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وزارة النقل تك ّرم متقاعديها ..وتؤكد على
استمرار التواصل معهم
توعية طالب المدارس بأهمية سكك القطار وطرق
المحافظة عليها

وزارة النقل تك ّرم متقاعديها ..وتؤكد على استمرار التواصل معهم
رعى معالي وزير النقل المهندس عبدهللا بن عبدالرحمن المقبل أمس ،الحفل الذي أقامته الوزارة بمناسبة تكريم
وتوديع موظفيها المحالين على التقاعد لهذا العام 7341ه..
وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى االستاذ محمد النمر كلمة المتقاعدين شكر فيها معالي وزير النقل
وجميع الزمالء على ما وجدوه من دعم ومساندة وتوجيه طوال فترة عملهم في الوزارة ،ما سهل من أداء عملهم
والقيام بواجباتهم الوظيفية بكل جد واجتهاد.
ثم ألقى معالي الوزير كلمة بهذه المناسبة شكر فيها المتقاعدين على الجهود المتميزة التي بذلوها خالل مسيرتهم
العملية في الوزارة وفروعها في مختلف المناطق ومساهمتهم في االنجازات التي حققتها الوزارة في مجال
الطرق والنقل ،مبينا ً ان التقاعد هو بداية حياة جديدة يرتاح فيها الموظف من العمل ويتفرغ لحياته الخاصة،
مؤكداً استعداد الوزارة للتواصل معهم وتقديم ما يحتاجونه من خدمات ،داعيا ً الى استمرار تواصلهم مع زمالئهم
في الوزارة ،متمنيا ً لهم التوفيق والسعادة في حياتهم المستقبلية.
بعد ذلك سلم المقبل ،شهادات الشكر والتقدير للمتقاعدين حضر الحفل وكالء الوزارة ،والوكالء المساعدون،
ومديرو عموم اإلدارات وموظفو الوزارة.

توعية طالب المدارس بأهمية سكك القطار وطرق المحافظة عليها

أطلقت ا لشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" حملة السالمة التي تستهدف رفع الوعي بأهمية الخطوط
الحديدية والدور الذي تلعبه في تنمية المناطق التي تمر بها قطارات شركة "سار" ومدى أهمية المحافظة على
ممتلكات الدولة من البنى التحية للشبكة وخطورة االقتراب من حرم مسارات السكك الحديدية لما فيه من تهديد
لألرواح والممتلكات العامة.
وبدأت حملة السالمة بزيارات على مدارس المناطق المستهدفة مثل حائل ،الجوف ،والمحافظات التابعة لها،
باإلضافة إلى حفر الباطن.
ومن أهم رسائل هذه الحملة هو توعية الشباب بخطورة تجاوز وعبور الخطوط الحديدية للمسارات إال عن
طريق الجسور التي خصصت لذلك على طول الخط الحديدي ،حيث سجلت في الفترات الماضية عدد من
التجاوزات لحرم السكة وحوادث لتخريب السياج الحامي للسكة بغرض العبور إلى الجهة المقابلة من الطريق.
الجدير بالذكر ان الشركة قد نسقت مع إدارات التعليم في المناطق التعليمية ،وذلك لتنسيق زيارات لمدارس
الثانوية لغرض توعية الشباب عن أهمية ذلك.
ويعتبر خط سكك الحديد من الرياض إلى القريات مرورا بمناطق المجمعة والقصيم وحائل ،من المشروعات
الضخمة في المملكة ،وتم إنجاز المشروع رغم الظروف الطبيعية والمناخية للمناطق التي تمر بها سكك الحديد.

