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مضيف احلافالت» ..خدمة احرتافية ملسافري احلج والعمرة«

اجتماع برئاسة اململكة يبحث تنظيم النقل «الرتانزيت» بني الدول العربية
مفردة إناث تغضب زائرات معرض الكتاب
ميناء امللك عبداهلل :جاهزية كاملة الستقبال حركة احلاويات الكثيفة قبل شهر
رمضان املبارك

«مضيف احلافالت» ..خدمة احرتافية ملسافري احلج والعمرة

تتحول كثري من التجارب الدولية إىل فرص استثمارية ووظيفية وملسات خدمية تعزز ثقة املستهلك واملتعامل يف
املنشأة وحتقق جذبه حنوها ،وتظل جتربة مضيف احلافالت واحدة من التجارب الدولية اليت تنفذ باحرتافية يف حافالت
النقل الربي يف تركيا وتتلخص الفكرة يف ختصيص مضيف للرحالت الطويلة فما أن تتهيأ لالنطالق من حمطة
انطالقتها يقوم املضيف بالتأكد من جلوس الركاب يف مقاعدهم املخصصة وفقا لتذكرة االركاب ومبجرد حترك
احلافلة يتحرك املضيف بزي أنيق ونظافة واضحة لتجهيز عربة احلافلة اليت صنعت خصصيا للمرور بني املقاعد ومن
ثم ميكن طيها لوضعها يف مكان خمصص حيث يقوم املضيف بتجهيز العربة بقطع متنوعة من البسكويت واملعمول
واملناديل املعطرة وعبوات املاء املربد وحافظات املاء احلار مع الكاسات الورقية لتقديم القهوة والشاي األمحر واألخضر
إضافة إىل قوارير العصائر الطبيعية ليقوم بعدها باملرور بني مقاعد الركاب لتقديم خدمات الضيافة جمانا.
ومبجرد إنهاء الركاب من تناول العصائر والشاي والقهوة يقوم املضيف جبمع خملفات الضيافة ليضعها يف كيس
خمصص لذلك ما حيول الرحلة إىل أشبه برحلة جوية تفيض باملتعة.
من جهة أخرى تقوم شركات النقل الربي بتوفري خدمة الواي فاي جمانا على منت احلافلة فيما يقطع الراكب
املسافر وعثاء السفر من خالل التنقل بني الشاشة احلاسوبية اليت وضعت أمامه ملتابعة بريده أو التصفح عرب مواقع
شبكة األنرتنت أو تتبع سري رحلته من خالل اخلرائط احلاسوبية ما يضفي على الرحلة مزيدا من الفائدة وأشغال
الوقت مبا هو مفيد.
ويرى املرشد السياحي عبدالعالي القرشي أن الفكرة حباجة ملحة لتطبيقها يف حفاالت النقل الربي يف اململكة خاصة
املخصصة لنقل املعتمرين حيث هناك أكثر من  91ألف حافلة تعمل خالل مواسم احلج والعمرة ورمضان يف نقل
ماليني الركاب بني مكة املكرمة واملدينة املنورة مبينا أن تكاليف الضيافة ال تتجاوز  %2من قيمة تذكرة االركاب فيما
سيكون لتطبيق الفكرة األثر الطيب يف حتقيق رضاء املستخدمني وهي رؤية تنشدها اجلهات العليا املشرفة على احلج
والعمرة والزيارة.
http://www.alriyadh.com/1137895

اجتماع برئاسة اململكة يبحث تنظيم النقل «الرتانزيت» بني الدول العربية

عُقد أمس مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية اجتماع اللجنة الفنية املشرفة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور
"ترانزيت" ،برئاسة عيد مقبل العتييب رئيس وحدة التعاون العربي للجمارك يف اململكة ومشاركة وفود الدول العربية.
ويناقش االجتماع تعديل املواد املتعلقة باتفاقية الرتانزيت العربية ،خاصة وأن اهلدف من إنشاء هذه اللجنة هو تطوير
وحتديث اتفاقية النقل بالعبور بني الدول العربية واليت تسمى "الرتانزيت".
كما يناقش االجتماع بندا يتعلق بانضمام الدول االعضاء يف اتفاقية الرتانزيت اىل اتفاقية "التري" العاملية املتعلقة
بالنقل الربي الدولي وكذلك سيتم استعراض التجارب اخلاصة ببعض الدول اليت وقعت على اتفاقية "التري"
الستعراض جتارب هذه الدول وأهم املميزات اليت حصلت عليها.

http://www.alriyadh.com/1137517

مفردة إناث تغضب زائرات معرض الكتاب

«إناث» كلمة جديدة سجلت حضورها يف كتاب الرياض ،حمدثة انزعاجا يف أواسط املثقفات خصوصا ،إذ حتولت
الكلمة إىل موقف من السخرية تارة ،والغضب تارة أخرى عرب مواقع التواصل االجتماعي ،ومل يكن موضوع التندر
تقسيم كل ما يف املعرض بني اجلنسني حتى القسمة االلكرتونية فيه ،بل مسمى هذا التقسيم ،فقد كتب على أجهزة
البحث اخلاصة بالنساء «إناث» كما كتبت الكلمة ذاتها على بوابات حافالت النقل الرتددي اخلاصة بالنساء ،فيما
كتب على نظريها يف كل مرة رجال ومل يستخدم لفظ «الذكور» كرديف للكلمة املستخدمة.
الناشطة االجتماعية الدكتورة فوزية البكر قالت :إن االستخدام ملفردة «إناث» استخدام للنوع ال خيتص بالكائن
البشري ،فالكلمة تطلق على النوع يف مجيع الكائنات احلية غري البشرية ،وأن الطبيعي جدا أن تنشأ ردة فعل غاضبة
خاصة مع عدم استخدام رديفه.
وأضافت البكر «الوزار ة تبذل جهودا يف إخراج املعرض بصورة الئقة ،قد تكون خطأ غري مقصود ،لكنه جيب أن يصحح».

رابط اخلرب

ميناء امللك عبداهلل :جاهزية كاملة الستقبال حركة احلاويات الكثيفة قبل شهر رمضان املبارك

أكمل ميناء امللك عبداهلل جاهزيته الستقبال حركة احلاويات الكثيفة اليت تسبق حلول شهر رمضان املبارك
من كل عام ،وهي فرتة تشكل مومسًا بالغ األهمية لنشاط جتاري كبري يف اململكة يشمل خمتلف قطاعات
السوق ،وخباصة املواد الغذائية وامللبوسات وااللكرتونيات وغريها.
وستستفيد احلركة التجارية باململكة خالل الفرتة اليت تسبق حلول الشهر املبارك من السعة االستيعابية
الضخمة اليت تتميز بها حمطة احلاويات يف ميناء امللك عبداهلل ،واليت تبلغ حاليًا  3ماليني حاوية قياسية
سنوياً ،مما سيسهم يف منع تكدس احلاويات ويف انسياب البضائع بسالسة إىل أسواق اململكة.
وكان ميناء امللك عبداهلل قد أعلن يف مايو من العام  5102عن افتتاح الرصيف الرابع حسب اخلطط
املوضوعة ،وكان الفتتاح ذلك الرصيف أثره الكبري يف ارتفاع الطاقة االستيعابية حملطة احلاويات ،حيث تتميز
هذه األرصفة بعمق  01مرت وطول إمجالي  074,1مرت ،وبها مساحات ختزين شاسعة يصل طوهلا إىل 07611
مرت تقريباً ،بينما يتفاوت عرضها من  421مرت اىل  221مرت مما يسمح بتخزين  847331حاوية قياسية جافة
دفعة واحدة.
أما حمطة احلاويات املربدة فتبلغ سعتها التخزينية  27521حاوية قياسية مربدة دفعة واحدة وختضع ألعلى
معايري املراقبة لضمان جودة التخزين.
ويف تعليق له ،قال سعادة املهندس عبداهلل بن حممد محيدالدين ،العضو املنتدب لشركة تطوير املوانئ ،اجلهة
املالكة واملطورة مليناء امللك عبداهلل" ،ميتلك ميناء امللك عبداهلل شبكة نقل حديثة ومتطورة ،ومصممة إلجناز
كافة عمليات التحميل والنقل للبضائع بشكل سريع وفعال ،كما أن قربه من الطرق السريعة باململكة يسهل
نقل البضائع بسالسة مبا يسهم يف توفري اجلهد والوقت.
وكميناء رئيسي وحموري على البحر األمحر ،ميتاز ميناء امللك عبداهلل بقربه من عدة مدن رئيسية هي جدة،
ومكة املكرمة ،واملدينة املنورة ،ورابغ ،وينبع.
ومن املؤكد أن تلك املميزات ،إىل جانب التجهيزات املتفوقة واألرصفة الطويلة ،ستسهم يف تفعيل دور امليناء يف
تعزيز مسرية االقتصاد السعودي ،ودفع عجلة النمو ،من خالل اإلسهام يف تنشيط األعمال التجارية".
وأعرب املهندس محيدالدين عن شكره وتقديره لكافة اجلهات احلكومية العاملة يف امليناء من وزارات وأجهزة
أمنية وهيئات ،على جمهوداتهم الكبرية واملميزة اليت أسهمت يف جناحات ميناء امللك عبداهلل وحتقيقه

مستويات تشغيل عالية ،مشريًا إىل أن التعاون بني القطاعني اخلاص والعام ميثل حجر الزاوية يف جناح اجلهود
الرامية إىل تنويع االستثمارات ومتكني االقتصاد الوطي.
وكان ميناء امللك عبداهلل قد أعلن عن حتقيقه جناحًا الفتًا يف العام  ،5102وهي السنة الثانية يف مسرية
تشغيله ،حيث متكن من مناولة  073مليون حاوية قياسية عرب تشغيل ثالثة أرصفة من بداية العام ،وأربعة
أرصفة ابتداءً من شهر مايو وحتى نهاية العام ،حيث يتوقع أن يكون هلذه األرصفة دورٌ كبري يف حتقيق أرقام
متميزة على مدى السنوات املقبلة.
ومن املقرر االنتهاء من املرحلة األوىل حملطات البضائع السائبة والدحرجة (السيارات) لكي تكون جاهزة حبلول
الربع الثالث من عام .5106
اجلدير بالذكر أن ميناء امللك عبداهلل خيطط إلكمال تشييد رصيفني بنهاية عام  ،5106ليصل عدد
األرصفة إىل ستة ،بطاقة استيعابية تصل إىل أكثر من  4ماليني حاوية قياسية.
ويسعى امليناء خالل العام  5106كذلك الفتتاح الرصيف األول للدحرجة عن طريق تشغيله بإدارة مشرتكة
مع الشركة الرائدة ، NYKوالذي ستبلغ طاقته االستيعابية  311ألف سيارة يف السنة ،إضافةً الفتتاح
الرصيف األول للبضائع السائبة النظيفة ،ليتمكن امليناء من استيعاب أكثر من  3ماليني طن من البضائع
السائبة على كل رصيف.
وتسعى شركة تطوير املوانئ ،اجلهة املالكة واملطورة مليناء امللك عبداهلل ،إىل تعزيز دور ميناء امللك عبداهلل يف
دعم مسرية التطور والنهضة التنموية الشاملة اليت تشهدها اململكة ،وكذلك إىل تكامل دوره مع منظومة
املوانئ السعودية للعمل جنباً إىل جانب ملواجهة الطلب املتزايد لنشاط االسترياد والتصدير ،وتوفري
االحتياجات الالزمة لبناء املشاريع احليوية الكربى يف اململكة.
رابط اخلرب

