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في ورشة عمل عقدتها «أمانة» الشرقية
الدمام ..استعراض مكونات المرحلة األولى للنقل العام

عقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح أمس في فندق الشيراتون بالدمام
ورشة عمل لمناقشة مستجدات مشروع النقل العام بحضور وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط
المهندس عبدهللا الجربوع،
وتم في االجتماع االطالع على مكونات المرحلة األولى للنقل العام ،وحضر االجتماع رئيس هيئة
النقل العام الدكتور عبدالعزيز العوهلي ووكيل األمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس
فيصل الثاني ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام المال ومدير إدارة النقل العام في أمانة
المنطقة الشرقية المهندس عماد الصحن وعدد من المستشارين المتعاقدين مع الوزارة.
وأوضح مدير عام إدارة النقل العام في أمانة المنطقة الشرقية المهندس عماد بن جاسم الصحن أن
ورشة العمل التي عقدت صباح أمس تأتي استكماالً لالجتماعات وورش العمل التي أقيمت سابقا،
وأضاف :إن المشروع يتكون من خط سكك حديدية خفيفة وخطوط حافالت سريعة إضافة إلى
شبكة خطوط حافالت تغذية وقد تم تحديد المسارات بدقة لخطوط السكك الحديدية الخفيفة
والحافالت السريعة ومواقع المحطات وإعادة تنظيم حركة المرور ومواقف السيارات حول
الخطوط والتكامل الحضري وتنسيق الموقع .وبين المهندس عماد الصحن أن المخطط العام
لمشروع النقل العام لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف من خالل الخطوط الرئيسية للقطارات
الخفيفة والباصات السريعة يمر عبر محاور شبكة الطرق والشوارع الرئيسية والمناطق
المركزية والمهمة في المدن وذلك بحسب الدراسات المع ّدة للشبكة العامة للنقل العام ،كما أن
المخطط العام لمسارات القطارات الخفيفة والباصات السريعة المعتمد راعى أن تكون المسارات
عبر الطرق والشوارع الرئيسية القائمة وفي مراحل التصميم النهائي للمسارات يتم تحديد
متطلبات تنفيذ هذه الخطوط ضمن هذه الشوارع ومتطلبات تنفيذ المحطات الرئيسية والفرعية
ومدى احتياجها للتوسعة.
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لمدة  3أيام  ..وتفتح لتسجيل الحجاج منتصف شوال المقبل
«الحج» تطلق البوابة اإللكترونية لـ «شركات الداخل» لمعرفة المحلوظات
المرصودة عليها
أكدت لـ"االقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارة الحج والعمرة ستفتح البوابة اإللكترونية لشركات
حجاج الداخل بداية شهر رمضان ولمدة ثالثة أيام ،لتتيح للشركات والمؤسسات لمعرفة أبرز
المالحظات عليها ,وتسجيل رغباتهم على شرائح الخدمة المتعددة ،مؤكدة أنه سيتم فتح البوابة
للحجاج للتسجيل عليها في منتصف شوال المقبل .وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستسمح
للشركات اختيار الرغبات ومعرفة المالحظات التي تم تعديلها ،وسترفع المالحظات للوزارة
لتعديلها ،مشيرا إلى أن اإلعالن التوعوي لحجاج الداخل عن التسجيل عبر المسار اإللكتروني
سيبدأ آخر شهر رمضان إلى  51شوال ومن ثم ستتيح البوابة خدماتها أمام الحجاج ،مؤكدا أنه تم
االنتهاء من الدليل اإلجرائي وفي انتظار اعتماده من الوزير".
بدوره ،أوضح المهندس جمال شقدار أمين المجلس التنسيقي لخدمات حجاج الداخل ،أن مسار
البوابة اإللكترونية يعتبر جديدا على قطاع الحج والعمرة إذ إنه طبق العام الماضي على الشركات
قبل بداية الموسم ما سبب حدوث بعض اإلشكاليات لدى الشركات ،الفتا إلى أن المجلس التنسيقي
للشركات رفع عدد من المالحظات للوزارة لتعديلها على البوابة وهو ما عملت عليه الوزارة
خالل الفترة الماضية وتصل البوابة اليوم إلى مراحل التعديل النهائية إلطالقها في بداية
رمضان" .وأضاف أن االختالف المذهبي هو الذي سبب عددا من اإلشكاليات في العام الماضي
حيث كانو ا يخشون من اختالط بعض المذاهب ببعضها وما قد يترتب عليه من آثار ،الفتا إلى أنه
تم حل هذا االختالف بحجب التسجيل عن العامة ،بينما هو في الوقع متاح داخل المسار ولم
يتضرر القطاع من هذا الخالف".وكان الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة قد اطلع في وقت
سابق على آخر استعدادات الوزارة واآلليات والخطط التشغيلية التي ستطبقها لهذا العام وذلك في
إطار االستعدادات المبكرة لحج هذا العام خالل اللقاء الذي حضره جميع منسوبي الوزارة من
وكالء ومديرين عامين في قاعة المسرح في فرع الوزارة في محافظة جدة
وأشاد بالعرض المرئي الذي قدمه وكيل الوزارة لشؤون العمرة عن برنامج التحول الوطني في
وزارة الحج والعمرة الذي شرح فيه كافة مخرجات وورش العمل التي شملت التحديات
واألهداف االستراتيجية والمبادرات ومؤشرات األداء في ظل توسع الوزارة في تطبيق مفهوم
التقنية اإللكترونية في جميع أعمالها بما يخدم حجاج بيت هللا الحرام والمعتمرين والزواروأوصى
بنتن مختلف القطاعات العاملة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن بضرورة العمل على راحة
الحجاج والمعتمرين تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –
حفظه هللا – بتنفيذ كل ما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمختلف وجهاتهم
وجنسياتهم وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترضهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل
يسر وسهولة في ظل االستعدادات والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة لخدمتهم
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