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توقيع اتفاقية لدراسة إطالق قطار فائق السرعة لربط شبكة طرق اإلمارات

وقعت هيئة الطرق واملواصالت بدبي اليوم الثالثاء اتفاقية مع شركة "هايربلوب ون" ،املتخصصة
يف النقل السريع ،على مشروع لدراسة إطالق قطار فائق السرعة يقطع املسافة بني مدينيت أبوظيب
ودبي يف  01دقيقة فقط.
وصرح روب لويد الرئيس التنفيذي لشركة "هايربلوب ون" "تأتي هذه االتفاقية عقب مذكرة
التفاهم ،اليت مت توقيعها مع موانئ دبي العاملية يف أغسطس املاضي لنقل احلاويات عرب نظام
"هايربلوب" من البواخر يف ميناء جبل علي إىل مستودع حاويات يف دبي ،وينصب تركيزنا اآلن
على ربط الطرق يف دولة اإلمارات لتسهيل التنقل ،ونعتقد أن اإلمارات تعترب اختياراً مناسبًا
إلطالق مشروع النقل فائق السرعة كونها تعد مركزاً عامليًا للنقل ،وقد أدرك صناع القرار يف دولة
اإلمارات أهمية تطوير وسائل النقل يف املرحلة املقبلة ،وقدرتها على حتويل منط احلياة يف دول
جملس التعاون اخلليجي" ،وأضاف "من ناحية تكنولوجية ،ميكننا بناء نظام هايربلوب يف اإلمارات
خالل اخلمس سنوات املقبلة .وتعترب اتفاقيتنا مع هيئة الطرق واملواصالت أكرب خطوة حنو
حتقيق هذا اهلدف".
ويعترب اهلايربلوب نظام نقل عالي السرعة ،وهو عبارة عن دمج انابيب منخفضة الضغط خالية
من اهلواء تربط بني حمطتني وتسري بسرعة  0111كم يف الساعة ،وقد حظي النظام باهتمام
كبري يف مجيع أحناء العامل يف اآلونة األخرية ،ويتميز هايربلوب مبعايري سالمة أعلى من طائرة
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الركاب ،اىل جانب اخنفاض تكاليف اإلنشاء والصيانة للسكك احلديدية عالية السرعة ،كما أن
استخدام الطاقة يعادل املعدل املطلوب للدراجة اهلوائية.
وقال جوش غيجيل ،املؤسس املشارك لشركة "هايربلوب ون"" :يسهم قيامنا بإدماج املركبات
الذاتية يف نظام "هايربلوب ون" ،يف توفري وسيلة نقل مباشرة بال انقطاع ،ختيل أن خترج من الفيال
اخلاصة بك يف دبي ،بسيارة ذاتية القيادة أشبه بغرفة املعيشة ،وتصل إىل مكتبك يف مدينة
الرياض خالل  80دقيقة فقط".
اجلدير بالذكر أن هذه االتفاقية ستفسح اجملال أمام عصر جديد من السفر فائق السرعة اىل
مجيع أحناء دول جملس التعاون اخلليجي ،مبا يف ذلك  80دقيقة إىل الرياض 18 ،دقيقة إىل
الدوحة 12 ،دقيقة إىل مسقط و  83دقيقة إىل الكويت.
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االحتاد العربي للنقل الربي واالحتاد العاملي للمواصالت يوقعان مذكرة تفاهم
مشرتكة
وقع االحتاد العربي للنقل الربي واالحتاد العاملي للمواصالت مذكرة تفاهم مشرتكة بني
االحتادين وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة واخلمسون جمللس ادارة االحتاد العربي
للنقل الربي واليت عقدت مبقر االمانة العامة لالحتاد العربي للنقل الربي يف عمان /اململكة
االردنية اهلامشية خالل الفرتة  ،1103/00/8 -1وقد وقعها عن االحتاد العاملي للمواصالت
السيد م .خالد بن عبداهلل احلقيل رئيس االحتاد العاملي للمواصالت ملنطقة الشرق االوسط ومشال
افريقيا  /الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل اجلماعي ( سابتكو) وعن االحتاد العربي
للنقل الربي الدكتور حممود العبدالالت /امني عام االحتاد ،وحبضور رئيس ونائيب واعضاء
جملس ادارة االحتاد العربي للنقل الربي .ويأتي توقيع هذه املذكرة استكماال للتعاون القائم بني
االحتادين منذ زمن ولتعزير ورفع مستوى هذا التعاون يف ظل االهداف املشرتكة للنهوض بصناعة
النقل الـربي بني االحتادين ،ويهدف توقيع هذه املذكرة اىل التعاون يف تبادل املعلومات واخلبـرات،
كما تهدف اىل عقد الندوات واملؤمترات املشرتكة واليت يشارك بها اعضاء االحتادين .كما
سيقوم االحتادان مبوجب هذه املذكرة يف التعاون لتقديم الدعم املتبادل للدورات التدريبية الـيت
يعقدانها وكذلك تبادل الدراسات واالحباث واالحصائيات ذات العالقة بالنقل الربي
للركاب .ويذكر ان االحتاد العربي للنقل الربي قد تاسس عام  ،0723كهيئة عربية مشرتكة
ويضم يف عضويته اكثـر من  001عضو من  08دولة عربية وان االحتاد العاملي للمواصالت العامة
( )UITPقد تأسس يف عام  ،0005ويضم يف عضويته أكثـر من  0311جهة من اهليئات
احلكومية واملشغلني ومطوري أنظمة النقل الذكي من  73دولة.
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حتويل املطار احلالي إىل قاعدة امللك فهد اجلوية
بداية العام املقبل ..بدء تنفيذ مطار الطائف الدولي اجلديد
قال لـ "االقتصادية" مصدر مُطلع على ملف مشروع مطار الطائف الدولي اجلديد الواقع مشال
احملافظة ،إن املشروع سيبدأ تنفيذه يف األول من يناير من العام املقبل 1102م ،وذلك وفق اخلطة
املُعدة لذلك ،مشريا إىل أن خطوات املشروع تسري بشكلٍ سليم ،كما بيَن أن الشركة العاملة يف
املطار القديم سيتم حتويل عملها إىل مشروع املطار الدولي اجلديد.
وأوضح املصدر أن املطار احلالي بعد تنفيذ املطار الدولي اجلديد ،سيتحول إىل قاعدة امللك فهد
اجلوية ،واالستقباالت امللكية ،الفتا إىل أن املطار الدولي سيسهم يف التخفيف من ضغط احلج
والعمرة واالزدحام الكبري يف مطار امللك عبد العزيز الدولي جبدة ،كما أنه سيسهم يف خدمة
القطاع السياحي ،ويهدف بصورة رئيسة إىل ختفيف الضغط على مطار جدة خاصة يف موسم
احلج ،يف ظل وجود ضرورة للتخفيف من الضغط على مطار جدة.
وذكر أن مطار الطائف الدولي اجلديد يقع يف املنطقة الواقعة بني الطائف وسوق عكاظ ،وهي ما
تُسمى بالطائف اجلديد ،مبحاذاة منطقة متت دراستها بعناية من أجل خدمة سكان الطائف
جنوبها ،ومشاهلا.
وكانت اهليئة العامة للطريان املدني ،قد أصدرت وفق بيانها املنشور يف الثامن من أبريل عام
1103م ،شهادة ترخيص مطار الطائف الدولي الستقبال الرحالت الدولية ،وذلك بعد استيفاء
املطار مجيع املتطلبات واملعايري الدولية املنصوص عليها يف التشريعات اخلاصة برتخيص املطارات
يف اهليئة العامة للطريان املدني ،واملتطابقة مع معايري املنظمة الدولية للطريان املدني (إيكاو)،
حيث قام سليمان احلمدان ،رئيس اهليئة العامة للطريان املدني ،يف السابع من الشهر ذاته ،بتسليم
أمحد بن سعيد الغامدي ،مدير عام مطار الطائف ،شهادة الرتخيص وذلك حبضور فريق عمل
إصدار الرخصة من قطاع السالمة والرتاخيص وعدد من مسؤولي اهليئة.
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يستوعب  0011راكب يف الساعة يف مرحلة القدوم
مطار جدة يستعد الستقبال وتوديع  01ماليني معتمر
أكدت إدارة مطار امللك عبد العزيز الدولي جاهزيتها العالية الستقبال ضيوف
الرمحن من املعتمرين ملوسم العمرة للعام احلالي 0880هـ ،الذي بدأ من غرة شهر
صفر اجلاري وميتد إىل نهاية يوم  00من شهر شوال املقبل.
وأوضحت إدارة املطار يف بيان هلا أمس ،أنه من املتوقع أن يستقبل املطار عشرة ماليني
معتمر يف مرحليت القدوم واملغادرة ،بطاقة استعابية تصل إىل  0011راكب يف الساعة
يف مرحلة القدوم و 0211راكب يف الساعة ملرحلة املغادرة ،تتم خدمتهم من قبل
أكثر من  12جهازا حكوميا وأهليا بكامل طاقته البشرية لتقديم اخلدمات لضيوف
الرمحن ،كما تتضمن اخلطة جتهيز سبع صاالت للقدوم وسبع للمغادرة.
وكانت إدارة مطار امللك عبدالعزيز الدولي أنهت منذ وقت مبكر مجيع االستعدادات
الستقبال موسم العمرة هلذا العام من خالل العمل على تطبيق اخلطة اليت اعتمدها
رئيس اهليئة العامة للطريان املدني مبشاركة اجلهات احلكومية واألهلية ذات العالقة
خبدمات ضيوف الرمحن.
وبدأت كل القطاعات احلكومية العاملة يف مطار امللك عبدالعزيز الدولي وجممع
صاالت احلج والعمرة ،يف االستعداد الستقبال موسم العمرة وتوفري اخلدمات اليت
تليب تطلعات املسافرين.
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 5حماور لتطوير مكة وخدمات احلجاج واملعتمرين
إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم احلرمني الشريفني ،أمري منطقة مكة املكرمة رئيس هيئة تطوير
منطقة مكة املكرمة األمري خالد الفيصل ،عقدت هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة يف مقرها
بالعاصمة املقدسة أمس وبالتعاون مع مركز أسبار للدارسات والبحوث واإلعالم ،حلقة نقاش
بعنوان "دراسة مكة املكرمة :اخلدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين واألهالي" ،حبضور مسؤولي
القطاعات احلكومية باملنطقة .وسلطت احللقة الضوء على  5حماور تضمن أهم العقبات
واملشاكل اليت تعيق ممارستهم ألعماهلم ،ورضاهم عن العالقات فيما بينهم وتطلعاتهم ملا جيب أن
تكون عليه خدماتهم يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة ،ومستقبلها الذي يرغبون أن تكون عليه،
وكذلك مقرتحاتهم بشأن تطوير تلك اخلدمات واملرافق يف مجيع املراحل التخطيطية
والتنفيذية وخالل مراحل التشغيل.
واختتم احلضور احللقة بطرح طلباتهم وتطلعاتهم من هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة فيما
يتعلق بتحقيق التكامل والتنسيق العالي بني خمتلف القطاعات احلكومية واخلاصة لتسريع وترية
العمل وارتفاع معدالت التنفيذ ومستوياته ،يف كل ما هو متصل باخلدمات املقدمة لألهالي
والزوار من حجاج ومعتمرين سوا ًء بالعاصمة املقدسة أو املشاعر املقدسة.
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اعتماد مشروع «االنكشاف املهين» لقياس مدى اعتماد السوق على العمالة الوافدة
أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية عن موافقة املقام السامي على اعتماد الدراسة التحليلية
ألوضاع سوق العمل وواقع العمالة يف القطاع اخلاص ،اليت أعدتها الوزارة لقياس اعتمادية سوق
العمل على العمالة الوافدة يف املهن والقطاعات واملناطق املختلفة ،واعتماد مؤشرات االنكشاف
املهين ،وذلك لتحقيق األمان االقتصادي واملهين يف املهن احلرجة ،سعياً من الوزارة لتحقيق
مبادراتها وبراجمها التحولية ،ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطين  ،1111ورؤية اململكة
.1181
ومثن وزير العمل املوافقة السامية على املشروع كما رفع شكره لألمري حممد بن سلمان بن
عبدالعزيز ،ولي ولي العهد ،النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء وزير الدفاع  ،رئيس جملس
الشؤون االقتصادية والتنمية ،على متابعته املستمرة هلذا املشروع الوطين ،وتوجيهاته بتنفيذ ما
تضمنته الدراسة من حتليل ومؤشرات ،والعمل على حتقيق نسب التوطني الالزمة يف املهن احلرجة،
لتحقيق األمان املهين .وقال احلقباني  ":إن املقام السامي وجه اجلهات احلكومية املشرفة على
األنشطة االقتصادية املختلفة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية يف هذا املشروع،
للوصول إىل مستويات األمان املهين املطلوبة ،وتوجيه الربامج التعليمية والتدريبية اليت حتقق
األهداف املطلوبة " ،مؤكدًا أن الوزارة بدأت يف التنسيق والتواصل مع هذه اجلهات ،والبدء يف
تنفيذ التوجيه السامي .وأوضح أن املشروع يكشف عن هيمنة العمالة الوافدة على املهن احلرجة،
ومعرفة االنكشاف املهين يف حالة مغادرة أعداد مؤثرة من اجلنسيات املهيمنة إىل بالدها إذا اقتضت
احلاجة إىل ذلك ،واملخاطر االقتصادية واالجتماعية واألمنية ،اليت قد تنتج عن سيطرة الوافدين
على القطاعات واملهن احلرجة يف سوق العمل.

رابط اخلرب

9

ضبط  0805سيارة أجرة خمالفة مبنطقة مكة
ضبطت احلملة امليدانية اليت وجه بها صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل ،مستشار خادم
احلرمني الشريفني ،أمري منطقة مكة املكرمة ،حنو 0805سيارة أجرة خمالفة للتعليمات وأنظمة
السالمة املرورية.
وأوضحت إمارة منطقة مكة املكرمة يف بيان ،أن احلملة امليدانية اليت بدأت قبل  05يوماً ،هدفت إىل
تنظيم سيارات األجرة يف حمافظات املنطقة ،مبا يضمن احلفاظ على أرواح املواطنني واملقيمني
مرتادي الطرق.
وأضافت أن اجلهات ذات العالقة بدأت محلتها يف حمافظات املنطقة منذ انطالقتها قبل أسبوعني،
مبشاركة دوريات املرور والدوريات األمنية ،حتت إشراف شرطة منطقة مكة املكرمة ومشلت
حمافظات العاصمة املقدسة  ،جدة ،والطائف.
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