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اجلوازات تبدأ إصدار تصاريح التنقل ملنسوبي الشركات لدخول مكة
أكد مدير جوازات منطقة مكة املكرمة اللواء خلف اهلل بن عبيداهلل الطويرقي أن إدارته شرعت يف استقبال
املؤسسات والشركات اليت تقدم خدماتها داخل العاصمة املقدسة واملشاعر وذلك إلصدار تصاريح تنقل لتقديم
اخلدمات ،مشري إىل أن استقبال الراغبني يف احلصول على تصريح تنقل يتم على فرتتني صباحية ومسائية تبدأ
من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا ومن الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة العاشرة ليال وذلك يف إدارة
اجلوازات حبي الرحاب من خالل قسم خمتص ،حيث يتم منح التصريح للمؤسسات والشركات بعد تزويد
اجلوازات مبعلومات مكفوليهم الذين يسمح هلم بالدخول والتنقل من 1341_11_1هـ حتى 1341_11_11هـ
مع تعهد الشركة بعدم السماح له بأداء فريضة احلج إال من خالل حصوله على تصريح احلج.
من جانبه أوضح رئيس جلنة تصاريح احلج ومدير شعبة احلج والعمرة جبوازات منطقة مكة العقيد علي
العسريي أنه يتطلب على الراغبني من أصحاب الشركات واملؤسسات احلصول على تصريح تنقل إحضار صورة
من السجل التجاري سارية املفعول مع إحضار األصل ،وصورة مصدقة من العقود أو أصول فواتري ،صورة هوية
الكفيل ،صورة من اإلقامة ،حضور الكفيل أو وكالة شرعية مع إحضار الوكالة إذا كانت من الدرجة
االوىل أو صورة من كرت التعقيب مع إحضار االصل للمطابقة ،بيان بأمساء العمالة املطلوب إصدار تصاريح
تنقل هلم على مطبوعات الشركة ،وتعبئة النموذج «تصاريح تنقل 1341هـ» غري مصرح حلامله باحلج.
وقد شهدت جوازات الرحاب توافد أصحاب العديد من الشركات واملؤسسات اليت تقدم خدماتها داخل
العاصمة املقدسة واملشاعر وذلك للحصول على تصريح تنقل بعد أن بدأت نقاط التفتيش على طرقات العاصمة
مبنع دخول العمالة اليت الحتمل إقامة صادرة من جوازات العاصمة إليها إال بعد احلصول على تصريح تنقل من
قبل اجلوازات ملن يقومون بتقديم خدمات بداخلها

االهتمام مبشروع النقل
عبداهلل عمر خياط
 ..ال خالص من زحام طرق السيارات وال ختلص من احلوادث اليت يذهب ضحيتها األبرياء يف الغالب ما تكون بسبب
تهور الشباب ،والسرعة القصوى اليت يف مقدمة أسباب ما يتعرض له شبابنا من إصابات وإعاقات أو وفيات.
 ..واهتماما من صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة
املكرمة رئيس اللجنة العليا املشرفة على مشروع النقل العام ..فقد عقد مسوه األسبوع املاضي اجتماعا حضره كافة
املسؤولني عن املشروع وفريق من املسؤولني واملهندسني بشركة «مرتو جدة».
وقد شدد مسوه على أن يؤخذ يف االعتبار مشروع الطريق األوسط شرق جدة الرابط بني مشال وجنوب جدة ،وأن يدرج
يف ختطيط وتنفيذ مكونات النقل العام جبدة ،السيما أنه سيخدم أحياء شرق جدة ،كما سيكون حمورا مستقبليا
للتنمية.
وقد وجه مسوه باعتماد هوية مشروع النقل العام (الشعار) ،ليكون رمزا وعلما ملكونات املشروع يوضع على وحدات
وحمطات املرتو واحلافالت وترام الكورنيش والتاكسي البحري مبا مييزه عن بقية وسائل النقل العام يف مناطق
اململكة.
وخالل االجتماع اطلع مسوه على مستجدات مشروع النقل العام من نواحي التصاميم اهلندسية والتصاميم املعمارية،
واملستجدات على بعض عناصر املشروع مثل حمطة املنطلق متعددة األمناط ،جسر أحبر املعلق وحمطة املرتو داخل مطار
امللك عبدالعزيز الدولي جبدة ،كما اطلع على اجلدول الزمين ملراحل تنفيذ املشروع.
هذا وحبسب العرض املقدم فقد مت إعداد  41عقدا لكامل مكونات مشروع النقل العام جبدة ،وتوظيف  11مهندسا
وموظفا من الشباب السعودي لدى الشركة املنفذة واالستشاري ،فيما جيري تدريب شباب سعوديني وفق ما وجه به
مسو األمري خالد لتوطني صناعة النقل العام يف اجتماع سابق.
وتقول «عكاظ» اليت نشرت اخلرب بتاريخ 1341/11/4هـ« :إنه بالنسبة جلسر أحبر املعلق الذي يتضمن  8مسارات
وينقل  1آالف مركبة يف الساعة ،فقد مت تأهيل  8حتالفات عاملية لصاحل املشروع ،ومت حتديد  111عقارا لنزع
ملكيتها كليا أو جزئيا لصاحل املشروع ،ويعد اجلسر من أطول اجلسور املعلقة يف العامل ،ويربط جنوب أحبر بشماهلا
مرورا بشرم أحبر ،ويبلغ طوله  1111مرت وبعرض  43مرتا وارتفاع األعمدة الرئيسية  11مرتا ،كما مير من خالله
خط املرتو الربتقالي».

بدء التسجيل يف جائزة املنطقة الشرقية للسائق املثالي
فتحت جلنة السالمة املرورية يف املنطقة الشرقية باب التسجيل جلائزة املنطقة الشرقية للسائق املثالي للعام
الثاني علي التوالي بالتعاون مع اجلمعية السعودية للسالمة املرورية وإدارة املرور باملنطقة الشرقية ،وذلك عرب
املوقع اإللكرتوني للجائزة ،ويستمر التسجيل حتى نهاية العام 1111م.
وذكر املهندس سلطان الزهراني أمني عام اجلائزة ،أن أمري املنطقة الشرقية وجَّه بإطالق التسجيل يف اجلائزة
تزامناً مع احلملة اإلعالنية واإلعالمية لتوعية وتثقيف املواطنني واملقيمني بأهمية السالمة املرورية ،موضحاً أن
اجلائزة تستهدف املنطقة الشرقية كمرحلة أوىل.
وأوضح الزهراني أنه متت إضافة فرعني للجائزة يف هذا العام أحدهما يعنى باجلهات احلكومية واألهلية،
وآخر يعين باجلامعات واملدارس ،يف الوقت الذي تبلغ قيمة اجلوائز املقدمة لألفراد أكثر من نصف مليون
ريال.
وأكد الزهراني أن اهلدف من اجلائزة غرس مفهوم وثقافة السالمة املرورية لدى األفراد وقطاعات األعمال
احلكومية واألهلية ،وحتفيز وتشجيع مستخدمي املركبات على التقيد باألنظمة املرورية ،وتوفري بيئة آمنة،
وحتفيز الشباب على القيادة املثالية ونشر روح التنافس بينهم.
وتأتي جائزة السائق املثالي يف نسختها الثانية حبسب م .الزهراني لتشمل سائقي حافالت النقل املدرسي
واجلامعي ،وسائقي اهليئات احلكومية واخلاصة .يذكر أن اجلائزة تستخدم كل الوسائل اإلعالمية املتاحة
للتعريف بها مثل الصحف ومواقع التواصل االجتماعي واملواقع اإللكرتونية ،كما ستقام معارض ومحالت
تعريفية باجلائزة يف األسواق واألماكن العامة ،وميكن التسجيل يف اجلائزة هلذا العام عن طريق تعبئة النموذج
اإللكرتوني اخلاص واملتاح يف موقع اجلائزة اإللكرتوني www.BestDriverAward.com :

