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الفالح :تعميد مقاولي مشروع مترو مكة ..قريبا
صور نماذج حافالت مشروع الملك عبد العزيز
للنقل العام بالرياض
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الفالح :تعميد مقاولي مشروع مترو مكة ..قريبا

كشف مستشار أمير منطقة مكة المكرمة والمشرف على وكالة التنمية وأمين هيئة تطوير مكة
المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور هشام الفالح قرب موعد تعميد المقاولين المنفذين لمشروع
مترو مكة ،مؤكدا أن العمل جار على ذلك حيث يسير المشروع وفق الخطط المعدة له.
وأوضح أن العمل جار في المشروع بوتيرة عالية بعد إعالن الرؤية المباركة للمملكة ،حيث
اكتملت بعض األعمال قبل إعالن الرؤية تمثلت في االنتهاء من فحص المقاولين وتأهيلهم وتحديد
الخطوط التي سيمر فيها المترو واختيارها وتحديد المحطات التي ستخدم المعتمرين وربطها
بخطوط مشروع قطار الحرمين القادمة من جدة إلى محطة الرصيفة.
وقال إن زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين مطلب أساسي ولن يكون ذلك إال بعد أن تكتمل البنية
التحتية ومن ضمنها النقل ومن أهم ركائزه النقل العام والمتمثل في المترو والحافالت مشيرا إلى
أن هناك اهتماما منقطع النظير بما يقدم من خدمات لقاصدي بيت هللا الحرام من المعتمرين
والحجاج والزوار.
وبين الدكتور الفالح أنه تم تخصيص مسار خاص لعربات ذوي االحتياجات الخاصة في الدور
األول بالمسجد الحرام وهو مكيف ومغطى لحمايته من أشعة الشمس مشيرا إلى أن الدخول
والخروج إلى هذا المسار ميسر للراغبين في ذلك ،ولفت إلى أن العمل قائم في عدد من المشاريع
الكبيرة بالعاصمة المقدسة مثل الطريق الموازي وتظليل محطات قطار المشاعر في المشاعر
الثالثة (منى وعرفات ومزدلفة) لالستفادة منها خالل موسم حج هذا العام.
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صور نماذج حافالت مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالرياض

أظهرررررت صررررور حديثررررة نمرررراذج لحررررافالت مشررررروع الملررررك عبررررد العزيررررز للنقررررل العررررام بمدينررررة
الرياض ،والذي يضم مترو الرياض وشبكة حافالت تغطي المدينة.
وأورد حسررررراب مشرررررار يع السرررررعودية بترررررويتر صرررررورا لحرررررافالت مرسررررريد
استخدامها في شبكة النقل العام بالحافالت بالرياض.

حديثرررررة ،سررررريتم

ووفرررق البيانرررات المتررروفرة فررري أرقررر"ام فرررازت الشرررركة السرررعودية للنقرررل الجمررراعي سرررابتكو
ضرررمن تحرررالف فررري  ،4102بعقرررد توريرررد وتشرررغيل وصررريانة الحرررافالت فررري المشرررروع ،وتبلررر
قيمرررة العقرررد  68.7مليرررار و ،وتبلررر مدتررره عشرررر سرررنوات تشرررغيلية تسررربقها فتررررة تجهيرررز مررردتها
 42شررررهرا  ،ويشررررمل العقررررد توريررررد أسررررطول يضررررم مررررا يقررررارب  0111حافلررررة مررررن مختلررررف
األحجرررررررررررررررررررام والسرررررررررررررررررررعات مرررررررررررررررررررن أحرررررررررررررررررررد الصرررررررررررررررررررناعات األوروبيرررررررررررررررررررة
وبموجرررب هرررذا العقرررد سررريقوم التحرررالف بأعمرررال التشرررغيل خرررالل الربرررع الرابرررع مرررن عرررام ،4107
علرررى ثرررال مراحرررل برررين كرررل منهرررا  7شرررهور ،وسررريتم تشرررغيل الخدمرررة علرررى شررربكة الخطررروط
التررري تضرررم ثالثرررة خطررروط حرررافالت سرررريعة  BRTبطرررول  .8كلرررم ،وخطرررين دائرررريين بطرررول
 .8كلررررم ،و  06خطررررا رئيسرررريا لررررربط األحيرررراء السرررركنية بطررررول 240كلررررم ،باةضررررافة إلررررى 61
مسارا من خطوط التغذية.

4

