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النقل العام :أزمة مل تزل!

اليوم يعيش املواطن ظروفاً استثنائية تتطلب شد حزام البطن كما تتطلب شد حزام اجليب ،فال خيرج منه إال الضروري
للضروريات وقليل من الكماليات ،خاصة ملن كانت دخوهلم املادية منخفضة تتأرجح بني قرض بنكي والتزام أسري.
ويف املقابل علينا مساعدة هذا املواطن قدر املستطاع ،فال ندعه فريسة لضغوط احلياة ! ولنأخذ النقل العام مثالً! هذا
املشروع الذي مل ير النور منذ مبطي ،والذي لعبت وزارة النقل الدور األكرب يف تعطيله على مستوى املدن عامة والكبرية
منها خاصة! وباستثناء مشروع مرتو الرياض ،تظل كل وسائل النقل اجلماعية قيد التجميد بال مربر سوى منح االمتياز
لشركة مل تستطع أن تويف وال بعشر متطلبات هذا االمتياز! السؤال هل هذا االمتياز مقدس ال سقف له وال متطلبات وال
مؤشرات أداء وال رضا عمالء وال متابعة وال حماسبة.
السؤال األهم إىل متى يستمر هذا احلال؟ وإىل متى يستمر املواطن يف حتمل تكلفة سيارات األجرة املسماة اعتباطاً
«ليموزين»؟ تصوروا موظفاً معدوماً يباشر اليوم وظيفة راتبها  0444ريال ال ميلك سيارة ،وال جهة العمل تؤمن وسيلة
نقل عامة ملوظفيها! يف أحسن األحوال سيدفع صاحبناً يومياً  04رياالً للذهاب إىل العمل والعودة منه مما يعين مصروفاً
ال يقل عن  0044ريا ل شهرياً ،عدا املشاوير األخرى الشخصية إن كان عزوبياً ،أو األسرية أعانه اهلل إن كان متزوجاً .أما
األسعد حظًا فسيقتين مركبة بنظام التقسيط أو التأجري املنتهي بالتمليك ليضخ شهرياً املبلغ نفسه قلّ أو كثر ،إضافة
بالطبع لنفقات الوقود والصيانة والتأمني ،وستنوء شوارعنا املكتظة أصالً كل يوم مبركبات جديدة أو قدمية ،منها
املناسب ومنها املتهالك ،ثم نشكو من ارتفاع حجم االستهالك احمللي لثروتنا النفطية الوحيدة الناضبة.
السؤال الذي ال جيد جواباً :ملاذا ال نفطر إال على كافيار أو عسل مصفّى! ملاذا ال بد من انتظار مشروعات هائلة ضخمة
امسها املرتو دون املرور مبشروعات أدنى ميكن إشراك القطاع اخلاص يف متويلها وإدارتها وتشغيلها مثل مشروعات احلافالت
العامة! وبعيداً عن النقل اجلماعي لو مسحتم!
ملاذا نكون أو ال نكون فقط من خالل مشروعات املرتو!
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أكد متحور عمل اهليئة يف التنظيم من خالل التشريعات املقررة
رئيس «النقل العام» لـ ^ :شركات النقل اجلديدة إضافة جلودة اخلدمات

أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور عبدالعزيز العوهلي لـ «اليوم» ،أن شركات النقل اجلديدة اليت منحتها الوزارة
تراخيص للعمل يف اململكة مثل «اوبر وكريم» مل تكن لتمنح تلك الرتاخيص للعمل ،إن مل تكن هلا فائدة يف جودة تقديم
اخلدمات باململكة.
وقال :ان عمل اهليئة يتمحور يف تنظيم عملية النقل العام من خالل التشريعات املنظمة لذلك ،وكيفية تطويره وتقدميه
ورعايته داخل اململكة ،الفتا إىل أنه ال عالقة للهيئة بفرض الرسوم على الطرق باململكة ،مضيفا :إن هذا الدور تقوم به وزارة
النقل ،وحول املشاريع املستقبلية قال د».العوهلي» :حنن يف طور الرتتيبات والتنظيمات الداخلية.
وفيما يتعلق بندوة حافالت النقل العام الرابعة لالحتاد العاملي للمواصالت العامة ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
حتت شعار «كفاءة استهالك الوقود والطاقة البديلة» اليت اقيمت مؤخرا ،ومدى االستفادة منها ،قال :املتحدثون يف الندوة
من العديد من الدول املتقدمة حول العامل يف جمال النقل وهذا فيه حتفيز لتبادل املعرفة واكتساب جتارب الدول يف
العديد من الطرق املستخدمة يف جماالت النقل من الوقود وغريها ،كما لدينا باململكة جتارب ونشاطات خمتلفة يف نفس
اجملال قمنا بعرضها ،وحنن نسنقبل مجيع املالحظات واالستفسارات اليت تفيدنا يف حتقيق رؤيتنا يف جمال النقل.
وتهدف هيئة النقل إىل اعداد املخطط الشامل للنقل العام يف كل مدينة من مدن اململكة الرئيسية ويتم ذلك من خالل
التنسيق مع إمارات وأمانات املناطق واجلهات ذات العالقة األخرى وإعداد نطاق اخلدمات لتحقيق متطلبات كل مدينة
ويتفق على أسلوب متويله ومتابعته ،وتهدف دراسة املخطط الشامل للنقل العام يف كل مدينة إىل تقويم خدمات النقل
العام احلالي ة داخل كل مدينة ،وكذلك تقدير الطلب احلالي واملستقبلي خلدمات النقل العام باملدينة.
كما تهدف الدراسة إىل اقرتاح خطة اسرتاتيجية للنقل العام لتلك املدن بوسائل خمتلفة واقرتاح احللول القصرية
والبعيدة املدى لتنفيذ اسرتاتيجية النقل العام خلدمة السكان وغريهم من الفئات ،ووضع اخلطط التشغيلية للنظام
املقرتح بوسائطه املختلفة ،والسعي إىل حتقيق التوازن والتكامل مع خدمات النقل األخرى ،مبا يتالءم مع البيئة احلضرية
وللوصول إىل األهداف املنشودة األخرى ،من خالل مراحل للدراسة تشمل املرحلة االوىل ،الدراسات التحضريية للمشروع،
وي تم من خالهلا مجع ومراجعة الدراسات السابقة من اجلهات املعنية وكذلك الدراسات االجتماعية والعمرانية والبيئية
للسكان ،واملرحلة الثانية تقدير الطلب احلالي واملستقبلي واقرتاح بدائل احللول وذلك بتطوير منوذج للنقل احلضري
وحتديد الطلب احلالي واملستقبلي خلدمات النقل العام ،ووضع بدائل ،واملرحلة الثالثة تقويم بدائل احللول ،واملرحلة
الرابعة اختيار وتطوير البديل االمثل.
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مشاريع القطارات خارج الرتشيد

أكد املتحدث الرمسي للشركة السعودية للسكك احلديدية "سار" ،سليمان اخلويطر لـ"الوطن" ،أن مشاريع الشركة
تسري وفق املخطط هلا ،وال تأثري لعملية إعادة اهليكلة وترشيد اإلنفاق عليها .موضحا أن مشروع اجلسر الربي الذي يربط
العاصمة الرياض بعروس البحر األمحر جدة ،ما يزال يف مرحلة التصميم حاليا ،وسريفع تصميم املسار بكامل أجزائه ،بعد
تقسيمه إىل مناطق عمل لالعتماد من صاحب الصالحية ،ثم البدء يف التنفيذ .وأضاف "مثل هذه املشاريع الضخمة
تتطلب إجناز األعمال التصميمية ملسارها؛ لتحديد طول املسار ،واملناطق اليت سيمر خالهلا من جبال وسهول وأودية
وتقاطعها ،إضافة إىل خطوط خدمات الكهرباء ،وأنابيب املياه والبرتول" .وقال "كل هذه األمور تشكل يف النهاية حجم
أعمال التنفيذ ،وبالتالي تكلفة املشروع".
وأوضح أن خط اجلبيل الدمام يسري وفق املخطط له وحتت التنفيذ ،إذ متت مباشرته يف أكتوبر  0402بتكلفة حنو 708
مليون ريال ،وحبسب طبيعة املشروع وطوله البالغ  048كلم ،والذي ميثل حلقة وصل مرتابطة ،تسهم يف دعم صناعة
النقل ،وتطوير خدماتها على كل املستويات ،مبا يشمل نقل الركاب والبضائع ،إضافة إىل حتقيق دعم لوجسيت ملختلف
القطاعات الصناعية يف اجلبيل ورأس اخلري.
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قطار الرياض« :صاملة» خترتق جدار حمطتها األخرية

ذكر احلساب الرمسي ملشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام "قطار الرياض" على تويرت اليوم االثنني أن آلة احلفرالعمالقة
"صاملة" ستخرتق جدار حمطتها األخرية على املسار األزرق (حمور العليا – البطحاء).
وأشار إىل أن آلة احلفر صاملة أنهت عملها بنجاح حبفر نفق بطول  2كم ،لتكون هي اآللة اخلامسة اليت تنهي عملها يف
مشروع قطار الرياض من أصل  8آالت حفر عمالقة.
اجلدير بالذكر أن طول "مرتو الرياض" يصل إىل  081كيلومرتاً ويتضمن  70حمطة فيما تتكامل مع مشروع قطار
الرياض شبكة حافالت تضم  00مساراً بطول إمجالي  0472كلم شاملة  881حمطة ،ومن املقرر االنتهاء من املشروع
خالل  0سنوات من بدء التنفيذ يتلوها  0أشهر اختبارات تشغيل .وكانت عقود مشروع القطار الكهربائي "مرتو الرياض"
أرسيت خالل عام  0402على ثالثة ائتالفات عاملية بقيمة إمجالية بلغت حنو  00.0مليار دوالر (ما يعادل حنو  7040مليار
ريال) ،على أن ينفذ خالل  0سنوات.
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»بدء إيقاف مركبات «األجرة املتهالكة

تطلق اليوم (الثالثاء) جلنة مكونة من عدة قطاعات محلة مكثفة لتنظيم سيارات األجرة يف منطقة مكة املكرمة تنفيذا لتوجيهات
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري املنطقة األمري خالد الفيصل لتنظيم سيارات األجرة يف حمافظات املنطقة ،مبا يضمن احلفاظ
على أرواح املواطنني واملقيمني من مرتادي الطرق وذلك بالتشديد على التزام شركات األجرة وسائقيها باألنظمة والتعليمات
املرورية.
وكانت اللجان املشكلة شرعت يف عقد اجتماعات على مدار األيام املاضية لتطبيق التوجيه بإبعاد مركبات األجرة املخالفة عن
الطرقات يف منطقة مكة املكرمة.وأكد مدير عام إدارة الطرق والنقل مبنطقة مكة املكرمة املهندس حممد توفيق مدني لـ «عكاظ» بأن
االجتماعات بني اللجان املشكلة أمثرت عن تنسيق كبري بينها ،الفتا إىل أن احلمالت على مركبات األجرة املخالفة مستمرة ومل
تتوقف وقد أمثرت عن إيقاف العديد من املركبات املخالفة وسيتم تكثيفها بدءا من اليوم متاشيا مع التوجيه من قبل أمري منطقة
مكة املكرمة ومبشاركة كافة اجلهات األمنية السيما إدارات املرور يف احملافظات باملنطقة.
وأضاف أنه سيتم الرتكيز على املركبات املخالفة للتعليمات اخلاصة بالشكل واملظهر وصالحية املركبة من ناحية املوديل واحلالة
الفنية هلا.موضحا أن إدارات النقل أوقفت سابقا إصدار تراخيص سيارات األجرة اجلديدة يف جدة ،وذلك بهدف إيقاف زيادة أعداد
السيارات العاملة بنشاط األجرة وإيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت املرخص هلا ،ويستثنى من ذلك عملية اإلحالل بإضافة
سيارات جديدة بديلة للسيارات العاملة يف نشاط مركبات األجرة وهو ما يتجاوز عدد املستفيدين من تلك اخلدمة يف الوقت الراهن
باإلضافة إىل انعكاسات سلبية أخرى من عدة نواح مرورية أو اقتصادية واجتماعية ،باإلضافة إىل انعكاس عدد هذه املركبات على
البيئة.
واستطرد مدني أن املركبات املخالفة سيتم إيقافها عن العمل فيما لن يتم توقيف الشركات املشغلة هلا وذلك بهدف منحها فرصة
تعديل أوضاعها وتوفري مركبات مطابقة للمواصفات والتنظيم.
من جهته ،أوضح مدير مرور حمافظة جدة العميد سليمان بن عبداهلل الزكري لـ «عكاظ» أن إدارته تعمل وفق تنظيم مت االتفاق عليه
مع عدة جهات لتنفيذ التوجيهات الصادرة من إمارة مكة املكرمة حيال تنظيم وضع مركبات األجرة يف احملافظات ومنها جدة.
وبني الزكري بأن التقارير امليدانية اخلاصة بعمل مركبات األجرة يف احملافظة تشري إىل ممارسات خاطئة من بعض قائديها ومنها
ارتكابهم خمالفات السرعة والتهور والوقوف دون سابق إنذار مما يعرض أرواح مرتادي الطرق إىل اخلطر وهو ما سيتم الرتكيز عليه
من جانب املرور يف احلملة اليت تنطلق اليوم (الثالثاء).
وشدد مدير مرور جدة بأن مشاركة إدارته ستشمل كافة اجلوانب األخرى من ناحية املظهر غري احلضاري ،مشريا إىل حجز املركبات
املخالفة حتى تعديل أوضاعها من قبل الشركات املشغلة هلا ،مؤكدا أنه سيتم رفع تقارير أسبوعية عن العمل وما مت إجنازه إىل أمري
منطقة مكة املكرمة.
رابط اخلرب
7

