االربعاء
41

10

5142

اهلذلول :متديد عقد «سابتكو» حافز لبذل جهود مضاعفة لتطوير صناعة النقل العام باململكة
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اهلذلول :رفع أداء سابتكو وحتديث األسطول
وزير النقل يرتأس وفد اململكة يف اجتماعات جملس وزراء النقل واملواصالت اخلليجي
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اهلذلول :متديد عقد «سابتكو» حافز لبذل جهود مضاعفة لتطوير صناعة النقل العام باململكة

م .هذلول الهذلول

أكد رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" م .هذلول بن حسني اهلذلول اعتزاز كافة منسوبي الشركة بالثقة
الكبرية اليت منحتها القيادة الرشيدة ل"سابتكو" واملتمثلة يف متديد عقد االلتزام بني احلكومة والشركة السعودية للنقل اجلماعي ملدة
مخس سنوات اعتبارًا من 1347/7/1ه.
وقال اهلذلول "إن تلك الثقة هي أكرب حافز حتظى به الشركة ملواصلة بذل املزيد من اجلهود لتطوير خدمات صناعة النقل العام يف اململكة،
مشرياً يف ذات الوقت إىل حرص "سابتكو" على تقديم اخلدمات اليت تتواكب مع املتغريات العاملية ومتطلبات خدمة عمالء الشركة".
وأضاف رئيس جملس إدارة "سابتكو" إن اسرتاتيجية النمو الشاملة ذات احملاور الشاملة واألهداف املتعددة حققت خالل السنوات املاضية
قفزات كبرية يف مسرية الشركة ،حيث أظهرت كافة اخلدمات منواً يف مؤشرات األداء مما أكسب الشركة مزيداً من ثقة العمالء
واملستفيدين من خدماتها كما أوضح املهندس اهلذلول ان الشركة السعودية للنقل اجلماعي تعمل حالي ًا على تنفيذ برامج متعددة لتطوير
العمل يف الشركة وستحقق يف جمملها توفري كافة السبل لرفع مستوى األداء حنو األفضل مبا ينسجم مع توجيهات والة األمر ،وطموحات
عمالء الشركة ،مؤكدًا ان الشركة لديها رسالة واضحة وأهداف حمددة شهدت السنوات اخلمس املاضية من عمر اسرتاتيجية النمو
حتقيق العديد منها بعد أن مت اعادة هيكلتها إىل وحدات عمل اسرتاتيجية.
واكد اهلذلول استمرار "سابتكو" يف سياستها اهلادفة إىل حتديث اسطوهلا حبافالت حديثة ومتطورة وذات مواصفات عاملية ملواكبة الطلب
على خدماتها والتوسع يف أعماهلا لتدعيم موقف الشركة التنافسي.
واختتم تصرحيه بالشكر والتقدير ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ومسو ولي عهده األمني ومسو ولي ولي عهده
ولوزير النقل على الدعم غري احملدود الذي جتده الشركة ألداء رسالتها على الوجه األكمل خلدمة أبناء هذا الوطن واملقيمني على ارضه.

http://www.alriyadh.com/1090954
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أعرب رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي «سابتكو» املهندس هذلول بن حسني اهلذلول عن
اعتزازه ومنسوبي الشركة كافة بالثقة الكبرية اليت منحتها القيادة الرشيدة لـ»سابتكو» ،املتمثلة يف متديد
عقد االلتزام بني احلكومة والشركة السعودية للنقل اجلماعي ملدة مخس سنوات ،بدءاً من 1417 /7 /1هـ.
وأكد أن تلك الثقة هي أكرب حافز حتظى به الشركة ملواصلة بذل املزيد من اجلهود لتطوير خدمات
صناعة النقل العام يف اململكة ،مشريًا يف الوقت ذاته إىل حرص الشركة على تقديم اخلدمات اليت تتواكب مع
املتغريات العاملية ومتطلبات خدمة عمالء الشركة.

وقال إن اسرتاتيجية النمو الشاملة ذات احملاور الشاملة واألهداف املتعددة حققت خالل السنوات املاضية قفزات
كبرية يف مسرية الشركة؛ إذ أظهرت اخلدمات كافة منوًا يف مؤشرات األداء؛ ما أكسب الشركة مزيدًا من
ثقة العمالء واملستفيدين من خدماتها.

كما أوضح املهندس اهلذلول أن الشركة السعودية للنقل اجلماعي تعمل حالياً على تنفيذ برامج متعددة
لتطوير العمل يف الشركة ،وستحقق يف جمملها توفري السبل كافة لرفع مستوى األداء حنو األفضل ،مبا
ينسجم مع توجيهات والة األمر  -حفظهم اهلل  -وطموحات عمالء الشركة .مؤكداً أن الشركة لديها
رسالة واضحة وأهداف حمددة ،شهدت السنوات اخلمس املاضية من عمر اسرتاتيجية النمو حتقيق العديد
منها ،بعد أن مت إعادة هيكلتها إىل وحدات عمل اسرتاتيجية .وأوضح املهندس اهلذلول استمرار «سابتكو» يف
سياستها اهلادفة إىل حتديث أسطوهلا حبافالت حديثة ومتطورة وذات مواصفات عاملية ملواكبة الطلب على
خدماتها ،والتوسع يف أعماهلا لتدعيم موقف الشركة التنافسي.

واختتم املهندس اهلذلول تصرحيه بالشكر والتقدير ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
 حفظه اهلل  -ومسو ولي عهده األمني ومسو ولي ولي عهده ،ولوزير النقل ،بامسه ونيابة عن جملس إدارةالشركة ومنسوبي الشركة كافة ،على الدعم غري احملدود الذي جتده الشركة ألداء رسالتها على الوجه
األكمل خلدمة أبناء هذا الوطن واملقيمني على أرضه.

http://www.al-jazirah.com/2015/20151014/ec3.htm
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م هذلول اهلذلول
قال رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي «سابتكو» املهندس هذلول اهلذلول إن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ
برامج متعددة لتطوير العمل يف الشركة ،وستحقّق يف جمملها رفع مستوى األداء حنو األفضل ،مبا ينسجم مع توجيهات اجلهات
العليا وطموحات عمالء الشركة.
وأكد اهلذلول تعقيبا على قرار جملس الوزراء ملوافقته على متديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل اجلماعي ملدة  5سنوات،
أن الشركة لديها رسالة واضحة وأهداف حمددة ،حيث شهدت السنوات اخلمس املاضية من عمر اسرتاتيجية النمو حتقيق
العديد منها ،بعد أن متت إعادة هيكلتها إىل وحدات عمل اسرتاتيجية ،الفتا إىل استمرار «سابتكو» يف سياسة حتديث أسطوهلا
حبافالت جديدة ومتطورة وذات مواصفات عاملية ملواكبة الطلب على خدماتها والتوسع يف أعماهلا لتدعيم موقف الشركة
التنافسي.
وبيّن أن اسرتاتيجية النمو الشاملة حقّقت خالل السنوات املاضية قفزات كبرية يف مسرية الشركة ،حيث أظهرت اخلدمات
كافة منوا يف مؤشرات األداء.
ويرى اهلذلول أن تلك الثقة والتمديد خلمسة أعوام أكرب حافز حتظى به الشركة ملواصلة املزيد من اجلهود لتطوير صناعة النقل
العام باململكة.

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/business/138794#.Vh4
LwOyqqko

وزير النقل يرتأس وفد اململكة يف اجتماعات جملس وزراء النقل واملواصالت اخلليجي

يرأس وزير النقل املهندس عبداهلل بن عبدالرمحن املقبل ،وفد اململكة املشارك يف االجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل
واملواصالت يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية الذي سيعقد يوم اخلميس 1341 /1 /2ه املوافق 2111 /11/ 11م
يف الدوحة بدولة قطر.
وسيناقش يف هذا االجتماع العديد من املوضوعات منها مشروع سكة حديد دول جملس التعاون ،ومناقشة ما ورد يف حماضر
االجتماع الرابع والعشرين للجنة مسؤولي سلطات املوانئ واإلدارات البحرية بدول اجمللس ،واالجتماع اخلامس عشر لفريق عمل
قاعدة معلومات قطاع النقل ،واالجتماعني الرابع والعشرين واخلامس والعشرين للجنة الفنية للنقل الربي وهندسة الطرق،
اضافة اىل مناقشة التعاون مع الدول واجملموعات واملنظمات الدولية يف جمال النقل.
ويتكون وفد اململكة املشارك يف هذا االجتماع إىل جانب هذه الوزارة مسؤولني من وزارات الداخلية "اإلدارة العامة للمرور" واملالية
"مصلحة اجلمارك" واملؤسسة العامة للموانئ.

http://www.alriyadh.com/1091000

االنتهاء من تركيب ثلثي القضبان احلديدية لقطار احلرمني السريع
أبلغ "االقتصادية" مصدر مطلع يف مشروع قطار احلرمني السريع أن مجيع األعمال املدنية الواقعة على امتداد خط
احلرمني السريع الواصل بني املدينة املنورة باجتاه مكة املكرمة سيتم االنتهاء منها خالل األشهر الثالثة املقبلة ،فيما
ستنتهي مجيع أعمال املشروع بنهاية كانون األول (ديسمرب)  ،2112إذ مت إجناز  441كلم من أصل  311كلم من
أعمال تركيب القضبان واجلسور ،أي الثلثني.
وكشف املصدر عن انعقاد لقاء موسع سيعقد يف جدة يف  2تشرين الثاني (نوفمرب) املقبل ،حبضور عدد من املسؤولني يف
مشروع قطار احلرمني واملؤسسة العامة للخطوط احلديدية ووزارة النقل لكشف كل التفاصيل املتعلقة بسري املشروع ونسب
اإلجناز واملراحل املستقبلية للمشروع؛ تأتي تصرحيات املسؤول يف الوقت الذي يشكو فيه عدد كبري من املواطنني من سكان
حي السامر يف جدة من إغالق العبارة املؤدية حليهم الواقع شرق اخلط السريع.
وقال املصدر :إن إدارة مشروع قطار احلرمني عملت على إغالق العبارة وإعادة بنائها بشكل فين آمن ضمن مسار القطار ،الفتا
إىل أن اإلغالق جاء ألسباب تتعلق حبفظ سالمة وأمن عابري الطريق من سكان احلي ،معتربا أن مجيع األعراف واألصول
املهنية يف بناء الطرق واملعابر تعترب العبّارات املماثلة لعبارة السامر "تصريفا ملياه األمطار والسيول" ،وليست طريقا ملرور
السيارات واملركبات.
واعترب املصدر استخدام عبارة السامر يف السابق بغرض الدخول للحي باملركبات خطأ كبريا ،وكانت احلاجة ماسة إىل
تعديل الوضع غري الطبيعي الذي كان عليه طريق احلرمني قبل تنفيذ التقاطعات واجلسور اجلديدة ،الذي جتاوز عمر
البعض منها  32 - 41سنة ،مثل جسر برميان.
وأوضح املصدر أن اجلهات احلكومية ذات العالقة مثل :إمارة منطقة مكة املكرمة ،أمانة جدة ،إدارة املرور والطرق ،فرع وزارة
النقل ،وجلنة تصريف السيول ،وغريها طالبت بإقفال العبّارة من خالل حماضر واجتماعات مشرتكة ،وختصيصه ملا صمم
أصال من أجله ،خصوصا يف ظل انقضاء وانتفاء احلاجة منها وفق حسابات السري وحركة املرور وتوفري املنافذ والطرق
البديلة ،واملتمثل يف كوبري التحلية وبرميان.
وأضاف املصدر" :يف حالة إبقاء العبارات ملرور السيارات ولضرورة مرور مسار قطار احلرمني فوقها فإن ذلك سيتطلب أحد
أمرين ال ميكن تطبيقهما ،إما برفع منسوب سكة القطار ،وهو أمر غري ممكن فنيا ،أو خفض منسوب العبارات ،وهو أيضا غري
ممكن أمنيا من ناحية السالمة".
وزاد" :عند تنفيذ التقاطعات على امتداد طريق احلرمني خصوصا تقاطعي التحلية وبرميان القريبني من العبارة ،مت
التصميم والتنفيذ وفق التصاميم واألصول واملواصفات واملعايري املعتمدة واملتضمنة التفافات ودورانات ختدم مجيع
االجتاهات ،شرقا وغربا – مشاال جنوبا ،ويبعد كل تقاطع عن موقع عبارة السامر اليت مت إغالقها حنو كيلومرت ،أو كيلو
ونصف على أسوأ تقدير ،وميكن لقاصدي حي السامر استخدام أحد اجلسرين للوصول للحي بكل سالمة وسهولة دون
تعريض حياتهم ومركباتهم للخطر".
وأوضح أنه مت تنفيذ امتداد شارع التحلية شرقا وربطه مبنطقة شرق طريق احلرمني ،عند خمطط األجواد ،بعرض ثالثة
مسارات يف كل االجتاهات ومبا يتسع أكثر من ضعف سعة العبارات احلالية وبصورة هندسية سليمة وفق املعايري واألصول
واملعطيات املعمول بها ،لتسهيل اخلروج والدخول من احلي ،كما مت حتسني وضع املداخل اجلانبية املؤدية خلطوط اخلدمة
شرق طريق احلرمني ،وزيادة عددها وصيانتها رصفها وسفلتتها كمنافذ إضافية من وإىل منطقة أحياء شرق خط
احلرمني ،وذلك كله لتوفري عبور أكثر سالمة وأمن لساكين أحياء شرق اخلط السريع خصوصا حي السامر.

https://www.aleqt.com/2015/10/14/article_998041.html

 01معامل يف طريق درب السنة باملدينة

حيتضن مشروع طريق درب السنة قرابة  11معامل تارخيية ترتبط بالسرية النبوية ،وينتظر تنفيذه ما بني
املسجد النبوي الشريف ومسجد قباء يف املسار الذي كان يسلكه النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -عند ذهابه
إىل مسجد قباء للصالة فيه كل سبت ،راكبا أو ماشيا كما ورد يف األحاديث الصحيحة.
ويرى الباحث يف تاريخ املدينة املنورة عز الدين املسكي أنه غري مستغرب أن جند يف قباء كما زاخرا من املواقع
اليت حتكي جزءا مهما من تارخينا اإلسالمي ،مشريا إىل أن مشروع درب السنة يعد من أكرب املشاريع ،والذي
سوف يضم املسجد يف ساحته أو حواليه بعض املواضع التارخيية ،واألثرية املهمة.
ومتنى املسكي أن تكون تلك املعامل التارخيية حمل اهتمام وعناية اهليئة العامة للسياحة واآلثار للحفاظ
عليها وحتديد مواقعها ،ألنها تعد من أهم نقاط اجلذب السياحي ملكانتها التارخيية واحلضارية.
وأوضح املسكي أن تسمية املناطق اليت مير بها درب السنة بأمساء قبائل األنصار اليت سكنوها كبين سامل
وبياضة واحلبلى وبين مازن واحلارث وخدرة وغريهم ،يكون فيه تطبيق ما ورد يف كتب السرية النبوية على أرض
الواقع ليكون مسارا دينيا ثقافيا.

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/culture/138746#.Vh4p_-yqqkp

