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وزير النقل يتفقد سير األعمال بمشروع قطار الحرمين السريع

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية األستاذ سليمان بن عبدهللا
الحمدان سير األعمال في قطاعي جدة-رابغ من مشروع قطار الحرمين السريع.
وبدأ معاليه جولته بتفقد األعمال المدنية التي تم تنفيذها بمحافظة جدة وتتمثل في أعمال إنشاء البنية
التحتية واألعمال المدنية التي تم فيها قطع وحفر وبناء مسار القطار حيث استمع إلى شرح من
مدير عام المشروع عن سير العمل والخطة الزمنية للتنفيذ ،ووجه معاليه ببذل المزيد من الجهد
وتوفير المعدات المطلوبة والعمالة الالزمة لتالفي التأخر وإنهاء كافة أعمال المشروع في المدة
المحددة لها .وواصل معالي الوزير جولته على مسار السكة الحديد والتقاطعات على الطرق التي
يمر عبرها مسار القطار واألعمال التي تم تنفيذها على امتداد طريق الحرمين وصوال الى محطة
مدينة الملك عبدهللا االقتصادية برابغ حيث اطمأن على سير العمل بها ،وشدد على المقاولين المنفذين
بضرورة إنهاء أي مالحظات على األعمال ،وأبدى توجيهاته بضرورة العمل بأقصى جهد ممكن
للوصول إلى االنتهاء من األعمال وفق الخطة الزمنية المحددة .كما تفقد محطة الركاب التابعة
لقطار الحرمين السريع بمدينة الملك عبدهللا االقتصادية برابغ التي تم االنتهاء من تنفيذها؛ حيث
اطلع على أقسام المحطة ومرافقها المختلفة وعلى األنظمة المشغلة لها وأعمال التجهيز والتهيئة
والعمل الجاري على إدراتها وتشغيلها .كما اطلع معاليه على تجهيزات القطارات التي تم تسليمها
ووسائل التقنية والترفيه المتوفرة بها ومقاعد الركاب بدرجتيها األولى والثانية ،وقام برحلة قصيرة
بالقطار من محطة مدينة الملك عبدهللا االقتصادية برابغ باتجاه المدينة المنورة .وأكد وزير النقل
في نهاية الجولة ،أن مشروع قطار الحرمين السريع يسير بخطوات جيدة ووفق الخطة الموضوعة
وأن المشروع يحظى بمتابعة حثيثة ودائمة من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده االمين وسمو ولي ولي العهد وسمو امير المنطقة
يحفظهم هللا -التي تتابع باهتمام كبير سير أعمال المشروع وحرصها على إنجاز كافة األعمالالمتعلقة به وفق البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وأن هذا المشروع يمثل نقله نوعية في النقل
بالقطارات السريعة بين المدينتين المقدستين.

2

قطار الرياض :بدء االختبارات التجريبية األولية لعربات المسار األحمر..
في النمسا

أعلن الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض عبر "تويتر" ،أمس
عن البدء في االختبارات التجريبية األولية لعربات المسار األحمر في النمسا.
ويتكون قطار الرياض من أنفاق بطول " "07كم ،تشكل حوالي " "%4من مجموع طول المسارات
وتشكل المسارات على سطح األرض فيه نسبة ""%07من مجموع أطوال مساراته والجسور
حوالي " "%07من مجموع طول تلك المسارات إلى جانب" "50محطة منها " "07تحت األرض
وأربع محطات على سطح األرض ومحطات علوية عددها  "10محطة.
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خالل زيارته للوزير في جدة
سعود بن سلمان يبحث سبل التعاون بين الجمعيات التعاونية و«النقل»
بحث األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمجلس الجمعيات التعاونية ،مع سليمان
الحمدان وزير النقل ،إمكانات التعاون المشترك بين مجلس الجمعيات التعاونية ووزارة النقل.
وأكد األمير سعود بن سلمان خالل زيارته للوزير في جدة ،برفقة كل من محمد الحماد نائب الرئيس
الفخري لمجلس الجمعيات التعاونية وعبدهللا الوابلي رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية،
ضرورة العمل على إيجاد الصيغة المالئمة لترسيخ التعاون بين وزارة النقل وجميع الوزارات
والقطاعات الحكومية مع مجلس الجمعيات التعاونية ليصبح امرا ملموسا على أرض الواقع بما
يحقق أهداف وتطلعات القيادة ،التي وجهت بضرورة االهتمام بالعمل التعاوني لما له من أهمية
بالغة في التقدم االقتصادي واالجتماعي للمملكة.
وأشاد األمير سعود بن سلمان بما وجدوه من تفهم وإدراك ألهمية العمل التعاوني من قبل وزير
النقل ،موضحا أن مجلس الجمعيات التعاونية بصدد تفعيل دور الجمعيات التعاونية من خالل وضع
األسس واألطر الالزمة لتفعيل دور الجمعيات مسترشدين بتوجيهات القيادة وعلى رأسها خادم
الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد.
من جهته شكر محمد الحماد نائب الرئيس الفخري لمجلس الجمعيات التعاونية وزير النقل على
استجابته لما تم طرحه في االجتماع ،مؤكدا أن مجلس الجمعيات يخطط خالل األيام المقبلة على
توقيع مذكرات تفاهم إطارية مع عدد من الجهات الحكومية والعلمية بما يدعم دور الجمعيات ،مشيدا
بالدور الكبير الذي يؤديه األمير سعود بن سلمان منذ توليه الرئاسة الفخرية لمجلس الجمعيات
التعاونية.
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7محطات للنقل الترددي إلى المسجد النبوي
أنهت هيئة تطوير المدينة المنورة مؤخرا ،تهيئة واستحداث موقعين للنقل الترددي لنقل المصلين
للمسجد النبوي ،حيث أضافت مسارين إضافيين بحي األزهري وحي الجرف بالمدينة المنورة،
لتنضم إلى المواقع الخمسة التي تم تشغيلها خالل األعوام الماضية وهي :موقف اإلستاد الرياضي،
وموقف سيد الشهداء ،وموقف العالية مول ،وموقف الخالدية ،وموقف حي الدعيثة.
وأوضح المشرف على مشروع النقل الترددي بالهيئة المهندس وليد السهلي لـ"الوطن" ،أنه تم
النظر بالمالحظات السلبية التي قدمها المستفيدون من الخدمة بالعام الماضي وجرى معالجتها وفق
اإلمكانات المتاحة ،مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد الحافالت الستيعاب المصلين خاصة خالل العشر
األواخر من رمضان التي تشهد إقباال مضاعفا على حافالت النقل الترددي ،مؤكدا استعداد المعنيين
على المشروع بمضاعفة أعداد الحافالت إال أن قلة المساحة المخصصة لمواقفها بالمنطقة المركزية
حال دون ذلك ،ووعد السهلي بمعالجات تلك اإلشكاليات بقدر اإلمكان بمضاعفة أعداد الحافالت
المصلين.
لخدمة
والمنسقين
والمشرفين
يذكر أن مشروع النقل الترددي بالمدينة المنورة باألعوام الماضية القى استحسان األهالي ،وساهم
بالحد من االختناقات المرورية بالمنطقة المركزية ،من خالل إيصال المصلين للمسجد النبوي
بتذكرة رمزية تبلغ قيمتها  4رياالت ذهابا وإيابا.
محطات النقل الترددي
1حي األزهري2حي الجرف3اإلستاد الرياضي4سيد الشهداء5العالية مول6حي الخالدية7-حي الدعيثة
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