
 

 

  
  ٩٩٥٩العدد  ٢٠٠٦مارس  ٥هـ  ١٤٢٧صفـر  ٠٤االحـد 

الصينية العمالقة على الطرق السعودية» كينج لونج«وزير النقل يطلق حافالت   

 بعد نجاح الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى بكين

  جدة: دانيا الصبان
مهورية الصين شخصية من رجال األعمال ومديري شركات النقل ووفد رفيع المستوى من ج ٥٠٠أكثر من 

يشاركون في حفل تدشين حافالت (كينج لونج) الصينية الذي يرعاه الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل 
مارس (آذار) الجاري وتقيمه مجموعة التجارة الوطنية، وستعمل الحافالت الجديدة على  ١٢والمواصالت يوم األحد 

 ق المحلية واإلقليمية والدولية ولنقل الحجاج في مواسم الحج القادمة.تلبية احتياجات النقل في السعودية على الطر

تدشين هذه الحافالت يأتي كثمرة من ثمار الزيارة التاريخية األخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى جمهورية الصين، والتي جسدت اطر التعاون الدولي بين 

لمملكة ودول الشرق من اجل تكثيف الجهود لالستفادة من التقنيات العالية في تلك الدول ولالرتقاء ا
  بالخدمات المتقدمة.

وأعرب الدكتور حامد حامد المطبقاني رئيس مجلس إدارة شركة التجارة الوطنية عن تقديره لوزير النقل 
الحرمين الشريفين من جهود موفقة في فتح على رعايته لهذا الحفل، مشيرا إلى ما تبذله حكومة خادم 

مجاالت التعاون مع كافة دول العالم وفتح باب االستثمار وفق رؤية وطنية طموحة تحقق لهذه البالد 
  المزيد من الرفاهية واالزدهار والنمو بما يتوافق مع معطيات التنمية.

على نجاح تجربة استخدم حافالت  من جهته أكد الدكتور محمد صالح المطبقاني المدير العام التنفيذي
حافلة ذات أربعة نماذج سعتها  ٥٠٠تم استيراد أكثر من «(كينج لونج) الصينية على طرق المملكة قائال 

راكبا حيث روعي فيها المواصفات القياسية لدول الخليج العربي وعلى  ٥٤و ٢٨المقعدية تتراوح ما بين 
  ».عربية السعوديةوجه الخصوص دول الشرق األوسط والمملكة ال

أدت هذه الحافالت العام الماضي خدمات جليلة في نقل الحجاج إلى مكة المكرمة والمدينة «وأردف 
المنورة والمشاعر المقدسة في فترة زمنية قصيرة ومعدالت عالية تتمتع بالعديد من المميزات من أهمها 

بية في التصميم وتوفر مساحات كبيرة لنقل التقنية العالية والقوة والصالبة والقيمة الجمالية واالنسيا
العفش واألمتعة إلى جانب احتوائها على أجهزة تكييف قوية قادرة على التعامل مع أصعب الظروف 

المناخية والتفوق عليها خاصة في مواسم الحج والعمرة اضافة إلى أسعار منافسة تم التواصل إليها بعد 
  .»رغبة كال الجانبين في توفير الجودة العالية بسعر المناسبمفاوضات بين الجانب السعودي والصيني و

الحافالت الجديدة سوف تساهم في االرتقاء بعملية النقل في «وأشار الدكتور محمد المطبقاني قائال 
المملكة خاصة النقل أيام الحج والنقل على الخطوط والطرق الدولية ونقل طالبات وطالب المدارس 

  ».ملين في القطاع الخاص كالمستشفيات والشركات والنقل الداخلي وغير ذلكوالجامعات وكذلك العا

ان شركة التجارة الوطنية أقامت عالقة شراكة تعاقدية طويلة من أجل استيراد «وأوضح المطبقاني قائال 
هذه الحافالت إلى السوق السعودي وبعض الدول العربية مثل مصر والسودان واليمن وهي تسعى أن تضم 

  ».الدول لالستفادة من هذه الحافالت في المستقبل القريب بقية



أهم المميزات التي أسفرت عن توقيع االتفاق وجود خدمة ما بعد البيع حيث تم تجهيز ورش «وتابع 
صيانة سريعة وفورية على احدث المواصفات العالمية في مجال صيانة السيارات المتعارف عليها بواسطة 

  ».نيين بالمسلمين خاصة خالل مواسم الحجفريق من الخبراء الميدا

ضمت االتفاقية تدريب الكوادر من الشباب السعودي الراغبين بالعمل في صيانة الحافالت من خالل «وأضاف بقوله 
دورات تدريبية عملية داخل الورش ومن ثم ابتعاثهم إلى الصين من اجل إحاللهم تدريجيا بعد ذلك في صيانة هذه 

استيراد حافالت لنقل كبار الشخصيات باإلضافة للحافالت ستشهد المرحلة القادمة «وتابع قائال » الحافالت العمالقة
  ».األمنية المجهزة وفق أعلى المواصفات العالمية في إطار التوسع الذي سيشهده االتفاق بين الجانبين

 

 

 

 

 
   

 

 

   
  


