لمساخدمي السرار،
ج ن مكون مزجد ،ثطهز ،إطفاء جمعدا اإلسعافا األجلرة ،جموفرر جسرلة امصار ال سلكي
السرار ،لسهولة االمصار في حار معطلها ،جاساخدام سرار ،مصممة للعمل في المناطق الوعر،
جالجيلرة ،جفرما ياعلق حافت ن ل المعلما كد اله لور على ن اشاراطا الن ل فرها ماطلب
موفر مخارج طوارئ مع رسوما موضرحرة ممرر لها ،في حرن يكون فاح جغلق األ واب من
السائق.
قيل
ي طزء من الحوادث الاي م ع على الطر( مكل
ج شار الماحدث إلى ن حوادث المعلما
عام ،جمعمل الوزار ،للحد منها من يتر منظرت ا ال طاع جالاثكد من مطيرق كافة األنظمة
ع.
الماعل ة
عدد من المعلما قلن إن معظت اشاراطا الن ل على السائ رن جالسرارا ال منطيق حرفرا على
االشاراطا .
رض الواقع جطالين اكثرف الرقا ة للاثكد من مطيرق
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النساء أكثر طالبي هذه الخدمة
سائق سعودي يتقدمون للشراكة مع تطبيق «أوبر» للنقل البري 400
اسا يلت شركة “ ج ر” في المملكة العر رة السعودية مساء لالثتثاء كثر من  033سائق
سعودو ،لتنضمام لها جالمراكة معها عير مطيرق المركة على الهوامف ال كرة.
جع د “ ج ر” رنامجا إلعداد جمث رل السائ رن السعوديرن في ميادر ،لاوفرر فرص اقاصادية
لهت ،عير مطير ها على الهوامف ال كرة ،ال و ير رن السائق جالركب ضغطة زر .جقدم عدد
من السائ رن العاملرن مع “ ج ر” نصائح مهمة لزمتئهت الما دمرن ،جركز على االنضياط في
ممرجعهت.
في
مساعد ت
الاي
الاعلرما
جااللازام
العمل
جقار مدير العملرا في شركة “ ج ر” السعودية عيدالرحمن الع رل“ :حضر اليرنامج كثر من
 033شاب سعودو لتنضمام الاطيرق ،حرث يارح لهت العمل حرية مامة ،من ناحرة الوقت”،
“ ج ر”.
لمركاء
م ديت
طلسة
مضمن
اليرنامج
ن
إلى
الفاا
ج ضاف ن المراكة ممارط على السائ رن جطود ريصة قراد ،سارية المفعور ،جم ا لة شخصرة،
جيلو سجتمهت من السوا ق جال ضايا الجنائرة ،جسلع لضمان ستمة الركاب ،ممررا إلى ن
شرجط المراكة الخاصة المركية مممل ستماها من الحوادث المرجرية ،جمركز على نظافاها
من الدايل ،ججطود مثمرن شامل علرها ،جال ي ل موديلها عن  ،1320جمكفي لخمسة ركاب.
جما ع“ :المراكة مع “ ج ر” ممكن الماب من العمل حرية مطل ة ،جال يوطد لع ساعا عمل
ج يام محدد ،،ج ا يناسب المياب السعودو ،ال و لديع ارمياطا ياصة جعائلرة ،فالمنصة مسمح
الخاصة”.
سرارمع
يتر
من
رز(
كسب
لع
ج جضح ن الاطيرق معمور ع من عامرن في المملكة ،جيغطي مدن الرياض جالخير جالدمام
جطد ،جالمدينة المنور ،جمكة المكرمة ،جسرات مطير ع في مدن حائل جاألحساء جال صرت جالجيرل
جالطائف في عام  ،1322مؤكدا ن المركة مطمح إلى موظرف  233لف سعودو يتر الخمس
سنوا ال ادمة ،جاالرم اء مساويا األداء في قطاع الن ل اليرو ،جك لع موطرن قطاع الن ل في
المملكة.
جعن قيور الموظفرن في الاطيرق ،قار الع رل“ :لدينا موظفرن جطتب ،كون شراكانا ال ماعارض
مع عمالهت األيرى” ،الفاا إلى ن معظت الركاب عير الاطيرق من النساء.
ج شار إلى ن الراكب يحق لع م ررت السائق ،من يتر ي ونة في الاطيرق ،يسجل فرها متحظامع،
ج الممكت الاي جاطهاع ،لكنع يؤكد على جطود فريق عمل لحل ملع الممكت طوار الروم.
ج جضح ن المركة لديها شهاد ،من رئة االساثمار في المملكة ،جمحمل سجت مجاريا ،جمعمل مع
منها .
مطلب
اطراءا
اج
ضوا
ية
إلكمار
المعرنة
الجها
ججصف السائق محمد الهديان مجر اع مع مطيرق “ ج ر” الممرز ،،كونها جفر لع ديت إضافرا
يصل إلى  2033لاير في األسيوع ،ممررا إلى نع معاجن مع المركة من ثتثة شهر ،رنما شدد
السائق حمد المن رطي على نع اسافاد من مجر اع في ن ل الركاب مكوين عتقا جصداقا ،
مؤكدا نع يعمل لمد ،ست ساعا في الروم الواحد جيح ق ر احا طرد.،
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