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»رابطة الكويت والخليج القابضة« احتفت بالوفود المشاركة في »أسبوع المرور«
العوضي: األسابيع المرورية الخليجية الموحّدة تسوق لشعاراتها بشكل جيد

نظمت شركة رابطة الكويت 
القابضة حفل تكرمي  واخلليج 
للوفود اخلليجية املشاركة في 
اسبوع املرور وموظفي االدارة 
العامة للمرور واللجنة املنظمة 
ألسبوع املرور وذلك امس االول 
ـ املنقف  في فنـــدق هيلتـــون 
مبناســـبة االحتفال بأســـبوع 
املرور اخلليجـــي املوحد لدول 
مجلس التعاون لعام 2010 املقام 
حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشـــؤون املرور اللواء 

محمود الدوسري.
وتأتي رعاية شـــركة رابطة 
القابضة  الكويـــت واخلليـــج 
ألنشطة اسبوع املرور اخلليجي 
للعام الســـادس علـــى التوالي 
والذي انطلق 14 اجلاري ويستمر 
حتى السبت املقبل، حتت شعار 
»احذر أخطاء اآلخرين« والذي 
رفع مســـتوى الوعي املروري 

وأشار العوضي الى أهمية أن 
يصدر االقتناع بالقانون املروري 
من داخل اإلنسان ومتى ما شعر 
مســـتخدمو املركبات بااللتزام 
بالقانـــون فســـيحصل الهدف 
املرجـــو ولكانت هناك ايجابية 

كبيرة في الطرقات.
الداخلية  وأضاف ان وزارة 
ســـواء في الكويت او في بقية 
دول اخلليج تسوق لشعارات 
األسبوع املروري بشكل جيد وما 
ينعكس على األوضاع املرورية 
واحلد من احلوادث وما تخلفه من 
إصابات بشرية تكلف ميزانيات 

الدول مبالغ طائلة.
التكرمي كل من  هذا وحضر 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
الوزان  الكويت يعقوب  رابطة 
والعميد صالح الناجم والعميد 
إحســـان العويـــش ومديـــرى 

اإلدارات.

الناجمة  واحلد من احلـــوادث 
عن االهمال.

هـــذا وبعـــد بدء أنشـــطة 
الوفـــود  االحتفـــال، كرمـــت 
اخلليجية املشاركة في اسبوع 
املرور اخلليجي املوحد واللجنة 
املنظمة وموظفي االدارة العامة 
للمرور في الكويت، كما مت تقدمي 
شهادات تقدير وجوائز نقدية 
للسائقني املثاليني على مستوى 
الشركة وعدد من املواطنني وذلك 
املثالية وعدم  تقديرا لقيادتهم 
تســـجيل أي مخالفات مرورية 
ضدهم، وفي الوقت نفســـه، مت 
تكرمي وســـائل اإلعالم تقديرا 
الفعالة وجهودها  ملســـاهمتها 
الى  الرامية  االيجابية احلثيثة 

رفع مســـتوى التوعية بقواعد 
ولوائح املرور، ويأتي اســـبوع 
املرور اخلليجـــي املوحد الذي 
يقام كل عام دعما حلملة االدارة 
العامة للمرور لضمان السالمة 
القصوى لســـائقي الســـيارات 
واملشاة، كما تأتي رعاية شركة 
رابطة الكويت واخلليج القابضة 
لهذا احلدث فـــي اطار حرصها 
على املشاركة في دعم وتعزيز 
مبدأ املسؤولية االجتماعية جتاه 
املجتمع وسعيها الدؤوب للرقي 
مبستوى أمن وسالمة مواطني 

ومقيمي الكويت.
والتزال شركة رابطة الكويت 
واخلليج القابضة حتافظ على 
التزامها بضمان سالمة وصحة 

موظفيها وذلك من خالل حرصها 
الدائم على عقد دورات تدريبية 
شاملة جلميع سائقيها العاملني 

في الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي.

وصرحت شركة رابطة الكويت 
واخلليـــج القابضة فـــي بيان 
لهـــا بانها تخطط لتقدمي الدعم 
حلمالت التوعية اخلاصة بالطلبة 
في املدارس والكليات عن طريق 
التوعوية وتنظيم  املطبوعات 
بعض الندوات واملعارض التي 
تهدف الى زيادة الوعي بقواعد 
وسلوكيات املرور، للمساهمة 
في احلد من احلوادث املرورية 
القاتلة في الكويت وخطر مخالفة 
أفراد  قواعد املرور على جميع 

املجتمع.
كان االحتفـــال الذي أقامته 
شركة رابطة الكويت واخلليج 

القابضة مميزا إذ استهل بعرض 
فيلـــم وثائقي عن الطرقات في 
الكويت، كما مت اســـتطالع آراء 
بعض املواطنني واملقيمني عن 
آرائهم في األسبوع املروري، كما 
مت عرض صور أعضاء الوفود 
اخلليجية أثنـــاء تواجدهم في 
طرقـــات الكويـــت لإلشـــراف 
على تنظيم حركة الســـير، كما 
اســـتهل احلفل بعـــرض مميز 
القـــى استحســـــان جميــــــع 

احلضــور.
وعقب ذلك ألقى وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري كلمة أكد 
فيها أهمية دور النقل العام في 
احلد مـــن االختناقات املرورية 

سواء في الكويت أو غيرها من 
البلدان، مشيدا بتجربة اإلمارات 
في الربـــط بني مدنها من خالل 
متـــرو األنفاق، الفتا في الوقت 
ذاته الى الربط بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي من خالل شبكة 

سكك حديدية.
من جهته، شدد رئيس مجلس 
ادارة شـــركة رابطـــة الكويت 
واخلليـــج القابضة عبدالغفور 
إقامة  العوضـــي على أهميـــة 
التي تسلط  األسابيع املرورية 
الضوء على أخطاء بعينها متى 
ما مت تفاديها حتقق االنضباط 
املـــروري وانعكـــس ذلك على 
الوضع املروري وأعداد ضحايا 

الطرقات.

أعضاء الوفد اخلليجي خالل زيارتهم ملستشفى الرازي أمس 

العقيد محمد الصبر متوسطا عددا من أعضاء الوفود املرورية اللواء الزعابي واللواء الدوسري يكرمان املقدم ابراهيم اجلالل وبدر املطر صاحب الدعوة

صورة جماعية للوفد اخلليجي املشارك في أسبوع املرور

رئيس مجلس إدارة شركة الرابطة عبدالغفور العوضي ملقيا كلمة الشركة في احلفلنائب رئيس شركة رابطة الكويت واخلليج يعقوب الوزان يكرم الرائد سعد الرجيب

اللواء الدوسري يلقي كلمته

الدوس�ري: الرب�ط بي�ن دول الخلي�ج بش�بكة س�كك حديدي�ة س�يزيد التراب�ط بينه�ا

»النقل العام« أقامت حفلها السنوي
لتكريم السائقين المثاليين احتفاالً بأسبوع المرور

خالل زيارة الوفود الخليجية للمستشفى

العبيد: »الرازي« استقبل 1216 مصابًا
جراء الحوادث المرورية في العام 2009

المطر أولم للوفود المرورية

أقام رئيس جمعية السالمة املرورية بدر 
املطر حفل غداء على شرف الوفود اخلليجية 
في ديوانه الكائن مبنطقة قرطبة وحرص 
بدر املطر على اإلشـــارة الـــى أهمية إقامة 
األســـابيع املرورية املوحدة لدول مجلس 

التعاون، مؤكدا ان هذه األســـابيع تسلط 
الضوء على أخطار يعاني منها الطريق.

وحضر حفل الغداء عدد كبير من قيادات 
الداخليـــة يتقدمهـــم وكيل وزارة  وزارة 
الداخلية املســـاعد لشـــؤون املرور اللواء 

محمود الدوسري ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي الى جانب قيادات املرور وأعضاء 
الوفود اخلليجية املشـــاركة في االسبوع 

املروري.

تتواصل أنشــــطة اسبوع 
املرور اخلليجي املوحد حيث 
قامت الوفود املرورية املشاركة 
بزيارة الى مستشفى الرازي، 
وكان فــــي اســــتقبالهم مدير 
الــــرازي د.عادل  مستشــــفى 
العصفــــور ورئيس العالقات 

العامة فهد السعيد.
وقد قامــــت الوفود بزيارة 
بعض املصابني بسبب احلوادث 
املرورية، وتعرفوا خاللها على 
حجم اصابتهم واهدوهم الورود 
متمنني لهم موفــــور الصحة 

والعافية.
وقد اقيمت محاضرة توعوية 
للتعريف باالصابات وخطورة 

ذلك على املجتمع بأسره.
واكــــد د.عبدالرزاق العبيد 
استشاري جراحة العظام رئيس 
العظام في مستشفى  حوادث 
الــــرازي في هذه احملاضرة ان 
الكثير من احلوادث املرورية 
مــــن عــــدد االصابات  تزيــــد 
البسيطة والبليغة وقد تصل 

الى الوفاة.
وانه في عام 2009 استقبل 
املستشفى 1216 مصابا بسبب 

حوادث الطرق.

)أحمد باكير(جانب من حفل شركة الرابطة الذي أقامته في الهيلتون أول من امس

أقامت شـــركة النقـــل العام 
الكويتية ضمن أنشطة أسبوع 
املـــرور املوحد لـــدول مجلس 
التعاون اخلليجي حفلها السنوي 
لتكرمي الســـائق املثالي االثنني 
املاضي في قاعة سلوى، وذلك 
مبناســـبة األســـبوع املروري 
املوحد الذي حمل شعار »احذر 
أخطاء اآلخرين«، وذلك برعاية 
وحضور وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشـــؤون املرور اللواء 
محمود الدوسري ورئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب عبداهلل 

غيث املطوع.
ولفت وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشـــؤون املرور اللواء 
محمود الدوسري إلى أهمية دور 
شركة النقل في تعاونها مع اإلدارة 
العامة للمرور من خالل مشروع 
ســـحب ورفع وحجز املركبات 
الذي انطلق مع بداية هذا العام 
وكان له األثر الكبير في التقليل 
من احلوادث املرورية من خالل 
الضبط وسحب املركبات املخالفة 
فضال عن تواجدها في املواقع، 
ما أعطى نوعا من الرد املروري، 
مؤكدا ان املشروع كان ناجحا وان 
ثمة مشاريع مستقبلية أخرى 
في عملية تنظيم السير واحلد 

من احلوادث املرورية.
مـــن جهته، اســـتهل رئيس 
مجلس إدارة شركة النقل العام 
عبداهلل غيث املطوع قد احلفل 
بكلمـــة رحب فيهـــا باحلضور 
وأعضـــاء الوفـــود اخلليجية، 
موضحـــا ان الشـــركة اعتادت 
ســـنويا اقامة احتفـــال تكرمي 
الســـائق والفني املثالي ضمن 

أنشطة أســـبوع املرور املوحد 
لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
حرصـــا منهـــا على ترســـيخ 
أهداف هـــذا االحتفال ملا ميثله 
من مناســـبة وقيمة حضارية 
للشركة ومشاركة باحتفال وزارة 
الداخلية العتقاد الشركة وإميانها 
املطلق بالدور الذي تؤديه خلدمة 

املواطن واملقيم.
االلتزام  ان  املطـــوع  وأكـــد 
بالقواعد املروريـــة في مقدمة 
العناصر التي توليها الشـــركة 
جل اهتمامها لتقييم ســـائقيها 
الذين لوال التزامهم بقواعد وآداب 
املرور ملا كرمتهم الشركة مهما 
بلغت مميزاتهم األخرى، مشيرا 
الى ان شعار احتفاالت اسبوع 

املرور لهذا العام »احذر أخطاء 
اآلخرين« يهدف الى توعية قائدي 
املركبـــات مبا قد يقع لهم جراء 
أخطاء اآلخرين الذين يسيرون 
معهم على الطريق كما يحضهم 
على أخذ احليطة واحلذر اثناء 
القيادة للحد من أخطاء احلوادث 

املرورية.
وأشـــار الى ان ثقة الوزارة 
بإمكانات وقدرات الشركة جعلها 
توكل اليها مشروع سحب ورفع 
ونقل املركبات املخالفة وتوفير 
أماكن حلجزها وحراستها في 5 
مواقع مخصصة تابعة لشركة 

النقل العام الكويتية.
واختتم املطوع بأن شـــركة 
النقل العام الكويتية ستظل دائما 

رافدا من روافـــد الدعم لإلدارة 
العامة للمرور ورجالها وستظل 
سباقة دائما في االلتزام بالقوانني 
واألنظمة املرورية وتوجيهات 
العامة للمرور إلميانها  اإلدارة 
بأهميتها في احلفاظ على األرواح 

واملمتلكات.
وفـــي ختام احلفل مت تكرمي 
وكيل وزارة الداخلية املســـاعد 
ومدير عام اإلدارة العامة للمرور 
اللواء محمود الدوسري وقيادات 
اإلدارة العامـــة للمرور، كما مت 
تكرمي أعضاء الوفود اخلليجية 
املشاركة ووفد الكويت ورئيس 
وأعضاء اللجنة املنظمة الحتفاالت 
اسبوع املرور املوحد واملدنيني 

والسائقني.

رئيس مجلس إدارة شركة النقل العام عبداهلل املطوع واللواء محمود الدوسري يكرمان مدير أمن األحمدي العميد عبدالفتاح العلي

واشار الى ان شهري يناير 
وفبراير من عــــام 2010 ادخل 
املستشفى 353 اصابة منها 80 
بســــبب البقي، و236 حوادث 
الدراجــــات  الســــيارات و37 
النارية، فضال عمن ادخل الى 

املستشفيات االخرى للعالج، 
حيث ان املستشفى متخصص 
في جراحة العظام واستعرض 

بعض االصابات.
الى ان ذلك يؤثر  مشــــيرا 
على االقتصاد، وقد اشــــــــار 

الى ادارة االعالم االمني بوزارة 
الداخلية ودورهــــا التوعوي 
للحد من احلـــوادث املرورية 
بالرد  قــــام  وفــــي اخلتـــــــام 
العديـــد من االســــئلــة  على 

واالستفســارات.


