االثنين
9

11

5112

حتويالت «النقل العام» تتغري حبسب خطط العمل لفك االزدحام
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حتويالت «النقل العام» تتغري حبسب خطط العمل لفك االزدحام

كشفت مصادر مطلعة لـ «اليوم» :ان التحويالت املرورية يف مشروع النقل العام بالرياض ليست ثابتة
طيلة فرتة املشروع ،وبينت املصادر أن بعض التحويالت مؤقتة وسيتم اعادة هذه التحويالت إىل وضعها
السابق ،حسب حاجة العمل يف املشروع ،مبا يسهم يف فك االختناق.
ويشّكل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض بشقيه القطار واحلافالت ،أحد املشاريع
الكبرية اليت يرتقبها سكان مدينة الرياض ،واملشروع الطموح األكرب الذي يأمل اجلميع مساهمته يف
تغيري منط احلياة يف املدينة وأسلوب احلياة فيها ،ليس يف جوانب النقل وتقليص االختناقات املرورية
فقط ،بل يف تطوير الصورة العامة للمدينة ،وتقليص نسب التلوث الناجم عن كثافة حركة السيارات
فيها ،وصوالً إىل حتسني التواصل االجتماعي بني مستخدمي وسائل النقل العام ،والتأثري اإلجيابي على
جودة احلياة يف املدينة بشكل عام.
وجيمع املشروع الذي شرعت اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض يف تنفيذه خالل مدة زمنية تقدر خبمس
سنوات بني العديد من املزايا ،فإىل جانب ضخامة حجمه كونه يغطي واحدة من أكرب العواصم يف
العامل مساحة ،واملدة الزمنية اليت جيري تنفيذه فيها ،وطبيعته الدقيقة ،ومواصفاته التصميمية والتقنية
العالية ،وانسجامه مع اخلصائص االجتماعية والبيئية والعمرانية للمدينة ،فإن العوائد املرجوة من

املشروع على املدينة وسكانها ،تتجاوز توفري خدمة النقل العام إىل اجلوانب املرورية واالقتصادية والعمرانية
واالجتماعية والصحية والبيئية.
وقد استعدت اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض مبكرًا لتطوير قطاع النقل العام مبدينة الرياض ،من
خالل وضعها سلسلة من الدراسات املختلفة حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها احلالية واملستقبلية
من قطاع النقل العام ،وأفضل احللول واخليارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتالءم مع واقع املدينة
وخصائصها العمرانية والسكانية واملرورية ،وتوجّت هذه االستعدادات بوضع (اخلطة الشاملة للنقل العام
يف مدينة الرياض) ،واليت اشتملت على تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية ،وإنشاء شبكة موازية
للنقل باحلافالت ،تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة واملتوقعة يف املدينة ،مبشيئة اهلل ،تراعي
املواقع اليت ترتكز فيها الكثافة السكانية ومناطق اجلذب املروري ومناطق املرافق احلكومية واألنشطة
التجارية والتعليمية والصحية.
وحددّ املشروع عددًا من املعايري اليت جرى مبوجبها اختيار مسارات شبكة النقل العام بشقيها القطار
واحلافالت ،والوسائط املستخدمة فيها ،ومن أبرز هذه املعايري :تركز الكثافة السكانية وتوزعها يف املدينة،
خدمة مناطق اجلذب املروري العالية ملناطق التوظيف واألنشطة التجارية والتعليمية مثل :الوزارات
واجلامعات واملستشفيات واجملمعات التجارية واملنشآت احلكومية ومطار امللك خالد الدولي ومركز
املعارض الدولي ووسط املدينة ومركز النقل العام ،استخدام مناذج احملاكاة املرورية اليت طورتها اهليئة
العليا ملعرفة حجم احلركة املرورية على طرق وشوارع مدينة الرياض ومصادر الرحالت ومقاصدها ،حجم
اإلركاب املتوقع للوسيلة املستخدمة على كل حمور ،قياس زمن الرحلة على مسارات النقل العام ،تقليل
التأثريات على شبكة الطرق يف جوانب :االزدحام ،استهالك الوقود ،والتلوث.
ومشلت هذه املواقع كال من :حمطة العليا الرئيسية ،حمطة القطار إلحدى صاالت مطار امللك خالد
الدولي ،إحدى حمطات املبيت والصيانة للقطارات ،ومركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام مبدينة
الرياض .وحالياً يشهد مشروع قطار الرياض ،تنفيذ جمموعة كبرية من األعمال يف أكثر من 051
موقعاً على امتداد مسارات شبكة القطار الستة.
كما يتواصل العمل حالياً ضمن املشروع يف حفر األنفاق العميقة للمسارات ،عرب مخس آالت عمالقة
انطلقت أعماهلا يف مواقع خمتلفة من الشبكة ،ضمن سبع آالت جرى تصنيعها خصيصًا للمشروع
الستخدامها يف حفر أنفاق ثالثة مسارات بطول إمجالي يبلغ  55كيلومرتاً.
ويشتمل املشروع على  071عربة للقطار جيري تصنيعها خصيصًا للمشروع من قبل ثالثة من أكرب
مصنعي عربات القطارات يف العامل ،وهي كل من :شركة  SIEMENSاألملانية ،وشركة
BOMBARDIERالكندية ،وشركة  ALSTOMالفرنسية ،ويتم تصنيع العربات ومن ثم نقلها إىل
اململكة ،وفقًا لربنامج زمين حمدد ضمن املشروع.
http://www.alyaum.com/article/4099301
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برّرت وزارة النقل البطء يف عملية تنفيذ مشروع طريق اهلجرة السريع جنوبي املدينة املنورة إىل وجود خطوط
كهرباء «ضغط عا ٍل ومتوسط» ،باإلضافة إىل خطوط الري واهلاتف ،وأكد فرع الوزارة باملدينة املنورة استمرار
األعمال اإلنشائية والتطويرية للمشروع حتى منتصف 8341هـ.
وقالت يف ردها على استفسارات «املدينة» إن املشروع يتم على مرحلتني ،انتهت األوىل منها بقيمة  8.104مليون
ريال يف رمضان املاضي ،فيما تستكمل املرحلة الثانية من أجزاء املشروع بقيمة  8.201مليون ريال حتى نهاية
شهر رجب من العام املقبل 8341هـ.
وأوضح مدير عام إدارة الطرق والنقل مبنطقة املدينة املنورة املكلف املهندس عبداهلل األمحدي لـ»املدينة» املشروع
تضمن يف مرحلته األوىل تنفيذ معرب سفلي على طريق اهلجرة مع تنفيذ احلوائط االستنادية بطول 202
كيلومرتات باإلضافة إىل تنفيذ جسر التقاطع على طريق األمري سلطان وجسرين للدوار باجتاه املدينة املنورة
ومكة املكرمة.
ال من خالل
وعن تفاصيل املشروع قال« :تتضمن أعمال املرحلة األوىل من املشروع بتكلفة  8.104310111ريا ً
إحدى الشركات الوطنية الرائدة بإشراف اخلدمات االستشارية ،الطريق الرئيس ،وطرق اخلدمة ،واحلوائط
الساندة هلذه املرحلة ،وجسر الدوران باتّجاه املدينة املنورة ،وجارٍ تنفيذ اجلسر الرئيس ،وجسر الدوران باجتاه
مكة املكرمة بعد أن مت إزالة العوائق بعد استكمال ترحيل تلك اخلدمات خالل شهر ذي القعدة من العام
املاضي ،فيما تعترب مدة تنفيذ املرحلة األوىل انتهت بنهاية شهر رمضان املاضي.
ولفت األمحدي إىل استكمال املرحلة الثانية من املشروع والبالغ تكلفتها  8.2011302.8رياالً ابتدا ًء من2.
من الشهر اجلاري وملدة  4.شهرًا ،تنتهي يف 8341/1/81هـ ،مشريًا إىل االنتهاء من أجزاء كبرية من أعمال
تصريف األمطار باجلزء املخصص يف أعمال املرحلة الثانية للمشروع.

وأكد أن املشروع حيظى مبتابعة مستمرة من اجلهات املعنية اليت ذللت الصعاب أمام تنفيذ مرحلته األوىل بعد
إزالة اجلزء األكرب من العوائق اليت تعرتض مسار املشروع ،مشريًا إىل أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لنزع
مكليات العقارات الواقعة ضمن املشروع لتنفيذ طرق اخلدمة املوازية للمشروع ،وقال انه مت التأكيد على
املقاول يف سرعة إنهاء أعمال مسار الطريق الرئيس حتى تتمكن اإلدارة من إعادة فتح حلركة السري يف املدة
احملددة حليثيات املشروع.
حتويل حركة السري
وعن حتويل حركة السري إىل طريق فرعي آخر قال األمحدي أن ترحيل حركة السري جرت يف  88من شهر
مجادى اآلخرة من العام املاضي وفق مسار التحويلة املتعمدة من قبل جلنة التحويالت املشكلة من إمانة املدينة
املنورة ،ومرور املنطقة ،وهيئة تطوير املنطقة ،وإدارة الطرق والنقل ،حيث جرى تهيئة املوقع بكافة وسائل السالمة
من إشارات ضوئية ،ولوحات وإنارة باإلضافة إىل عمل احلواجز األنمنتية لفصل منطقة العمل عن حركة
السري وحركة املشاة للحفاظ على سالمة مرتادي الطريق واجملاورين للمشروع.
وكانت «املدينة» قد نشرت يف منتصف الشهر املاضي معاناة املواطنني اجملاورين للمشروع ،باإلضافة إىل
مرتادي الطريق الذي تعرض للعديد من التحويالت خالل فرتة تنفيذ املشروع ألكثر من  1سنوات مضت يف
حني مل تبارح اآلليات مكانها يف املشروع الذي اعتربه مواطنون متعثرًا ،وتسببت يف زيادة االختناقات املرورية
على الطريق الدائري بسبب تهميش خدمات الطريق السريع وترحيلها إىل طريق فرعي آخر ،فيما رصدت
عدسة «املدينة» يف وقت سابق توقف تام لآلليات وغياب عمالة املشروع عن تنفيذ األجزاء املتبقية يف مرحلته
األوىل يف نهاية شهر شوال املاضي.
****
بوكس خاص
جلنة متخصصة للوقوف على سري العمل باملشروع
بادرت اللجنة امليدانية واملشكلة بتوجيهات صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن سلمان أمري منطقة املدينة
املنورة بالشخوص على موقع مشروع طريق اهلجرة بالتقاطع مع طريق األمري سلطان ضمن خطتها للوقوف
على عدد من املشروعات اجلاري تنفيذها إلدارة الطرق والنقل باملدينة.
وخلصت اللجنة إىل أن نسبة اإلجناز باملشروع الذي يشكل هاجسًا ألهالي املدينة املنورة  ،تسارعت بشكل جيد يف
الفرتة األخرية خصوصًا بعد االنتهاء من معظم اخلدمات اليت تعرتض مراحل املشروع ،بعد تعديل التصاميم
من جسر إىل نفق ما تطلبه من ترحيل خلدمات االتصاالت وشبكات املياه والصرف الصحي والكهرباء ،واليت
تسببت يف تأخر املشروع وفق اجلدول الزمين ملراحله.
وأكد مستشار نمو أمري املنطقة للمشروعات رئيس اللجنة املهندس حممد مدني العلي أن اللجنة تتابع
أعمال تنفيذ املشاريع وترفع تقاريرها بصفة دورية لسمو أمري املنطقة مع التوصيات الكفيلة مبعاجلة ما يتم
رصده من مالحظات واقرتاح احللول الالزمة مبا يكفل إجناز املشروعات يف أوقاتها الزمنية احملددة.

http://www.al-madina.com/node/641075

وصول آلة احلفر «جزلة» ..اليوم

حتتفي اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض صباح اليوم بوصول آلة حفر األنفاق العمالقة «جزلة» إىل موقع
حمطة سكة احلديد واخرتاقها جدار احملطة على مسار اخلط الربتقالي من قطار الرياض «حمور طريق
املدينة املنورة  -طريق األمري سعد بن عبدالرمحن األول» ضمن مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة
الرياض ،وذلك يف موقع احملطة.

http://www.al-jazirah.com/2015/20151109/lp2.htm

