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معرض دولي للشحن والنقل والتخزين يف الشرقية

د .العوهلي يشكر املليك على دعمه خطط التنمية يف قطاع النقل العام
مطار امللك خالد بالرياض يتجه لتجاوز  ..22مليوناً يف .102
إغالق مدرسة «عاملية» نهائياً ..إثر وفاة طالب يف حافلتها

معرض دولي للشحن والنقل والتخزين يف الشرقية
تنظم شركة الظهران أكسبو بالتعاون مع شركة  IESاإليطالية خالل الفرتة من  62 - 62صفر اجلاري
،املوافق  01 - 2ديسمرب فعاليات املعرض السعودي الدولي للشحن والنقل والتخزين (سعودي ترانستيك 6102
) وذلك يف مركز الظهران أكسبو مبحافظة اخلرب.
وسيسلط املعرض الضوء على أهمية قطاع النقل يف حياة املواطن بوصفه ركيزة أساسية يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية الشاملة.
ويشارك باملعرض حنو  011شركة من مجيع أحناء العامل لعرض اخلدمات اللوجستية و وكاالت الشحن ومعدات
النقل وإدارة األساطيل الربية والبحرية والسكك احلديدية وخطوط الشحن الربي والبحري واجلوي وحلول
النقل واملطارات واملعدات وأنظمة تكنولوجيا الطرق واخلدمات ومعدات التخزين والتغليف والشحن والتوزيع
وتكنولوجيا االتصاالت الصناعية وإدارة املشاريع والربيد السريع واجلوي.
كما سيحرص املشاركون على عرض أحدث تكنولوجيا إدارة التخزين واملواد املستخدمة يف التخزين سواء اجلافة
أو الكيميائية والتجارة االلكرتونية  ،وأنظمة تتبع الشحنات والبنى التحتية كاملوانئ واملطارات واألنفاق واجلسور
والطرق السريعة والتخطيط والدراسات اخلاصة باملرور وخدمات الطرق وخدمات اجلمارك.
=http://www.spa.gov.sa/viewphotonews.php?id=1425156&pic

د .العوهلي يشكر املليك على دعمه خطط التنمية يف قطاع النقل العام

د .عبد العزيز العوهلي

عرب معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور عبد العزيز بن عبد الرمحن العوهلي ،عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه
خلادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل ،على اهتمامه ودعمه لكافة خطط ومناشط التنمية املستدامة يف اململكة
العربية السعودية  ،وعلى االهتمام والدعم الالحمدود خلطط التنمية يف قطاع النقل العام.
وجاء حديث معالي رئيس هيئة النقل العام خالل تعليقه على ما ورد يف البند ( ثامناً ) ،من اجتماع جملس الوزراء
الذي عقد يوم االثنني  02صفر 0341هـ برئاسة خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل ،والذي قرر اجمللس من خالله
املوافقة على نقل عدد من الوظائف ذات الصلة بنشاط النقل العام من وزارة النقل إىل هيئة النقل العام  ،وتسكني
الوظائف املشغولة والشاغرة من سلم رواتب املوظفني العام إىل سلم رواتب املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،
وكذلك نقل الوثائق والدراسات املتعلقة بالنقل العام من وزارة النقل إىل هيئة النقل العام.
كما أشاد الدكتور العوهلي بهذا القرار الصادر من جملس الوزراء املوقر ،والذي سيمكن اهليئة من البدء يف
مزاولة أعماهلا على أرض الواقع بعد أن أمتت املرحلة األوىل من بنائها التنظيمي الذي مشل العديد من البنى
اإلدارية والتشغيلية واملساعدة.
كما نوه الدكتور العوهلي بدعم معالي املهندس عبد اهلل بن عبد الرمحن املقبل وزير النقل رئيس جملس إدارة
هيئة النقل العام على جهوده يف تهيئة كل ما حتتاجه اهليئة ( املنشأة حديثاً ) من الكوادر البشرية املتخصصة من
أجل البدء يف مزاولة مهامها املناطة بها.
كما عرب معاليه يف نهاية حديثه بأن حيفظ اهلل هذه البالد الطاهرة وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والرخاء
والتطور الذي تنعم به ،منذ عهد املؤسس عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود طيب اهلل ثراه  ،ويف ظل ومتابعة
دائمة ودعم سخي من قبل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز حيفظه اهلل ،ومن مسو ولي عهده
األمني ومسو ولي ولي العهد حيفظهم اهلل

http://www.al-jazirah.com/2015/20151203/ln89.htm

مطار امللك خالد بالرياض يتجه لتجاوز  ..22مليوناً يف .102

أعلن مطار امللك خالد الدولي بالرياض عن توقعه بلوغ إمجالي عدد الركاب هذا العام ٥١٠٢م حوالي ()٥٥٢٢
مليون راكب؛ بزيادة تقدر حبوالي ( )٠٢١مليون راكب عن العام املاضي ٥١٠٢م.
وقال مدير املطار يوسف العبدان ،وفقًا للبيانات اإلحصائية األولية للمطار؛ فقد بلغ عدد الركاب منذ بداية
هذا العام ٥١٠٢م حتى نهاية شهر نوفمرب حوالي ( )٥١٢٢مليون راكب ،بزيادة ( )٠٢١مليون راكب عن نفس
الفرتة من العام السابق.
ويشهد مطار امللك خالد الدولي منوًا كبرياً يف عدد الركاب على الرحالت الداخلية والدولية؛ ومن املتوقع أن
يبلغ النمو يف عدد الركاب يف املطار مع نهاية هذا العام ٥١٠٢م نسبة مئوية تقدر حبوالي ().٪٨

http://www.alriyadh.com/1106247

إغالق مدرسة «عاملية» نهائياً ..إثر وفاة طالب يف حافلتها

أصدر وزير التعليم عزام الدخيّل أمس ،قراراً نهائياً بإغالق مدرسة البحر األمحر العاملية يف جدة،
على خلفية وفاة طفل يف حافلة نقل املدرسة ،قبل حنو شهرين .وأوضح املتحدث باسم إدارة
التعليم يف حمافظة جدة عبداجمليد الغامدي ،يف بيان صحايف أمس ،أن الوزير أصدر قرار إغالق
املدرسة بناء على ما رفعه املدير العام للتعليم يف جدة ،واملتمثل بتقرير اللجنة املكلفة من إدارة
املتابعة وإدارة التعليم األهلي واألجنيب يف «تعليم جدة» عن وفاة الطفل عبدامللك مروان عوض،
يف حافلة نقل املدرسة يوم (اإلثنني) الـ 92من ذي احلجة املاضي.
وأضاف الغامدي« :إن قرار الوزير يتضمن ،إضافة إىل اإلغالق ،تكليف مدير التعليم مبهمة
إجراءات اإلغالق النهائي للمدارس ،وسحب أصل الرتخيص واإلشراف على تسوية األمور املالية
عن الرسوم الدراسية ومستحقات املوظفات ،وتسلم اخلتم الرمسي للمدارس ،إضافة إىل خماطبة
اجلهات ذات العالقة يف هذا الشأن» ،مبيناً أن «تعليم جدة» شكل جلنة عاجلة ،لبحث البدائل
املناسبة لطالب املدرسة ،مبا يتوافق مع رغبات أولياء أمورهم.
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