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عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 ذكرت اإلحصائية األسبوعية حلاالت الوفيات غير اجلنائية «حوادث السيارات» 
الصادرة عن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية ان الفترة من ٢٧ فبراير املاضي حتى 
٥ اجلاري شـــهدت ١٨ حالة وفاة من جنسيات مختلفة من بينهم ٦ مواطنني، و١١ 
غير كويتيني وآخر مجهول الهوية. وإدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية تهيب 
مبســـتخدمي الطريق الى ضرورة توخي احليطة واحلذر أثناء القيادة وااللتزام 
بقواعد وآداب املرور وعدم جتاوز اإلشـــارة احلمـــراء وااللتزام مبدلول اخلطوط 

األرضية، مشيرة الى ان االلتزام بقانون املرور يعني السالمة على الطريق. 

 هاني الظفيري
  أدى انهيار سقف منزل مبنطقة اجلهراء القدمية الى إصابة ٦ سيدات وطفل. وبحسب 
وصف مصدر إطفائي فإن الســـقف انهار فجأة فوق رؤوس أصحاب املنزل الذين كانوا 
متواجدين في الصالة الرئيســـية دون ان تعرف األســـباب التـــي أدت الى هذا االنهيار، 
موضحا انه مت نقل جميع املصابني الى مستشـــفى اجلهراء عن طريق سيارات الطوارئ 
الطبية، وان األمر استدعى تدخل رجال اإلطفاء للبحث عن أي محتجزين محتملني حتت 

األنقاض التي خلفها االنهيار. هذا ووصف املصدر حالة املصابني باملتوسطة. 

 إصابة ٦ سيدات وطفل في انهيار منزل بالجهراء ١٨ حالة وفاة في ضحايا حوادث المرور

 المحامي نواف ساري يسجل دعوى 
  تهديد بالقتل ضد ضاري الفهد

 قبول عفو رئيس الوزراء عن الفضالة
  والسيف: سنستكمل إجراءات العفو ضد آخرين 

 الكويت تتسلم ثاني أكبر سفينة بحرية 
  لإلطفاء واإلنقاذ البحري في العالم من كوريا

 مصرع هنديين في انقالب على «المطالع»

 العمالة الوافدة.. واألمن الوطني
 ال يختلف احد على ما تقوم 
به العمالــــة الوافدة من دور 
مهم في املجتمع الكويتي منذ 
عقود كثيرة مضت ومساهماتها 
فــــي جميع املجاالت  الفعالة 
الصحية والتعليمية واخلدمية 
وغيرها، نظرا للنقص الشديد 
في العمالة الوطنية في الكثير 
من املهن، ومن جانب آخر ملا 
توفره الدولة لهم من مميزات 
مالية واالستقرار الذي مينح 
الرغبة في  الوافــــدة  العمالة 
التواجد فــــي البالد، مما أدى 
الى زيادة اعداد العمالة الوافدة 
الى اكثر من ٦٠٪ من اجمالي 

عدد السكان.
  والشــــك ان االعتماد شبه 
الكامل علــــى العمالة الوافدة 
على اختالف انتماءاتها العرقية 
في مجــــاالت مهمة عديدة له 
اسقاطاته السلبية على املجتمع 
في حال اتخاذها مسارا مخالفا 
يتخــــذ من «الضغــــط» على 
اجلهات احلكومية واستغالل 
حاجتها لهم وسيلة لتحقيق 

املطالب.
  أشير الى ذلك على ضوء 
ما نشر من توجهات لبعض 
العاملني في القطاع التعليمي 
«باالســــتقالة  وتهديدهــــم 
اجلماعية» مــــا لم يتم تنفيذ 
مطالبهــــم وفي هــــذا الوقت 
بالذات، كمــــا ان هذا التحرك 
ان صّحــــت األخبــــار يعكس 
مدى اعتقاد العمالة في قدرتها 
فــــي التأثير علــــى مجريات 
الكويتي  احلياة في املجتمع 

وتعريض جانب مهم من بنيانه 
للخطر!

  وال ريب ان مجرد التلويح 
بذلك البد ان يقرع أجراســــا 
لتنبيــــه اجلهات املســــؤولة 
التخاذ اجراءات حاســــمة في 
حماية املجتمع وقطاعاته من 

تلك التداعيات املنتظرة.
  فإذا كان اليوم هناك تلويح 
بالتأثير على ســــير العملية 
التربويــــة فــــي هــــذا الوقت 
الدراسي  العام  احلساس من 
فغدا سيكون في مجاالت أخرى 
لهــــا تداعيات ســــلبية ليس 
على الساحة احمللية فقط بل 
تتعداها الى الدول التي تتبعها 

تلك اجلاليات مستقبال.
  مـــن هنـــا تأتـــي األهمية 
مبكان للمعنيـــني باألمر بدءا 
من مجلس الوزراء املوقر مرورا 
باملجلس األعلـــى للتخطيط 
وانتهاء بوزارة التربية بعدم 
التهاون والتقليل من شأن ما 
نشر بل يتطلب األمر تدارسا 
عاجـــال للموقف قبـــل تفاقم 
الوضع لوضع السيناريوهات 
املختلفة واالحتماالت املتوقعة 
واخليارات احلكومية الوقائية، 
وهذه هـــي االدارة احلكومية 
اجليدة التي تقرأ الواقع لترسم 
خططه املستقبلية وان تعي 
النتائج املترتبة على ذلك ال ان 
تكون ردة أفعال يشوبها كثير 

من األخطاء والضعف.
  وحقيقة األمر ان اجلميع 
بال استثناء ال يقبل ان تهضم 
حقوق العمالة الوافدة وحقها 

فـــي املطالبة مبا تشـــاء من 
حقوقها فـــي االطار القانوني 
ولكن اإلضرار مبصالح املجتمع 
حتـــت اي ذريعة وحجة بحد 

ذاته امر ال ميكن قبوله.
  وبناء على ما سبق فإن األمر 
يتطلب اعتبار ما نشر «نذير 
بداية أزمة» قد تواجه املجتمع 
مما يحتم حتركا حكوميا سريعا 
وبصورة هادئة ومنظمة بعيدا 
عن الرد االنفعالي واالرجتالي 
القائم على حتليل األســـباب 
واملطالبات التخاذ االجراءات 
الالزمة والتي نراها في النقاط 

التالية:
انشـــاء مركز    أوال: أهمية 
الدارة األزمـــات ملواجهة اي 
طـــارئ قد يحـــدث للمجتمع 

الكويتي.
  ثانيـــا: أهميـــة وجـــود 
استراتيجية حكومية واضحة 
املعالـــم تقوم على أســـاس 

التعليم مع  ربط مخرجـــات 
االحتياجات الفعلية لســـوق 

العمل.
  ثالثا: النظر بعني االعتبار 
الوافـــدة  العمالـــة  حلقـــوق 
ومطالبهم فـــي اطار القانون 
العـــام واملراجعة  والنظـــام 
الدورية للعقـــود احلكومية 
وفقا ملقتضيات العمل والصالح 

العام.
  رابعا: تشكيل فريق ادارة 
أزمة بـــوزارة التربية لتقييم 
الوضـــع، ووضـــع جميـــع 
االحتماالت واحللول لها ورفع 
تقرير كامـــل ملجلس الوزراء 

حول ذلك.
  خامسا: انشاء قاعدة بيانات 
العداد املدرســـني واملدرسات 
الكويتيني املتقاعدين، كل في 
مجال تخصصه والتنســـيق 
معهم ومد جســـور التواصل 

الستدعائهم عند احلاجة.
  سادســـا: تكويـــن قاعدة 
بيانات مـــن أصحاب اخلبرة 
واالختصاص في التدريس من 
الكويتيني وغير كويتيني ممن 
ال يعملون في القطاع التعليمي 
لالستفادة منهم عند احلاجة 

كقائمة احتياط.
  سابعا: تشكيل جلنة دائمة 
مشـــتركة بني املجلس األعلى 
للتخطيـــط وجامعة الكويت 
لربط مخرجـــات التعليم مع 
اخلطط التنموية االقتصادية 
واالجتماعية مع ما يتناسب 

وحاجة سوق العمل.
  ثامنا: قيام جامعة الكويت 

بدورهـــا الرائد مبا متلكه من 
مراكز أبحـــاث بقراءة الواقع 
لوضع خططها املستقبلية في 
حتقيق أهم أهدافها الذي انشئت 
من أجلـــه ويتمثـــل بتوفير 
االعداد الالزمة من اخلريجني 
فـــي مختلـــف التخصصات 
لســـد احتياجات املجتمع من 
القوى العاملة في املســـتوى 

التخصصي.
  تاسعا: تشكيل جلنة دائمة 
للمجلس األعلـــى للتخطيط 
والهيئـــة العامـــة للتعليـــم 
التطبيقـــي والتدريب لربط 
مخرجـــات التعليـــم الفنـــي 
باحتياجات اخلطط التنموية 
االجتماعية واالقتصادية في 

املجاالت كافة.
  عاشرا: أهمية قيام الهيئة 
العامـــة للتعليـــم التطبيقي 
مبـــا لديهـــا مـــن وحـــدات 
بحثية بدراســـة سوق العمل 
واحتياجاته من العمالة الفنية 
لتوجيهها التوجيه الصحيح 
في ســـد النقص من العمالة 
الوطنية ومبا يخدم اخلطط 

التنموية.
  ختاما وعندما أشـــير الى 
ذلك فليس بدافع التهويل او 
تضخيـــم األمور بل من واقع 
قراءة احلاضر ملواجهة القادم 
من األحداث حتى نكون على 
اســـتعداد واتخاذ االجراءات 
املناســـبة ال ان نكون عرضة 
لالبتـــزاز والضغـــط حماية 
للمجتمـــع وأمنـــه الوطنـــي 

مبفهومه الشامل. 

  هاني الظفيري
  لقي وافدان من اجلنسية الهندية مصرعهما 
مساء امس األول على طريق املطالع السريع 
اثر انقالب مركبتهما عدة مرات، لينتقل الى 
موقع احلادث ضابط االرتباط ماجد الصليلي 
ورجال الطب الشرعي وسجلت قضية انقالب 
ووفــــاة. على صعيد آخر ادى انقالب مركبة 
يابانية الى وفاة مواطن في العقد اخلامس 
من العمر على طريق املطالع متأثرا بكسر في 
اجلمجمة وسجلت قضية انقالب ووفاة في 
مخفر اجلهراء. كما لقي وافد آسيوي ٣٠ عاما 
مصرعه بالقرب من نادي الساحل الرياضي 
اثر تصادم مركبتني ومت تسجيل قضية في 
مخفر الفحيحيل حملت مسمى حادث تصادم 
ووفاة.  والى إشارة الصليبخات حيث تهشمت 
مركبتان اميركية ويابانية ولم يصب قائداها 
وهما مواطنان جار التحقيق معهما في اسباب 
وقوع حــــادث التصادم الذي اغلق جزءا من 
االشارة الضوئية التي استعان رجال املرور 

بونشهم لنقلها. 

 كوريــــا اجلنوبيةـ  كونــــا: احتفل في مدينة 
انتشون الكورية اجلنوبية امس بتدشني وتسلم 
االدارة العامة لالطفاء بالكويت لثاني اكبر سفينة 
بحرية لالطفــــاء واالنقاذ البحــــري في العالم. 
حضر مراسم التدشني والتســــلم مدير االدارة 
العامة لالطفاء اللواء جاسم املنصوري والوفد 
املرافق له وذلك بحضور سفيرنا لدى جمهورية 
كوريا اجلنوبية متعب املطوطح. وقال السفير 
املطوطــــح في تصريح لـ «كونا» ان الســــفينة 
املسماة «مجاوب» تعد ثاني اكبر سفينة اطفاء 
على مستوى العالم حيث يقدر طولها بنحو ٣٩ 

مترا. واوضح ان السفينة مجهزة بأحدث املعدات 
واعلى التقنيات احلديثة، حيث يأتي بناء هذه 
السفينة في اطار اجلهود التي تقوم بها االدارة 
العامة لالطفاء في الكويت لتعزيز قدراتها ورفع 
امكاناتها ملواجهة التزايد املستمر في حركة النقل 
البحري في املنطقة. وقال السفير املطوطح ان 
السفينة ســــوف تبحر الى مدينة الكويت على 
مسافة ٦٦٠٠ ميل بحري يوم اليوم الثالثاء وعلى 
متنها طاقم مختص اضافة الى الطاقم الكويتي. 
واضاف انه من املتوقع ان تصل السفينة «مجاوب» 

الى الكويت اواخر الشهر اجلاري. 

 صرح احملامي نواف ساري املطيري بأن اشقاءه 
تقدموا امس الى مخفر صبــــاح الناصر وقيدوا 
جنحــــة تهديد بالقتل ضد الشــــيخ ضاري الفهد 
وهي قضية جديدة ومستقلة عن القضية السابقة 
حفاظا حلقوقهم واثباتا لواقعة التهديد التي شملت 
اجلميع بعد ان تأكد ان تهديدهم كان جديا. وقال: 
اننا في بلد املؤسسات الدستورية والقانونية الذي 
يتساوى فيه اجلميع امام مسطرة القانون والذي 
يستنكر مثل هذه الواقعة االجرامية التي يكون 
بطلها احد ابناء االسرة احلاكمة وضحيتها مواطن. 
مضيفا انه مســــتمر في موقفه وان افواه احلق 
لن تلجم بالتهديد والوعيد وان من حق االخوان 
وغيرهم ان يحتجوا بشكل سلمي على اي تصرف 
غير قانوني ويخل بحقوق الناس والقضاء هو 
الفيصل بني اجلميع. وشكر احملامي املطيري نواب 
االمة واالهل وابناء القبيلة واالصدقاء وجمعيات 
النفع العام وبعض النقابات الذين استنكروا هذه 

الواقعة بالتصريح او بالهاتف. 

 قررت محكمة اجلنح امس قبول عفو سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
عن امني عام التحالف الوطني خالد الفضالة 
وما يترتب عليه مـــن آثار البراءة، كما قبلت 
اثبات تنازل احملمد عـــن الدعوى املدنية في 
الدعوى التي كان سمو الرئيس قد رفعها ضد 
الفضالة متهما اياه بســـبه وقذفه والتي حكم 
فيها بحبس الفضالة ملدة ثالثة اشهر من قبل 
محكمة اول درجة ثم اكتفت االستئناف بحبسه 
عشرة أيام. كان االدعاء العام قد أسند للفضالة 
انه في يوم ٢٠٠٩/١١/١٦ بدائرة مخفر شـــرطة 
املباحث ـ محافظة العاصمة: أســـند في مكان 

عام وعلى مســـمع ومرأى من آخرين لســـمو 
الشـــيخ ناصر احملمد وقائع تستوجب عقاب 
من تنسب اليه وتؤذي سمعته بأن نسب اليه 
في اخلطاب الذي ألقاه في ندوة عقدت بساحة 
االرادة أمام مبنى مجلس األمة بعنوان «ارحل 

فنحن نستحق األفضل».
  من جهته، أكد محامـــي رئيس مجلس 
الوزراء عماد الســـيف املضي في إجراءات 
التنازل والعفو في جميع القضايا عن جميع 
املتهمني في قضايا السب والقذف بشقيها 
اجلزائي واملدني باقتناع ورضا كاملني من 

سموه. 

 احملامي نواف ساري املطيري 

 العميد احسان العويش متوسطا قيادات اإلدارة العامة للمرور  

 احملامي عماد السيف  خالد الفضالة 

 مركبة املواطن التي اصطدمت بإشارة الصليبخات 

 «الداخلية»: توجه  لتغليظ العقوبات المرورية 
  وال سحب رخص قيادة من وافدين صدرت قبل القانون الجديد

 زي موحد لسائقي التاكسي الجوال ومخالفات «ممنوع الوقوف» في «المعاقين» تصل إلى ١٠٠ دينار 
 أمير زكي

  أعلنت االدارة العامة للمرور 
عن انتهائها من دراســـة لتنقيح 
عدد من مواد قانون املرور نحو 
تغليظ عقوبـــات على مخالفات 
بعينها خاصة املخالفات اجلسيمة 
واستخدام مواقف املعاقني من قبل 
أصحاء ولم يفصح املسؤولون في 
املرور عن حجم الغرامات املالية 
في القانون اجلديد املزمع التقدم 
به الى البرملان القراره او اجراء 
تعديالت عليه اال أنهم اكدوا على 
ان العقوبات املقترحة تتناسب مع 
تأثير املخالفة وجسامتها واكتفوا 
باالفصاح عـــن ان قيمة مخالفة 
الوقوف فـــي االماكن املخصصة 
للمعاقني يقترحون ان تصل الى 
غرامة ١٠٠ دينار بدال عن املخالفة 
احلالية، وقال املســـؤولون في 
االدارة العامة للمرور في مؤمتر 
صحافي عقد صباح امس في مقر 
العامة للمرور مبناسبة  االدارة 
انعقاد االسبوع اخلليجي املوحد 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
والـــذي ينطلق في الفترة من ١٣ 
وحتى ١٨ اجلاري ويحمل شعار 
«لنعمـــل معا للحد من احلوادث 
املرورية» انه ال يوجد أي توجه 
لسحب رخص القيادة التي منحت 
للوافدين متى ما منحت لهم حتى 
التي كانت  ولو تركوا وظائفهم 
تتيح لهم استخراج رخص قيادة 

وفق القرار الوزاري.
  وشارك في املؤمتر الصحافي 
مســـاعد مدير عام االدارة العامة 
لشؤون تنظيم السير والتراخيص 
العميد احسان العويش ومساعد 
مدير عام املرور لشؤون التخطيط 
الناجم  العميد صالح  والبحوث 
التنسيق واملتابعة  ادارة  ومدير 
ورئيس اللجنة املنظمة السبوع 
املرور اخلليجـــي العميد ناصر 
العنزي ومدير ادارة هندسة املرور 
املهندس سعدون اخلالدي ومساعد 
مدير ادارة العالقات العامة العقيد 

عماد املال.
االدارة    وكشف مســـاعد عام 
العامة لشـــؤون تنظيم الســـير 
العميد احســـان  والتراخيـــص 
العويش عـــن ان االدارة العامة 
للمرور ارتأت في الفترة االخيرة 
عدم جواز رفع املخالفات املرورية 
من على أجهزة احلاسوب في حال 
طلب املخالف احالة قضاياه الى 
احملكمة، مشـــيرا الى انه لوحظ 
قيام البعض باحالة مخالفتهم الى 

يحصل على رخصة قيادة للمرة 
االولى بحيث تســـحب منه ملدة 
٤ اشـــهر اذ ما ارتكب مخالفتني 
جسيمتني في العام االول حلصوله 
على رخصة قيادة مع جواز اعادة 

اجرائه الختبار جديد.
انه سيتم  الى  الناجم    واشار 
قريبا توحيد الزي اخلاص بسائقي 
التاكسي اجلوالة وستحدد املرور 

الزي في املرحلة القادمة.
   واعتبر وقوف االصحاء في 
مواقف املعاقني امرا غير مقبول 
وان هذه املخالفة جار رفع قيمة 
الى  املالية اخلاصة بها  العقوبة 

١٠٠ دينار.

  االسبوع المروري

  وفي اجلانـــب ذاته قال مدير 
ادارة التنسيق واملتابعة ورئيس 
اللجنة املنظمة الســـبوع املرور 
اخلليجي الى ان شعار هذا العام 
«لنعمـــل معا للحد من احلوادث 
املرورية» سيكون على مدى عامني 
بعد االتفاق على الشعار من قبل 
مجلـــس دول التعاون اخلليجي 
وسيكون هناك زيارة لوفود من 
جميع دول مجلس التعاون مما 
يســـهم في زيادة فرص التبادل 
املعلوماتيـــة واالســـتفادة من 
اخلبرات بني االشقاء اخلليجيني 
وســـيكون هناك ايضـــا برنامج 
زيارة اخلبراء العامليني في مجال 
املرور وعقد حلقات نقاشية علمية 

ستناقش خالل االسبوع.
العنـــزي في  العميد    وقـــال 
احصائية مقارنة بني العام املاضي 
واالعـــوام الســـابقة ان اجمالي 
املخالفات املروريـــة لعام ٢٠٠٩ 
بلـــغ ٣ ماليـــني و٢٨٩ الفا و٩٠٤ 

القضاء وبالتالي اجراء معامالت 
لهم ومن ثم مت اســـتمرار وضع 
املخالفات على اجهزة احلاسوب 

حلني صدور حكم نهائي.

  االحالة الى المحاكمة

  وقـــال العميد العويش هناك 
اعتقاد لدى البعض ان االحالة الى 
احملاكمة قد يخفف الغرامات املالية 
وهذا قد يحدث ولكن في احيان 
اخرى يحكـــم القضاء بعقوبات 
مشددة قد تصل الى السجن، الفتا 
الى ان االحالة الى احملكمة مرهون 
مبوافقة املـــرور وأحيانا ما يتم 
رفض طلب االحالة الى احملاكمة 
ومن ثم الزام املخالف بدفع قيمة 

مخالفته املرورية. 
  ونفى العميد العويش وجود 
توجه لسحب الرخص التي منحت 
لوافدين في فترات سابقة ولم يعد 
القانون املروري اجلديد ينطبق 

عليهم.
  وردا على ســـؤال حول اذا ما 
كانت التنقيحات اجلديدة لقانون 
املرور ستقلص صالحيات مدير 
املرور في مسألة امر الصلح حرص 
العميد العويش على االشارة الى 
ان امر الصلح مدرج في القانون 
والهدف منه تخفيف العبء على 
القضـــاء مؤكدا على ان املرور ال 
يســـمح بعمل امر صلح ملخالفة 
قيادة مركبة في حالة سكر ويحق 
ملدير املرور سحب رخصة القيادة 

لفترات تصل الى ٣ اشهر.
  من جهته قال مســـاعد مدير 
التخطيط  عام املرور لشـــؤون 
الناجم  العميد صالح  والبحوث 
ان االدارة العامة للمرور شرعت 
في تطبيـــق صريح القانون ملن 

مخالفات بينما ارتفعت في عام 
٢٠١٠ لـ٣ ماليني و٩٩٥ الفا و٤٥١ 
مخالفة، مشيرا الى ان نصف تلك 
املخالفات جتاوز السرعة املقررة، 
الفتا الى ان ارتفاع املخالفات لعام 
٢٠١٠ يأتـــي بفضل اجلهود التي 
تبذلها وزارة الداخلية للحد من 
احلوادث والتجاوزات املرورية، 
ما يؤكـــد ان عدد الوفيات قد قل 
عن االعوام السابقة حيث بلغ عام 
٢٠١٠ ٣٧٤ حالة اي ما يعادل حالة 

وفاة يوميا تقريبا.
  واشـــار العنزي الى ان عدد 
املرور  فـــي  املركبات املســـجلة 
لعـــام ٢٠١٠ بلـــغ مليونا و٥٧٧ 
و٧٦٩ من ضمنهم ١٢٩ الفا و٦٦٥ 
مركبة ورغم ارتفاع عدد املركبات 
املسجلة عن االعوام السابقة اال 
ان اعـــداد الوفيـــات قلت بفضل 
دور رجال االمن والتوعية لدى 
اجلمهور لتفادي احلوادث املرورية 

والتقليل منها.

  ٧٣٫٣٨٠ رخصة

  واكد ان عدد رخص الســـوق 
املمنوحــة للعــام املاضـــي بلــغ 
٧٣ الفـــا و٣٨٠ رخصـــة وهناك 
انخفاض ملحوظ في منح الرخص 
للتشدد في اصدارها وفق شروط 
وقواعد، الفتا الى ان اجمالي اعداد 
السكان ٣ ماليني و٤٤٢ الفا و٩٤٥ 
نســـمة وهو العدد ذاته في عام 
٢٠٠٩، مبينا ان اجمالي احلوادث 
املروريـــة لعام ٢٠١٠ بلغ ٦٥ الفا 
و٨٦١ حادثـــا منها عدد قليل من 
احلوادث اخلطيرة التي ادت الى 
وفاة واصابات بالغة، موضحا ان 
من ضمن تلك احلوادث حوادث 
بســـيطة للغاي، لكنها بالتالي 

تعتبر حوادث مرورية وتسجل 
ضمـــن احصائيـــات احلـــوادث 
املرورية ونســـعى الى ان تكون 
احلاالت صفرا لكل مائة الف نسمة 
بالتعـــاون مع وســـائل االعالم، 
السيما انهم يشـــكلون الركيزة 
االساســـية في توعية اجلمهور 

بالقواعد املرورية.

  سكك حديدية

الــــى  العنــــزي    وتطــــرق 
الوطنية الشاملة  االستراتيجية 
للمرور وقطاع النقل ٢٠١٠ / ٢٠٢٠ 
حيث تعتبر تلك االســــتراتيجية 
حتقيقــــا رغبة صاحب الســــمو 
األميــــر الشــــيخ صبــــاح األحمد 
الى مركز مالي  الكويت  بتحويل 
واقتصادي، ونظرا لصدور قانون 
اخلطة االمنائية الذي تضمن أهمية 
دور قطاع النقل وضرورة العمل 
على تبني مجموعة من السياسات 
واالدوات التي تهدف الى التطوير 
النقل  الشامل ملرافق وشــــبكات 
املتمثلة في  التحديات  ومواجهة 
االزدحام واحلوادث والضوضاء 
وانبعاث غازات التغيرات املناخية، 
الى استراتيجية  تولدت احلاجة 
وطنية شــــاملة لتنظيم فعاليات 
القطاع وخلق نظام نقل مستدام 
ذي هيــــكل مؤسســــي كفؤ يعزز 
االستعمال االمثل المكانيات الدولة 
املادية والبشرية ويلبي متطلبات 
اخلطط االمنائية واملجتمع مشيرا 
الى ان اهداف االستراتيجية حتديد 
رؤية الدولة في حتقيق نظام نقل 
مستدام وســــالمة مرورية عالية 
لالجيال احلالية واملقبلة، حتديد 
أهداف واضحة للمرور وقطاع النقل 
الدولة خالل  املدن في  وتخطيط 
العشر ســــنوات املقبلة وحتديد 
أولويات املشاريع املطلوب تنفيذها 
ومهام الوزارات واجلهات املعنية 
ضمن خطــــة تنفيذية عملية من 
املتوقع لها أن تساهم في خلق قطاع 
نقل مستدام يتسم مبعايير السالمة 
العالية ويدعم خطط الدولة واعداد 
قانون انشاء الهيئة العامة للنقل 
املقترحة باالستراتيجية «لتقوم 
بالتخطيــــط والتنفيــــذ وادارة 
الدولة التي  النقل فــــي  منظومة 
تشمل شــــبكات الطرق السريعة 
والداخليــــة والنقــــل اجلماعي - 
الباصــــات والســــكك احلديدية 
واملترو ومتطلبات احلركة املرورية 
واالشــــارات الضوئية والصيانة 

واخلدمات». 

 في مؤتمر صحافي عقدته اإلدارة العامة للمرور بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد 

 بقلم: د.عادل إبراهيم اإلبراهيم
  لواء متقاعد

 


