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االختناقات تس�تلزم إجراءات عاجلة لح�ل األزمة وفرض ضريبة على من يمتلك مركبات تفوق الطول المس�موح

400 ألف مركبة تجوب الدائري الخامس من 6 إلى 
8 صباحًا وطاقته االس�تيعابية ال تتعدى ال� 200.000

إن��ش�اء 
ن  لم�����د ا
على  الجديدة 
أطراف الطرق 
خطأ  السريعة 
تخطيطي كبير

عن سجن شخص استخدم حارة 
األمان.

ايض���ا يجب االس���تفادة من 
قيم���ة املخالف���ات ف���ي تطوير 
ش���بكة الطرق���ات وتطوير فكر 
رج���ل امل���رور من خ���ال إقامة 
دورات او إقامة معهد ملنتس���بي 
املرور وزيادة عدد دوريات املرور 
فا يعق���ل ان تكلف 400 دورية 
ملراقب���ة وحتقيق انضباط نحو 
مليون ونص���ف املليون مركبة، 
فمثا هناك 30162440 دينارا مت 
حتصيلها ف���ي العام 2009 وهذا 
املبلغ الضخم يجب ان يعاد الى 
الطريق من خال حتسني اخلدمات 
واالنفاق على رجال املرور ألننا 
بذلك اخذنا من املخطئ ومنحنا 
امللتزم بالقانون خدمات مهمة، وفي 
اعتقادي ان احتجاز 157 موقوفا 
على ذمة مخالفات مرورية وايضا 
سحب 31055 رخصة وسحب 1167 
رخصة وحجز 8140 مركبة البد من 
استغال قيمة املخالفات في توفير 

نظام رقابي أكثر صرامة.

هيئة النقل والطرق

هل إقامة هيئ��ة للنقل والطرق 
ميك��ن ان تعالج األوضاع املرورية 
على امل��دى اآلت��ي أو البعيد؟ وما 

اختصاصات الهيئة؟
في البداية فان الهيئة تتشكل 
من مجلس اإلدارة برئاسة الوزير 
املختص ووكيل وزارة الداخلية 
التجارة ووكيل  ووكي���ل وزارة 
وزارة األش���غال ووكي���ل وزارة 
املواص���ات ومدير ع���ام الهيئة 
العامة للبيئة ومدير عام بلدية 
الكوي���ت ومدير عام هيئة النقل 

والطرق. 
واما اختصاصات الهيئة فهي: 
تنظيم خدمات النقل البري والطرق 
واالشراف عليها، وتلبية الطلب 
على خدمة النقل البري وتوفيرها 
باملستوى اجليد، والتنسيق مع 
سياسة النقل البحري واجلوي، 
وحتسني نقل األفراد والبضائع، 
وتشجيع االستثمار واملنافسة، 
وتطوير خدمات النقل اجلماعي، 
ودعم وتشجيع الدراسات وبحوث 
وتدري���ب الك���وادر الوطني���ة، 

واملساهمة في حماية البيئة.
وانش���اء هيئة للنقل هو من 
ضمن االس���تراتيجية املرورية 

للكويت. 
في املؤمتر امل���روري العاملي 
خرجت توصيات بضرورة انشاء 
اس���تراتيجية مرورية للكويت 
ومتت مناقشة االستراتيجية من 
قبل 16 جهة وم���ن خال الهيئة 

سيكون هناك تنسيق أكبر.
هل قطاع املرور يتحمل اسباب 
املش��كلة املرورية وما يواكبها من 

حوادث واختناقات؟
من الظلم ان نلقي باملسؤولية 
على املرور، فقطاع املرور مظلوم 
وحتى فترة قريبة كان قطاع املرور 
الطرقات  ال يستشار في تنظيم 
أو حتويل مناطق من سكنية الى 

جتارية.
واحلوادث  االختناقات  كلفة  ما 
املرورية ونقصد ما الكلفة املادية؟

نحن حاولنا احلصول على كلفة 
عاج املصابني وقيمة التعويضات 
التي تدفع الى ضحايا الطرقات 
ولم نتحصل عليها ولكن لدينا 
احصائية تشير الى ان االختناق 
املروري يس���بب فقد 28 مليون 
دينار سنويا وهي القيمة املترتبة 
على تأخير وصول املوظفني الى 
م���كان عملهم، وللعلم هذا املبلغ 
هو خاص مبوظفي احلكومة دون 

العاملني في القطاع اخلاص.

من صعوبة حل املشكلة املرورية 
فهناك سهولة في احلصول على 
سيارة بل ليس هناك اي مشكلة 
للمواط���ن اواملقيم في ان يقتني 
اكثر من س���يارة وكذلك فإنه من 
النوادر في الطرقات ان جند طرقا 
تبدأ ب� 4 حارات وتنتهي بحارتني، 
مع كل اسف هذه طرق الكويت، كل 
الى  العوامل وغيرها تؤدي  هذه 
االختناق املروري وتؤدي ايضا 
الى ازدياد احلوادث املرورية وهذا 
عائد الى  الطرقات من جانب والتي 
دخلت عليها تعديات او حدث ما 
العمياء والنقاط  بالنقاط  يسمى 
العمياء تتسبب في حوادث واذا 
عدنا ملخاطر هذه النقاط العمياء 
التخطيط اخلاطئ  ان  فس���نجد 

وراءها.

البرستيچ

تطرقت في معرض اجابتك الى 
الس��هولة في اقتن��اء املركبة، فهل 
انت تدعو الى تقنني احلصول على 

مركبة؟
حيازة مركبة او اكثر داخل دول 
مجلس التع���اون نوع من انواع 
»البرستيچ« وبالتالي السيارة لم 
تعد وسيلة نقل بقدر ما هي تفاخر 
بحيازة اكثر من مركبة وحتى ال 
نقس���و على املواطن واملقيم في 
مبررات واس���باب حيازة مركبة 
خاصة البد من االش���ارة الى ان 
النق���ل اجلماعي لم يع���د جاذبا 
الدخل املتوسط واحملدود  لذوي 
فالنقل اجلماعي لم يطور نفسه 
ويبحث عن الربح ومعظم تشغيل 
النقل اجلماعي هو تشغيل ربحي 
وجتاري، وهناك مساحات شاسعة 
لم يصله���ا النقل اجلماعي ولهذا 
فإنه من الواجب بل ومن احلتمي 
ان تفكر الكويت في جعل النقل 
اجلماعي عنصرا جاذبا وتستحدث 
مترو انفاق وأوكد ان التاكس���ي 
اجلوال لم يحقق الهدف الذي وجد 
من اجله، فاالحصائيات تشير الى 
ان كل سيارة تاكسي جوال تنطلق 
في 35 رحلة يوميا فيما يفترض 
ان معدل اي مركبة هو 4 رحات 
يوميا ونظام البحث عن الركاب 
نظام عفى عليه الزمن وأدى الى 
وجود ما يزيد عن 5500 مركبة 
تاكس���ي جوال ادت الى اختناق 

ملموس.

اختبارات القيادة

وجود  ع��ن ض��رورة  حتدثت 
مترو انفاق وتطوير النقل اجلماعي 
وحتى يح��دث ذلك وأعتقد ان هذه 
االمور حتتاج الى عقد أو اكثر فما 

هو احلل؟
الواجب االسراع بها  احللول 
البد ان تتمثل في اعادة النظر في 
اختبارات القيادة مبعنى صعوبة 
احلصول على رخصة السوق وعدم 
فتح الب���اب على مصراعيه ملنح 
رخص السوق وان يكون ذلك في 
اضيق احلدود وحتديد ش���رائح 
بعينها م���ن الوافدين على االقل 
للحصول عل���ى رخصة القيادة 
فا يعقل ان تصدر نحو 80 الف 
رخصة قيادة منهم 17 الف رخصة 
للكويتيني و3 اضعاف هذا العدد 

لوافدين ال ميلكون سيارات.

فرض ضريبة

ايضا البد من تقنني احلصول 
على سيارة مبعنى فرض ضريبة 
على حي���ازة الس���يارات بحيث 
يدف���ع املواطن ضريبة بعد رابع 
س���يارة يقتنيه���ا ويفرض على 
الوافد ضريبة بعد ثاني س���يارة 
يقتنيها، كما البد من زيادة تعرفة 

100000/42، ويلي ذلك ليبيا مبعدل 
100000/40.5، ثم افغانستان في 
املركز اخلامس مبعدل 100000/39، 
تليها العراق مبعدل 100000/38.1، 
ثم النيجر مبعدل 100000/37.7، 
وانغوال مبع���دل 100000/37.7، 
واالمارات العربية املتحدة مبعدل 
100000/37، وجامبي���ا مبع���دل 

.100000/36.6

الحوادث المرورية

اذا تطرقن��ا ال��ى احلدي��ث عن 
احل��وادث املروري��ة فم��اذا نقول 
عنه��ا؟ وما أس��بابها وس��بل احلد 

منها؟
أوال البد من اإلش���ارة الى ان 
اجمالي احلوادث املرورية املسجلة 
في جميع احملافظات لعام 2009 
بلغ 61298 حادثا وكان أكبر عدد 
العاصمة  للحوادث في محافظة 
حيث بلغ 18839 حادثا بنسبة %31، 
وأقل مع���دل للحوادث مبحافظة 
اجلهراء بلغ 3890 حادثا بنسبة 

6% أغلبها حوادث اصطدام.

الوفيات

واجمالي حاالت الوفاة بسبب 
احلوادث املرورية بلغ 407 حاالت 
وفاة وكان أكبر معدل للمتوفني 
مبحافظة األحمدي بلغ 113 حالة 
وف���اة بنس���بة 28% وأقل معدل 
للمتوفني مبحافظة مبارك الكبير 

بلغ 34 حالة وفاة بنسبة %8.
وكان أكبر عدد حلاالت الوفاة 
من ح���وادث مرورية للكويتيني 
وفقا للجنس���ية حيث بلغت 152 

حالة وفاة بنسبة %37.
الذكور  الوفيات من  بلغ عدد 
352 حالة بنسبة 86% ومن اإلناث 

55 حالة وفاة بنسبة %14.
وكان أكبر معدل للوفيات في 
املرحلة العمرية بني 21 و30 سنة 
بلغ 115 حالة وفاة بنس���بة %28 
وأقل معدل للوفيات في املرحلة 
العمرية من شهر الى 10 سنوات 

بلغ 21 حالة وفاة بنسبة %5.
أم���ا اذا حتدثن���ا مبزيد من 
التحلي���ل للح���وادث فا ميكن 
االختاف على ان احلوادث وراءها 
سلوكيات مرورية غير منضبطة 
فنجد ولألس���ف الشديد انتشار 
القي���ادة العدوانية والتي تظهر 
انها تتس���بب في  اإلحصائيات 
حادث من كل 5 حوادث مرورية، 
الى جانب التشفيط وعدم ترك 
مس���احة وجتاوز أنظمة املرور، 
فيما يتعلق باملخالفات اجلسيمة، 
وفي الواليات املتحدة حللوا 24 
مليون ح���ادث ووجدوا ان %20 
من ه���ذه احلوادث عائ���دة الى 
القي���ادة العدوانية، ايضا نظام 
املخالف���ات املوجود في الكويت 
نظام جباية أموال األسرة وحال 
قيامه بتجديد سيارته وسيارات 
أبنائه يطالب بدفع مبالغ تتجاوز 
ال���� 500 دينار، وفي هذا النظام 
الفوري  الردع  ينعدم أس���لوب 
والذي يجب ان يكون فيه رسالة 
فورية تصل ال���ى املخالف بأنه 
ارتكب مخالفة ويطالب بأن ينفذ 
القانون بحقه سواء كان سحب 
سيارته أو رخصة قيادته أو دفع 
قيم���ة املخالفة، وأنا ال اعتقد ان 
تغلي���ظ العقوبات أمر ضروري 
فهناك قانون مروري حازم بحاجة 
الى أن يتم تطبيقه بصورة عادلة 
ودقيقة وان يقلص ما يسمى بأمر 
الصلح ألن املخالف يدفع العقوبة 
غير القصوى وعلى سبيل املثال 
الس���ير في حارة األمان عقوبته 
السجن أسبوعني وعقوبة مالية 
هي دفع 25 دينارا ولم نس���مع 

100000 نس���مة، واذا حللنا عدد 
الوفيات قياسا باملعدالت العاملية 
فسنجد ان عندنا أربعة اضعاف هذا 
املعدل وسوف اختار مثاال على ذلك 
حينما يرسب شابان في اجلامعة 
احدهما حمل 5 م���واد واآلخر 3 
مواد وكاهما راسب، وبالتالي البد 
من العمل نحو خفض هذا املعدل 
ألن���ه ليس اجنازا أو ليس مجاال 
للتفاخر بأننا نحقق وفيات تعادل 
4 أضع���اف املعدل العاملي، أيضا 
البد من الوضع بعني االعتبار ان 
الوفيات التي يسجلها املرور تزيد 
عن املعلن، حيث ان املرور يسجل 
الوفيات اآلنية أو باألحرى التي 
أعقبت احلادث مباشرة، اما ما يتم 
جراء تبعات احلادث حتى ولو مر 
على احلادث ساعات محدودة ال 

يحسب في االحصائيات.
وماذا عن الدول األكثر خطورة 

هل ميكن ان تعرضها؟ 
االحصائيات العاملية تش���ير 
الى ان الدول األسوأ هي: ارتيريا 
ث���م كوك  مبع���دل 100000/48، 
اسلند مبعدل 100000/45، وتأتي 
مصر في الترتيب الثالث مبعدل 

االسوأ عامليا ومع االسف جميع 
الفواصل على الطرقات السريعة 
من اخلرس���انة وبالتالي فإن من 
يرتكب حادث���ا يتعرض للموت 

بفعل هذا التصادم.

5500 قتيل

وكان من الض���روري ان يتم 
اس���تبدال احلواجز األس���منتية 
بحواجز مرنة أو مطاطية بحيث 
تعوق دخول صاحب السيارة الذي 
ارتكب حادثا الى الطريق املقابل 

وتخفف من شدة التصادم.
وطامل���ا حتدثنا عن احلوادث 
املرورية ف���إن هناك من يؤكد ان 
معدالت الوفيات لكل 100000 نسمة 
هو معدل معق���ول والكويت في 
الترتيب األوس���ط، ونحن فقدنا 
في الكويت 5500 قتيل من جراء 
احلوادث املرورية منذ عام 1995 
حتى 2009 واالحصائيات تقول ان 
هناك من 16 � 17 وفاة لكل 100000، 
ومقارنة باملعدالت اخلاصة بالدول 
األخرى فإننا لسنا األسوأ، ولكن 
العاملي فسنجد  اذا حللنا املعدل 
املناسبة حتى 4.2 لكل  الوفيات 

الشباب يتواجدون داخل مركباتهم 
بني 6 و8 ساعات واملتعارف عليه 
ان سائق املركبة يفقد تركيزه بعد 
قيادة ال تزيد على ساعتني وعدم 
وجود متنفس ترفيهي للشباب 
يجعلهم يجوب���ون الطرقات با 
هدف او غاية وكل ذلك ينعكس 

على الوضع املروري.

تحليل علمي

اش��رت الى ان طرقات الكويت 
احد االس��باب املؤدية الى احلوادث 
تصريحات  عك��س  وهذا  املرورية 
مس��ؤولني بأن طرقات الكويت من 

االفضل عامليا؟
حينما اقول ذلك فهذا ينطلق 
م���ن حتلي���ل علم���ي فطرق���ات 
الكويت تكاد تكون االس���وأ في 
العال���م فاملداخ���ل واملخارج من 
الس���ريعة فضا  الطرقات  والى 
عن اجلانبية والعكس حدث وال 
حرج، واحلواجز التي توضع في 
الطريق لس���ان حالها يقول الي 
شخص يقع معه حادث انك البد 
ان متوت واحلواجز في دول العالم 
3 انواع منها اخلرس���انية وهي 

املواقف العمومية بحيث ترفع قيمة 
التوقف وال مانع من اس���تحداث 
طرقات يكون الدخول اليها مبقابل 
مادي، وميكن ايضا حتديد مناطق 
ال يجوز الدخول اليها اذا كان عدد 
املتواجدين ف���ي املركبة يقل عن 
العاصمة، وهذا  3 اشخاص مثل 
يدفع زماء العمل الى التعاون فيما 
بينهم والتنقل مع بعضهم البعض، 
هذا الى جانب البدء في تنفيذ مترو 
داخل العاصمة اليجاد وسائل نقل 
عام جاذبة تنقل املواطنني واملقيمني 
الى داخل العاصمة وعمل اسواق 

مغلقة.
ايض���ا البد م���ن تفعيل قرار 
تخصي���ص الس���رداب والطابق 
التجارية  االرضي في املجمعات 
كمواقف ولي���س كما هو حاصل 
حاليا بأن تخصص كاسواق شعبية 

تزيد من االختناق املروري.

بيئة مناسبة

ايضا الب���د من ايج���اد بيئة 
مناسبة للشباب لقضاء اوقاتهم 
فمن غير املعقول ان االحصائيات 
تشير الى ان هناك اعدادا كبيرة من 

ودعا املطر الى اتخاذ جملة من 
العاجلة حلل مشكلة  االجراءات 
االختناق���ات منها فرض ضريبة 
على السيارات للمواطنني واملقيمني 
بحيث يدفع املواطن ضريبة بعد 
رابع سيارة ميلكها وضريبة على 
كل وافد يقتني أكثر من سيارتني 
م���ع رفع كف���اءة وس���ائل النقل 
العام بحيث يكون عنصرا جاذبا 
وتخصص طرقات بحيث ال يسمح 
بالدخول اليها اال بعد دفع مقابل 
والزام قائدي املركبات بالدخول الى 
مناطق بعينها بحيث ال يكون في 

املركبة أقل من 3 أشخاص.
واعتب���ر انش���اء هيئة للنقل 
والطرق احد األمور املهمة لتوحيد 
اجلهود الهادفة الى حل مش���كلة 

املرور.

اختناق مروري

إذا حتدثت عن الوضع املروري 
ف��ي الكوي��ت جت��د جمل��ة م��ن 
التصريح��ات التي تؤكد ان الوضع 
املروري ميؤوس منه وان الطرقات 
بالس��يارات  متخم��ة  اصبح��ت 
وطاقتها االس��تيعابية فاقت املعدل 
منذ العام 2006 والس��ؤال هل هذا 
هو الواقع ام هن��اك بريق امل في 

جتاوز االختناقات املرورية؟
نح���ن حذرنا قبل س���نوات 
من ان الكويت ستش���هد اختناقا 
مروريا بإطالة عام 2005 وكان 
ذلك قبل اع���وام من هذا الوضع 
الطرق���ات حاليا  الذي تش���هده 
وحذرنا ايضا من االستمرار في 
ضخ نحو 120 ألف س���يارة الى 
الطرقات س���نويا واستصدار 80 
الف رخصة قيادة سنويا، كما ان 
الكويت ال تطوير عليها  طرقات 
من ناحية املساحة منذ 20 عاما 
اذ لم حتدث طفرة في مس���احات 
الطرقات املقدرة ب� 5500 كيلومتر 
تسير عليها مليون ونصف املليون 
مركبة في الوقت الراهن، وهناك 
امر غريب في الكويت ال يوجد في 
اي دولة بالعالم، فأطوال السيارات 
اذا ما وقف���ت مصطفة تعادل بل 
تفوق حجم الطرقات اضافة الى 
البقعة احلضرية املس���تغلة  ان 
تعادل 5% من مس���احة الكويت، 
اضافة الى ان االحصائيات جتزم 
بأن طرقات الكوي���ت غير آمنة، 
وهذا مما الش���ك فيه احد اسباب 
احلوادث املرورية، واذا نظرنا الى 
الطرقات السريعة جندها تنتهي 
عند مش���ارف العاصم���ة، فعلى 
سبيل املثال الشوارع السريعة في 
الكويت ال تنتهي بطرق اشعاعية، 
وبالتالي جند الس���يارات ملزمة 
بأن تصب في عنق الزجاجة أي 
الى انشاء  املدينة اضافة  مداخل 
املدن اجلديدة التي مت تصميمها 
الطرقات السريعة،  على ضفاف 
وهذا خط���أ تخطيطي يؤدي الى 
مشكات في الطرقات واستيعابها 
لقاطن���ي هذه امل���دن، كذلك فإن 
االحصائيات تشير الى جملة من 
الغرائب، فالدائري اخلامس تسير 
عليه يوميا في الفترة من 6 الى 
8 صباحا 400 ألف مركبة رغم ان 
الطاقة االستيعابية القصوى له 
هي ما بني 150 – 200 الف مركبة 
وبالتالي يخطئ من يقول ان في 
الكويت طرقات سريعة، فالطرقات 
الس���ريعة تعني االنسيابية في 
احلركة وهذا مفقود متاما فنحن 
نعاني ايضا من التخطيط في هذه 
الطرقات ونقول في هذا اخلصوص 
ان االصاحات والتوسعات التي 
يتم تنفيذها حاليا على الطرقات 
لن حتل املشكلة، بل هناك جملة 
من املش���كات ايضا والتي تزيد 

أكد على أن شبكة الطرق في الكويت غير آمنة

المطر: القيادة العدوانية تتسبب في حادث واحد
من بين 5 حوادث مرورية.. ونظام المخالفات جباية لألموال

أمير زكي

حذر رئيس اجلمعية الكويتية للس�امة املرورية ب�در املطر من خطورة تنامي 

ظاهرة القيادة العدوانية، موضحا ان اإلحصائيات تشير الى ان هذه القيادة العدوانية 

تتسبب في حادث من بني كل 5 حوادث سير، مؤكدا في الوقت ذاته ان شبكة الطرق 

في الكويت غير آمنة خاصة فيما يتعلق باإلصرار على وجود حواجز اسمنتية وليست 

مطاطية وان مثل هذه احلواجز تدفع بأي شخص الى املوت، إن لم تؤد الى عاهات 

مستدمية، مشيرا الى ان هناك 5500 حادث خال 15 عاما وهذا عدد كبير.

واعتبر معدالت الكويت في عدد الوفيات )17 حالة من بني كل 100 ألف نسمة( 

متثل رقما كبيرا خاصة ان املعدل العاملي للوفيات هو 4.2 لكل 100 ألف نس�مة 

وبالتال�ي فإننا يجب أال نفاخر بأننا في الترتيب األوس�ط بل يجب العمل نحو خفض 

هذا املعدل الى املعدل العاملي.

ولفت الى انه طبقا للتقارير الدولية الصادرة عن أسوأ 10 دول في وفيات حوادث 

الطرق احتل�ت إريتريا املرتب�ة األولى عامليا مبعدل 48 ل�كل 100 ألف، 

وجاءت كوك اسلند في املرتبة الثانية مبعدل 45 لكل 100 ألف، ومصر 

في املركز الثالث عامليا مبعدل 42 ل�كل 100 ألف، وليبيا في 

املركز الرابع مبعدل 40.5 لكل 100 ألف وأفغانستان خامسا 

مبعدل 39 لكل 100 ألف، والعراق سادس�ا مبعدل 

38.1 والنيجر سابعا مبعدل 37.7 لكل 100 

ألف، وأنغوال ثامنا باملعدل ذاته، واإلمارات 

العربية املتحدة تاس�عة مبعدل 37 لكل 

100 ألف، وغامبيا عاش�را مبعدل 36.6 

لكل 100 ألف نسمة.

بيان بالوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خال الفترة من عام 1999 حتى عام 2008
السنة

200020012002200320042005200620072008
الشهر
302523434151444752يناير
253218324723473537فبراير
322833323532492925مارس
291624343732303435ابريل
281931252539393227مايو

202030273537292332يونيو
382914223831353035يوليو

232222212436342631أغسطس
251926332332404636سبتمبر
302931352447395132أكتوبر
182232383443384629نوفمبر
333931303548364839ديسمبر
331300315372398451460447410اإلجمالي
-37-15572653913-31�الفرق

-8.0%-2.8%2.0%13.3%7.0%18.1%5.0%-9.4%�نسبة التغيير

)سعود سالم(بدر املطر متحدثا للزميل أمير زكي

بدر المطر


