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م .املقبل يعتمد خطة عمل «النقل» يف احلج

وافق وزير النقل املهندس عبداهلل بن عبدالرمحن املقبل على تكليف فريق من منسوبي الوزارة من مهندسني
وفنيني وإداريني للقيام باألعمال واملهام اليت تضمنتها خطة عمل الوزارة يف موسم حج هذا العام 6341ه بإذن
اهلل يف جمال الطرق وأنشطة النقل املختلفة يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة ومنطقة املشاعر املقدسة
وبعض املواقع يف مناطق اململكة املختلفة.
واشتملت خطة الوزارة التشغيلية هلذا املوسم القيام باملهام اليت من أبرزها متابعة أعمال وأنشطة النقل املختلفة
خالل املوسم من خالل املراقبة والتفتيش واملتابعة على املرخصني لتلك األنشطة ومدى التزامهم بالشروط
والتعليمات الصادرة هلم من الوزارة وجاهزيتهم لتقديم تلك اخلدمات اليت تشمل نقل البضائع وترحيلها
بالشاحنات ،األجرة العامة ،تأجري السيارات ،نقل وترحيل الركاب بالسيارات الصغرية ،النقل باحلافالت،
ومتابعة اخلدمات اليت تقدمها الشركة السعودية للنقل اجلماعي ،إضافة اىل متابعة تنفيذ خطة النقل العام
داخل املشاعر املقدسة ومنها إىل مكة املكرمة وبالعكس مبشاركة بعض اجلهات احلكومية ،واملشاركة
يف اخلطة العامة لتدابري الدفاع املدني ،واملتابعة واإلشراف على مشروعات الطرق واجلسور واألنفاق اليت
نفذتها الوزارة ومتابعة جاهزيتها املستمرة واخلدمات املتوفرة عليها.
وحث فريق الوزارة على بذل اجلهد والعمل بأقصى طاقة يف هذه املهمة اليت فيها شرف خدمة ضيوف الرمحن
طلباً ملرضاة اهلل سبحانه وتعاىل وأداءً ألمانة العمل ثم استجابة لتوجيهات وحرص خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ومسو ولي عهده األمني ،ومسو ولي ولي العهد  -حفظهم اهلل -لكافة
القطاعات العاملة خلدمة حجاج بيت اهلل احلرم والعمل بكل أمانة وإخالص على راحتهم وأمنهم وسالمتهم
ومبا ميكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان ،واستشعار هذا الشرف واملسؤولية العظيمني اليت
اختص اهلل بها أهل هذه البالد وهلل احلمد.
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وزير احلج يتفقد النقابة العامة للسيارات

يقوم معالي وزير احلج د.بندر احلجار اليوم األحد بزيارة تفقدية للنقابة العامة للسيارات وسيعقد معاليه اجتماعًا
مع رئيس عام النقابة املكلف اللواء م .أمحد بن عبداهلل مسباوة واجمللس االستشاري خلدمات النقل واملكون
من بعض مالك الشركات وحبضور مديري عموم شركات نقل احلجاج والبالغ عددها ( )16شركة وذلك
للوقوف على أعمال ومهام النقابة املنوطة بها واملستجدات يف نقل احلجاج.
كما سيطلع معاليه على اخلطط التشغيلية اليت أعدتها النقابة وشركات نقل احلجاج واالستعدادات ملوسم
حج 6341هـ وكذلك مناقشة تطوير أعمال نقل احلجاج لتوفري نقل أمن وميسر حلجاج بيت اهلل احلرام.
جدير بالذكر أن أسطول حافالت شركات نقل احلجاج واملعدة لنقل ضيوف الرمحن ملوسم حج 6341هـ بلغ
( )60811سبعة عشر ألفًا ومثامنائة حافلة وقد صدر توجيه معالي وزير احلج د .بندر احلجار للنقابة العامة
للسيارات للقيام مبشروع استبيان قياس رضى احلجاج خلدمات النقل منذ وصوله أرض اململكة إىل مغادرته
وذلك لتحسني خدمة النقل ومت إعداد فريق عمل مدرب من النقابة العامة للسيارات بإشراف مباشر من وزارة
احلج ووكالة التخطيط والتطوير وصرح األمني العام هليئة النقابة املتحدث الرمسي مروان زبيدي أنه قد أمنت
شركات نقل احلجاج لضيوف الرمحن يف هذا املوسم ( )016حافلة حديثة وجمهزة بدورات مياه ووسائل
سالمة بلغت تكلفتها ما يقارب ( )181.111.111ريال كما صدر توجيه معالي وزير احلج باالستمرار
بتوفري املياه الباردة الصحية يف احلافالت لضيوف الرمحن منذ انطالق الرحلة يف طرق احلج حتى وصوهلم
وجهتهم واالهتمام بكفاءة التكييف يف احلافالت وصيانتها.
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القمة العاملية للسياحة احلالل  1162تنطلق يف« أبوظيب ».. 19أكتوبر
تنطلق يف العاصمة اإلماراتية أبوظيب القمة العاملية للسياحة احلالل  1162يف الفرتة ما بني  61حتى  16أكتوبر  ،1162وذلك
يف مركز أبوظيب الوطين للمعارض (أدنيك) ،ومن املقرر أن تكون أكرب جتمع يضم عديدًا من املنظمات الدولية واملسؤولني
احلكوميني واملهنيني ،من أجل تكريس وتنمية االستثمار يف السياحة العاملية احلالل ،وسيشهد هذا احلدث البارز حضور أكثر
من  10111آالف مشارك ،مبا يف ذلك :الرائدون واخلرباء يف صناع السفر والسياحة ،وكالت السفر ،جمموعات الضيافة،
أصحاب الفنادق ومنظمو الرحالت والوجهات السياحية ،إضافة إىل أكثر من  111من العارضني والرعاة الدوليني على حد
سواء.
من جانبه ،قال السيد حسام مصطفى مدير إدارة الفعاليات يف القمة العاملية للسياحة احلالل :إن السياحة احلالل تنمو مبعدل 1
 %سنوياً ،وهي أسرع من أي قطاع سياحي آخر ،ومع سوق السفر العاملي احلالل من املتوقع أن تبلغ قيمة العائدات  148مليار
دوالر أمريكي حبلول عام  ،1161كما أن استجابة العارضني واملتخصصني يف اجملال السياحي كانت إجيابية ومشجعة للغاية.
وخالل هذه القمة املمتدة لثالثة أيام ،ستُعقد عربها برامج يومية حلضور الندوات التعريفية وحلقات النقاش لتسليط الضوء على
القضايا الرئيسة اليت تواجه السياحة احلالل ،جنباً إىل جنب مع أمثلة ومناذج للتنمية يف هذا امليدان.
وسرتكز األجندة املقرتحة للقمة على بناء منصة تفاعلية فريدة من نوعها للمعنيني ورجال األعمال لتمكنهم من اكتشاف فرص
لالستثمار يف القطاع السياحي بالتزامن مع مشاركة  20دولة معظم سكانها ذات أغلبية مسلمة مبا فيها دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف القمة العاملية للسياحة احلالل  1162املدعومة من قِبل :هيئة أبوظيب للسياحة والثقافة ،هيئة الشارقة لالستثمار
والتطوير (شروق) وبنك أبوظيب اإلسالمي ،مع عروض جمانية عن الربامج والندوات املتخصصة ،وذلك للسماح للبنوك ،أصحاب
الفنادق ،رؤوس األموال واملستثمرين بالتواصل املباشر ومناقشة كيفية االستفادة من هذا القطاع السياحي والعقاري يف آنٍ معاً.
وأضاف مصطفى قائالً :إن الوفود والزوار من جهات خمتلفة مثل ماليزيا ،دولة اإلمارات العربية املتحدة ،دول جملس التعاون
اخلليجي ،تركيا ،كينيا ،إيران ،سريالنكا ،كرواتيا ،لبنان ،اململكة املتحدة ،إندونيسيا ،كندا والواليات املتحدة
األمريكية أكدوا الفوائد اليت تتيحها السياحة احلالل .وذكر مصطفى أن القمة هلذا العام سوف تطرأ عليها معايري ومفاهيم
جديدة ومستقبلية للسياحة احلالل يف السنوات املقبلة.
ومبناسبة إقامة القمة العاملية للسياحة احلالل ،سيجري يف فندق قصر اإلمارات بأبوظيب بتاريخ  11أكتوبر  1162حفل توزيع
جوائز خاصة بالسفر العاملي احلالل ،حيث إن باب الرتشيح مفتوح لغاية  46أغسطس من الشهر اجلاري ،وتشمل اجلوائز 62
فئة مصنفة ،منها :أفضل شركات الطريان للمسافر احلالل ،الفنادق الصديقة للعائالت ،أفضل الوجهات السياحية احلالل،
أفضل مشغلي ومنظمي اجلوالت السياحية احلالل وأفضل املطابخ اليت تقدم املأكوالت احلالل على سبيل املثال ال احلصر.
ملزيد من املعلومات حول القمة العاملية للسياحة احلالل يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني: http://whtsexpo.com/
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جامعة اجملمعة تعلن استكمال مشروع نقل الطالبات

أعلنت وكالة جامعة اجملمعة ممثل ًة يف اإلدارة العامة للمرافق واخلدمات عن اكتمال جتهيز تسيري  681حافلة للنقل مع بداية
العام اجلامعي اجلديد 6340 -6341هـ ,وذلك لنقل الطالبات من وإىل الكليات التابعة للجامعة على خطوط سري متعددة
وباجتاهات ومسافات خمتلفة بعضها يتجاوز مسافة  311كلم ذهاباً وإياباً ختدم من خالهلا مجيع احملافظات واملراكز اليت
تستفيد من كليات اجلامعة.
ذكر ذلك (للجزيرة) وكيل اجلامعة الدكتور مسلم الدوسري ،وقال :إنه بناء على توجيهات معالي مدير اجلامعة الدكتور خالد
املقرن ،مت توفري احلافالت مجيعها وفقا خلطوط السري املعتمدة للعمل ،وذلك بعد دراسة طلبات التسجيل وتعدد خطوط السري
واخلدمات املقدمة للمراكز واهلجر واحملافظات التابعة لنطاق اجلامعة.
وقد سهل نظام النقل اجلامعي اإللكرتوني عملية تقديم التسجيل للطالبة إلكرتونياً من منازهلن أو خدمتهن من مكاتب النقل
بالكليات وظهور مجيع معلومات قائدي احلافالت وخطوط السري إلكرتونياً.
وأشار إىل أن تطبيق النقل اجلامعي عرب األجهزة الذكية قدم عددًا من التسهيالت للطالبات املستفيدات من النقل اليومي والبالغ
عددهن أكثر من  1111طالبة.
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