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احلج ألف حاج وصلوا املدينة املنورة عقب انتهاء موسم 515
بلغ إمجالي عدد احلجاج الواصلني إىل املدينة املنورة ،حتى ظهر أمس  515ألف حاج ،قدموا إىل طيبة الطيبة بعد أداء
فريضة احلج ،وغادر منهم حنو  565ألفا ،معظمهم عرب مطار األمري حممد بن عبد العزيز الدولي.
وأوضح لـ"االقتصادية" ،حامت بالي رئيس جملس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء يف املدينة املنورة ،أن توافد احلجاج إىل
املدينة املنورة توقف بشكل شبه كامل ومن يصلون يف هذه األيام غالبهم من احلجاج الفرادى الذين سيغادرون اململكة من
خالل مطار األمري حممد بن عبد العزيز باملدينة املنورة.
وقال بالي ،إن  07يف املائة من إمجالي احلجاج الذين وصلوا إىل املدينة املنورة سيغادرونها من خالل مطار األمري حممد بن
عبد العزيز مبينا أن إجراءات املغادرة تتم بالكامل من خالل االعتماد على املسار اإللكرتوني بنسبة  177يف املائة ،ومت إنزال
احلافالت للميدان من خالل مركزين خصصا لتوجيه احلافالت.
وأضاف ،أن انتظار احلاج يف مركز اهلجرة املخصص الستقبال احلجاج القادمني من مكة املكرمة ال يتجاوز اخلمس دقائق
بعد االعتماد على النظام اإللكرتوني وتوجيهه للسكن مباشرة ،مشريا إىل أن العملية عند مغادرة احلاج ال ختتلف كثريا
يف ظل وجود املسار اإللكرتوني وتتم العملية من خالل إرسال بيانات احلجاج إىل مطار األمري حممد بن عبد العزيز أو
مطار امللك عبد العزيز على حسب الوجهة املقصودة كما يتم إصدار اعتمادات احلافالت بشكل إلكرتوني أيضا".
ويف ذات السياق ،شاركت املؤسسة األهلية لألدالء يف املدينة املنورة يف خدمة ضيوف الرمحن زوّار مسجد املصطفى -
صلى اهلل عليه وسلم  -يف حماور االستقبال واإلسكان ومتابعة تنقالتهم وتأمني احتياجاتهم حتى مغادرتهم إىل بلدانهم،
وذلك ضمن جهود الرعاية الشاملة اليت توليها حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز يف العناية
باحلرمني الشريفني وخدمة قاصديهما.
وأوضحت املؤسسة ،أن خدمة الدليل واملرشد ترتكز على إرشاد احلجاج والزوار القادمني إىل طيبة الطيبة ومساعدتهم على
تأمني متطلباتهم اليومية السكنية والصحية واملعيشية.
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»باصات» النقل املدرسي ..قيادة «متهورة» وسالمة «غائبة«
رغم ان مشروع النقل املدرسي خمصص للطالب يف سن صغرية ،إال أن بعض سائقي «الباصات» ال يعبأون بوسائل السالمة
املرورية من خالل القيادة املتهورة ،مما قد يؤدي لوقوع حوادث سري«ال مسح اهلل» ،وهو ما يؤكد احلاجة العاجلة اىل
العديد من اإلجراءات والتنظيمات واليت تضمن أن تكون بداية التشغيل متوافقة مع الصورة اليت يتطلع هلا املسؤولون
بالدولة ويتمناها أولياء األمور ،وحتقيق االستفادة املثلى للطالب منها.
وما بني ترسيخ مفهوم السالمة املرورية باملدارس اليت حتاول وزارة التعليم ادراجها ضمن مناهجها ،وبني السلوكيات
السلبية وتهور بعض السائقني ومشكلة وسائل النقل املدرسي اليت تطل برأسها بني احلني واآلخر ،تظل قضية «السالمة
املرورية» ونشرها بني فئات سائقي الباص املدرسي هاجسا.
محالت ميدانية
وشرعت إدارات املرور يف مناطق اململكة يف تنفيذ محالت ميدانية مرورية على املركبات املستخدمة يف نقل الطالب
والطالبات واملعلمات للتأكد من صالحيتها وتوفري وسائل السالمة ونظامية سائقيها أوغري امللتزمة بتوفري وسائل السالمة
ومت منع تلك احلافالت من السري وحجزها وتطبيق األنظمة حبقها حتى يتم تصحيح وضعها وتوفري وسائل السالمة على
احلافلة وااللتزام الكامل بأنظمة النقل احملددة من اجلهات ذات العالقة بشؤون النقل.
وسيلة مناسبة
ويؤكد دور وزارة التعليم يف توفري وسائل النقل املدرسي اجملاني للطالب وفق األنظمة واللوائح املتبعة،جانبا من االهتمام
اخلاص الذي توليه بتقديم مجيع اخلدمات الالزمة للعملية التعليمية ومن ضمنها وسائل النقل املدرسي ،والذي ميكن أن
نعرفه بأنه تيسري وصول الطالب من وإىل املدرسة بوسيلة نقل مناسبة تتوفر بها عناصر السالمة املرورية حتت إشراف
تربوي.
أمن وسالمة
ومن جانبه أوضح الناطق اإلعالمي لإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية سعيد الباحص ،حرص اإلدارة العامة للتعليم
باملنطقة الشرقية على توفري أدوات األمن والسالمة داخل احلافالت من خالل توفري طفايات حريق وأبواب طوارئ وحزام
أمان لكل مقعد ،باإلضافة ملؤشر ضوئي باللونني وقت انطالق احلافلة وحقيبة إسعافات أولية ،كما وفّرت إدارة تعليم
الشرقية نظام تتبع مربوطًا بغرفة عمليات يهدف ملراقبة حركة احلافالت ،وتلقي البالغات ومدى تطبيق سائقيها
لألنظمة.
تلقي البالغات
وأضاف الباحص إن دور غرفة العمليات يف اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية يأتي لتلقي البالغات اليت ترد من
املدارس ،واليت تصل من أولياء األمور أو املستفيد حول مستوى اخلدمة ،أو أي مالحظات قد تقع على األداء بشكل عام،
حبيث تتم معاجلتها من قبل مشريف النقل التعليمي حيث تتوىل إدارة خدمات الطالب اإلشراف الكامل على اخلدمة ،عالوة
على اخضاع سائقي احلافالت لدورات تدريبية مكثفة لكيفية التعامل مع احلافالت وتقديم اخلدمة بشكل متميز» .أسطول
النقل وفيما خيص أسطول النقل التعليمي اخلاص بالطالب والطالبات فهناك عقدان ،األول خيص شركة «حافل»
وتنقل  67ألفا و 151طالبة فقط عرب  180حافلة حديثة ومهيئة ،والناقل اآلخر شركة سيتكو ويقوم خبدمة  55ألفا
و 586طالبا وطالبة عرب  011حافلة حديثة« .اليوم» حاولت اكثر من مرة التواصل هاتفيا وعرب تطبيق «واتس اب» مع
املتحدث الرمسي لإلدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان للتعليق على اجراءات املرور حنو مواجهة تهور بعض سائقي
الباصات إال أنه مل يرد حتى مثول الصحيفة للطبع.
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املالك لـ «عكاظ» :تشغيل قطار احلرمني من رابغ ملكة املكرمة بعد  8أشهر
توقع نائب رئيس املؤسسة العامة للخطوط احلديدية للشؤون الفنية الدكتور بشار خالد املالك لـ «عكاظ» تشغيل قطار
احلرمني بشكل جترييب بني مكة املكرمة وجدة ورابغ يف منتصف  7710القادم ،مبينا االنتهاء من أعمال املرحلة األوىل
(اجلزء األول) اخلاصة باألعمال املدنية واجلسور والعبارات.

وأوضح أن التنفيذ متسارع يف متديد قضبان القطار ومتديد كوابل الكهرباء واإلشارات ما بني الثالث مناطق ،ومل يتبق
على اكتمال تركيب قضبان القطار بني حمطيت جدة ومكة املكرمة سوى مثانية كيلومرتات ،مشريا إىل وصول 8
قطارات تضم  175مقطورات للركاب كما مت االنتهاء من تصنيع  77قطارا يف إسبانيا جتري عليها االختبارات النهائية
حاليا ومن ثم نقلها إىل اململكة لرتكيبها وبدء التشغيل التجرييب عليها.

وحول االنتهاء من جسر امللك عبداهلل يف جدة ،أبان املالك أنه مت االنتهاء من أكثر من  %17من أعمال اجلسر
وامتداداته وتفريعاته ،وجار العمل يف استكمال اجلزء الوحيد املتبقي وهو االجتاه من الغرب إىل الشرق.

ولفت إىل أن نسبة اإلجناز يف حمطة جدة تبلغ  ،%10ويف مكة املكرمة  %16فيما اكتملت بنسبة  %177يف حمطيت املدينة
املنورة ورابغ.

وحول إيصال التيار يف مسار القطار ،أضاف املالك أنه مت إطالقه على امتداد املسار وتتبقى منطقتان فقط جيري العمل
فيهما حاليا وسيطلق التيار قريبا بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

رابط اخلرب

5

الطائف ..طالبات قُرى ميسان بال نقل مدرسي وبعضهن يتغينب
اشتكى عدد من أولياء أمور الطالبات ،ببعض قُرى ميسان بلحارث ،التابعة حملافظة ميسان من حرمان بناتهم من النقل
املدرسي بعد مُضي قُرابة الشهر على بدء العام الدراسي احلالي ،وأن البعض منهم يتوىل إيصاهلن ،ومنهن من تغينبَ عن
احلضور ملدارسهن بسبب عدم وجود وسيلة نقل توصلهن ملدارسهن ،حيث أن البعض منهن آبائهن مم املُرابطني يف احلد
اجلنوبي.
وكشف بعض من أولياء أمور الطالبات لـ "سبق" حجم تلك املعاناة قائلني" :بناتنا ينتقل َن من قرية السدين مبيسان
بلحارث حنو جممع صيادة التعليمي والتابع ملكتب التعليم حبداد بين مالك ،ويبعد عنه حوالي  0كم ،إال أنَ بناتنا
حُرمنَ من النقل املدرسي هلذا العام ،فغيابهن أكثر من حضورهن ،بسبب ارتباطاتنا العملية ،كذلك أن بيننا جنوداً
مرابطني يف احلد اجلنوبي.
وأكدوا أنهم راجعوا مكتب التعليم وأبلغوهم بعدم حضور النقل املدرسي دون أن يكون منهم أدنى جتاوب ،يف حني ظلت
الشركة املسؤولة عن النقل غائبة ومل تتفاعل أو حترك شيئاً لشكوى أولياء األمور ،حيث وعودهم الزائفة كما ذكروا،
وأنهم دائمًا ما يقولون "بكره ننهي املوضوع" ،واآلن جتاوزنا الشهر دون أن حل هلذه املشكلة واليت ظلت عائقاً ،وحرمت بناتنا
من التعليم.
وكذلك احلال بالنسبة لطالبات قرية احلمة يف ميسان ،فهناك عدد  75يدرسن بثانوية حداد بين مالك ،وهي تتبع
إلدارة التعليم بالطائف ،وتبعد ما يقارب  1كيلو .وكذلك قرية "السدين"  ،حيث يعانني أكثر من  07طالبة من عدم
احقيتهن بالنقل املدرسي هلذا العام على الرغم من تواجده األعوام السابقة .
وأشار األهالي املتضررون منهم بأنهم قدموا بيانا من املدرسة بعدد البنات املنتسبات إليها ،إىل املسؤول بتعليم الطائف ،ومل
يكن هناك رد حبجة أنهم على تواصل مع الشركة ومسؤوليها ،دون أي نتيجة ،ومل يتم تأمني النقل واضطر الكثري من
االسر لتغييب بناتهم بسبب عدم توفر وسيلة نقل ،رمبا لسفر األب ،أو لعجزه.
يف سياق متصل اشتكى أولياء أمور طالبات املصرخ بقرية احلمة ،ويدرسن مبدرسة احلمة االبتدائية واملتوسطة وعددهن
 10ال يوجد هلن نقل مدرسي حتى اآلن ،فيما مت تأمني عدد  7حافلة صغرية لبقية طالبات القرية وحتى تارخيه بنات
املصرخ بقرية احلمة أيضًا بدون نقل.
وأفادوا بأن مكتب التعليم يف حداد بين مالك ،وتعليم الطائف ،يف الفرتة األخرية ال يتجاوبون مع أحد منهم ،ويتعذرون أنه
مت إشعار الوزارة وينتظرون الرد.
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