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أمانة األحساء :افتتاح طريق الدائري الداخلي خالل شهرين

حمافظ بيشة يلتقي وكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق
مــع شـركة بومباردي للنقـل
«التدريب التقين» تربم اتفاقية لتوظيف اخلرجيني للعمل يف
مشروعات النقل
هيئة السوق السعودية :نسعى إلجياد توجه اسرتاتيجي لسوق أدوات
الدين
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أمانة األحساء :افتتاح طريق الدائري الداخلي خالل شهرين

أعلنت أمانة حمافظة األحساء قرب انتهاء مشروع تقاطع طريق امللك عبداهلل (الدائري الداخلي)
مبيدان طريق اخلليج الدولي .وأكدت أن افتتاحه سيكون بعد شهرين.

رابط اخلرب
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حمافظ بيشة يلتقي وكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق
التقى حمافظ بيشة حممد بن سعيد بن سربة وكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق
املهندس مخيس بن حممد الغامدي وذلك مبقر الوزارة بالرياض .
وناقش اللقاء ملناقشة املشروعات اجلاري تنفيذها يف حمافظة بيشة ،مبا فيها مشروع طريق (بيشة
 الرين  -الرياض) ،ومشروع طريق (بيشة  -سبت العالية) ،ومشروع طريق (بيشة  -مخيسمشيط) ،ومشروع طريق (بيشة  -رنية) ،ومشروع طريق (بيشة  -النماص) ،إىل جانب تسليط
الضوء على مدى احتاج قرى مركز ترج جلسور ينبغي تشييدها.
وأوضح بن سربة أنه جرى خالل اللقاء االطالع على برنامج الوزارة وخطتها الزمنية املعنية بتنفيذ
مشروعاتها اجلارية يف حمافظة بيشة ،السيما وأن بيشة حظيت بنصيب وافر من مشاريع وزارة
النقل خالل الفرتة املاضية ،مشريًا إىل أن الزيارة شهدت حبث تأخر تنفيذ بعض تلك املشروعات،
اليت تواجه بعض العوائق ،مثل التعويض والتثمني وكيابل االتصاالت املوجودة يف أجزاء من بعض
مواقع املشروعات.
ونوه باهتمام الوزارة باملشاريع اجلاري تنفيذها يف خمتلف مناطق اململكة وحمافظاتها عموماً،
وباملشروعات املماثلة يف حمافظة بيشة على وجه اخلصوص ،وحرصها الذي ملسه خالل لقائه
باملهندس الغامدي ،مبيناً أن الوزارة بصدد استكمال خمتلف املشروعات قريباً ،بعد انهاء العوائق
اليت تعرتضها ومعاجلتها يف القريب العاجل.
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مــع شـركة بومباردي للنقـل
«التدريب التقين» تربم اتفاقية لتوظيف اخلرجيني للعمل يف مشروعات النقل

وقعت املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين اليوم ،مذكرة تفاهم مع شركة “بومباردي” للنقل
لتسهيل وتطوير تبادل اخلربات يف جمال النقل العام وتوظيف خرجيي برامج الكليات واملعاهد
التقنية للعمل يف جمال النقل العام والسكك احلديدية ،برعاية حمافظ املؤسسة العامة للتدريب
التقين واملهين الدكتور أمحد بن فهد الفهيد.
ووقع املذكرة من جانب املؤسسة نائب ااحمافظ للتدريب الدكتور راشد بن حممد الزهراني ,فيما
وقع من جانب شركة بومباردي املدير العام للشركة يف السعودية واخلليج ترحييب احلربي,
وذلك يف مقر املؤسسة بالرياض.
وأوضح الدكتور الزهراني أن الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو تسهيل وتطوير تبادل اخلربات
بني الطرفني يف جمال النقل العام ومتطلبات عمليات تشغيل السكك احلديدية والتدريب التفين،
حيث مت االتفاق على متهيد سبل التعاون لالستفادة من برامج التدريب التخصصية للمؤسسة
العامة للتدريب التقين واملهين وخربة شركة بومباردي يف وسائل النقل العام وصناعة السكك
احلديدية.

5

وأضاف الزهراني أن هناك خطة مشرتكة لدعم جمال توطني السكك احلديدية وتوفري أي
إمكانية تطوير ودعم ممكنة يف جمال صناعة السكك احلديدية السعودية من أجل حتقيق
األهداف اليت وضعتها اململكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها يف .0202
وأكد الدكتور راشد أن املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين هي اجلهة احلكومية املناط إليها
جمال التدريب يف اململكة العربية السعودية ،وبرامجها التدريبية معتمدة من منظمات خارجية,
ولديها  03كلية تقنية للبنني و  91كلية تقنية للبنات ،إضافةً إىل  86معهد صناعي ثانوي و
 00كلية تقنية عاملية و  00معهد متخصص تشغل بالشراكة مع القطاع اخلاص منتشرة يف
مناطق اململكة كافة ،ويتدرب يف هذه الوحدات ما يقارب  902.222شاب وفتاة.
من جانبه أكد املدير العام لشركة بومباردي يف السعودية واخلليج أن الشركة تعتزم استقطاب
خرجيي برامج املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين يف ختصصات ” امليكانيكا وااحمركات
والكهرباء واإللكرتونيات واالتصاالت والدعم الفين “ ،وتوظيفهم يف مشروعات الشركة املستقبلية
يف اململكة ودول اخلليج لتوطني صناعة السكك احلديدية يف املنطقة ،وبالتالي توفري فرص عمل
مستدامة وجمزية يف صناعة السكك احلديدية يف اململكة .
وأضاف احلربي أنه لدى الشركة العديد من مشروعات السكك احلديدية الرئيسية يف اململكة
ودول جملس التعاون اخلليجي ،وبالتالي فهي ترغب يف استثمار الكوادر البشرية الوطنية يف توطني
هذه الصناعة.
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هيئة السوق السعودية :نسعى إلجياد توجه اسرتاتيجي لسوق أدوات الدين
قالت هيئة السوق املالية السعودية ،إنها تسعى إىل إجياد توجه اسرتاتيجي موحد بشأن مستقبل
سوق أدوات الدين يف اململكة ،مبا يرتتب عليه توافق السياسات العامة لدى صانعي القرار وقيام كل
جهة بدورها فيما يتعلق مبكونات وعناصر تطور السوق.
وأضافت اهليئة يف بيان هلا ،أنها تعمل على تطوير سوق أدوات الدين يف اململكة نظرًا ألهميته
لالقتصاد الوطين ،وكونه رديفاً رئيسًا لدعم متويل مشاريع التنمية.
وأشارت إىل أن وتفعيل سوق أدوات الدين يعتمد على جمموعة من العناصر ومقومات النجاح
املرتبطة باهليئة وأطراف خارجية ،وذلك يتطلب التنسيق مع هذه اجلهات وتوافق الرأي بينها.
وتنظم هيئة السوق املالية مؤمتر الصكوك بالتعاون مع البنك الدولي حتت عنوان (سوق الصكوك
– التحديات والفرص) ،وذلك يف السادس من شهر ديسمرب املقبل ،ملناقشة دور أسواق أدوات الدين
يف دعم النمو االقتصادي.
وتناقش جلسات املؤمتر ،وفقا للبيان مقومات أسواق الصكوك ،وديناميكيات أسواق الصكوك ،إىل
جانب كيفية خلق بيئة فعالة لسوق الصكوك ،وأوضحت اهليئة أن املؤمتر يأتي حتقيقًا ألهدافها
االسرتاتيجية اليت تتضمن تعميق السوق املالية والتشجيع على إصدار أدوات الدين ،باإلضافة إىل
تعزيز التنمية االقتصادية للمملكة ضمن رؤية .0202
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