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جدة :محلة ثنائية توقف  08سيارة أجرة خمالفة

انطلقت أمس (األربعاء) يف جدة محلة توقيف سيارات األجرة (املتهالكة) ،إذ متكنت محلة ثنائية من رصد وتوقيف حنو 08
مركبة يف اليوم األول ،وذلك تنفيذا لتوجيهات مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة األمري خالد
الفيصل ،وضمت اللجنة يف عضويتها جلان مشرتكة من إدارتي املرور والنقل للتأكد من استيفاء سيارات األجرة
للمواصفات اخلاصة بها.
«عكاظ» رافقت إحدى اللجان مشالي جدة ورصدت أعمال احلملة ،ملالحقة سيارات األجرة املخالفة مبا يضمن احلفاظ
على أرواح مرتادي الطرق وذلك بالتشديد على التزام شركات األجرة وسائقيها للتقيد باألنظمة والتعليمات
املرورية.
ومشلت عمليات الرصد مواقع مهمة على الطرق الطولية يف احملافظة وبعض الطرقات العرضية يف منطقة البلد ووسط جدة وجبوار
األسواق املركزية ،ومت حجز املركبات املخالفة.
وأوضح مدير مرور جدة العميد سليمان الزكري لـ«عكاظ» أن احلملة هلا جانبان ،األول مروري يتمثل يف متابعة املالحظات املرصودة
ميدانيا على سيارات األجرة وقائديها مثل التهور والسرعة والوقوف دون سابق إنذار ما يعرض أرواح املواطنني واملقيمني للخطر ،بينما
الشق الثاني واخلاص بقطاع وزارة النقل ،يتمثل يف إيقاف عمل املركبات اليت ال تنطبق عليها شروط مركبات األجرة من ناحية
املوديل واملظهر الداخلي واخلارجي ومدى العناية بها ما قد يعكس انطباعا غري حضاري يسيء للمنظر العام بالشوارع وامليادين
مبحافظات املنطقة.
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جتوال سيارات األجرة!
بعد سنوات من تصرحيات متكررة ملسؤولني يف وزارة النقل تبشر بالعزم على إيقاف جتوال سيارات األجرة «الليموزين» يف الشوارع ،ظهر
أخرياً أن تنفيذ ذلك متعثر! والسبب كما أشيع عدم وجود مواقف! وأخبار عن إحالة «املشروع املتعثر» إىل هيئة النقل الوليدة ورمبا
يدخل يف دوامة التواصل مع وزارة الشؤون البلدية للبحث عن أراض ...غري موجودة غالباً على املخططات .فالكل يشكو من عدم وجود
ال إىل سيارات الليموزين ،وكأننا نعيش على سطح
األراضي من املواطن إىل األجهزة احلكومية ...من اإلسكان إىل البلديات وصو ً
البحر.
منذ عقود ولدت وزارة النقل سيارات الليموزين حتى أصبحت رمزاً للحوادث املرورية ،متت الوالدة املشوهة لتنخر يف اجملتمع بالطول
والعرض ،وهي من أوائل مظاهر التسرت املسكوت عنه.
لو سألت سائق ليموزين سيخربك أنه يعمل يف املتوسط ملدة  41ساعة يومياً ويسكن يف غرفة يشاركه فيها من مخسة أشخاص فما
فوق .وهو «يسرح» يومياً لتسديد املتفق عليه مع صاحب الشركة أو املؤسسة وعليه دفع قيمة الوقود ورمبا الزيوت أحياناً ،وبعدما
انهمرت سياسة تقسيط السيارات زاد عدد الليموزينات بشكل كبري جداً ،املرخص وغري املرخص ،وسط أي ازدحام ستجد العشرات
منها أغلبها فارغاً من الركاب ،وهي عنصر مهم يف كل كركبة مرورية.
وزارة النقل وجدت أو مسحت «ورمبا تغاضت» ملكاتب ومؤسسات تأجري السيارات مبواقف حتى فوق األرصفة أحياناً ،جيمع بني
الليموزين ومكاتب تأجري السيارات وكالهما تابع لوزارة النقل و«مصرف» لوكاالت السيارات ،جيمع بينها الكثرة والعشوائية وسرعة
التوالد مبا يفوق قدرة األرانب ،وهما منوذج لفكر وزارة النقل ورؤيتها القدمية املتجددة بعذر املواقف ،ومع هيئة النقل املشتقة من
الوزارة وحبكم اجلينات ال أتوقع تغيرياً يذكر يف هذه الرؤية القائمة على ماكينة التفقيس.
ظل الليموزين مسكوتاً عنه حتى ارتبط ذهنياً جبهاز املرور أكثر من ارتباطه الرمسي بوزارة النقل ،وإذا أراد الوزير اجلديد ورئيس
هيئة النقل اجلديدة أن حيدث حتسناً يف هذا امللف القديم فأنصح بأن يبدأ بتنظيف «قطاع» الليموزين أوالً ،وال ينسى «قطاع» تأجري
السيارات ،وإذا أجنز مهمة التنظيف تُبحث مسألة املصلحة العامة للتخفيف من االزدحام واحلوادث وغريها مما ال حيتاج إىل إعادة
سرد ،أيهما أوالً زراعة أكشاك حملال القهوة يف املواقف وحشراً على األرصفة وإال مواقف لسيارات األجرة! وإذا مل تستجب وزارة
البلديات وهو املتوقع ميكن التفاهم مع وزارة اإلسكان وهي حتصر حاليًا األراضي البيضاء داخل النطاق العمراني ،احللول ممكنة من
هنا وهناك ،وما ال يدرك جله ال يرتك كله
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وصلت عدد من حافالت نقل الطالب والطالبات كتعزيز من قبل شركة مسامة املشغلة للنقل املدرسي لتشغيلها كمرحلة أوىل
إضافية لنقل طالب وطالبات املدارس التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة جازان.
وأوضح حييى عطيف املتحدث الرمسي لتعليم منطقة جازان إىل أن هذا التعزيز من احلافالت يأتي بعد املتابعة املستمرة لإلدارة
العامة للتعليم باملنطقة مللف النقل املدرسي خاصة يف مدارس الشريط احلدودي ،مبينا إىل أن هذه املتابعة كانت عرب اجتماعات
متكررة عقدها عيسى احلكمي املدير العام للتعليم باملنطقة مع الشركة املختصة بالنقل املدرسي وممثل شركة تطوير واليت مت
خالهلا مناقشة مجيع ما يتعلق بالنقل املدرسي وأهمية اكتمال خدماته للمستفيدين من الطالب والطالبات.
وأشار عطيف إىل أن عدد احلافالت اليت وصلت كتعزيز من قبل شركة مسامة بلغ " "07حافلة مدرسية مبوديالت حديثة وذلك
لدعم مدارس الشريط احلدودي بقطاعي كل من حمافظة صامطة والعارضة ،ولالستفادة منها يف نقل أكرب عدد من الطالب
والطالبات.
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قام وزير النقل رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للطريان املدني سليمان بن عبداهلل احلمدان ،جبولة تفقدية ملشروع مطار امللك
عبدالعزيز الدولي اجلديد جبدة ،للتأكد من سري أعمال املشروع.
و زار احلمدان ،برج املراقبة اجلديد ومبنى مركز األمحال املخصص لتغذية صاالت الركاب بالكهرباء والتكييف ،كما مشلت الزيارة
التحقق من سري العمل واكتمال العاملني حسب اخلطة اليت قدمها مقاول املشروع لضمان عدم وجود أي عوائق قد تؤثر على سري
العمل ،وقد رافقه ،م .بكر بن الدن املدير العام ورئيس جملس إدارة جمموعة بن الدن ،وصاحل بن الدن االستشاري املشرف على املشروع
مكتب دار اهلندسة ،واملهندس د .فؤاد بن سعود الصاحل رئيس جملس إدارة شركة سعودي بروجاكس ،وفريق العمل املكلف من مكتب
سعودي بروجاكس ملتابعة سري العمل يف املشروع.
يذكر أن جملس إدارة اهليئة العامة للطريان املدني ،قد اطلع مؤخرًا على تقرير حول آخر املستجدات لعدد من املشروعات أبرزها
تطوير مطار امللك عبدالعزيز الدولي جبدة.
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