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تتحكم الهيئة يف اجلهات الثالث فعندما نتكلم
فيما يخ�ص الفح�ص الفني لل�سيارات او االمور
التي تخ�ص املرور فهذه االمور البد ان تكون
حتت مظلة الهيئة لكي ا�ستطيع يف امل�ستقبل ان
�أ�صمم واطور �شبكات الطرق بناء على االرقام
والبيانات املوجودة لدينا كهيئة لهذا دار نقا�ش
كبري بيننا وبني امل�سئولني يف اال�شغال حول
هذه االمور اي�ضا اخلا�صة بهم ونقول هنا ان
حل االزمة املرورية لي�س بكرثة ان�شاء الطرق
وطرح امل�شاريع مامل تو�ضع ا�سرتاتيجية كاملة
الدارة الطرق وتنفيذها فلما حددنا االدارات
واالخت�صا�صات التي �ستنقل مل تكن بطريقة
ع�شوائية بل ترجمة لقانون ان�شاء الهيئة والذي
اخذ درا�سة م�ستفي�ضة يف جمل�س الوزراء
وجمل�س االمة حتى طرح بال�شكل احلايل .
ماهي مالب�سات قرار نقل االخت�صا�صات
للهيئة وهل �شاركت اجلهات املعنية يف
ذلك؟
 هذا القرار مل ي�صدر بناء على تو�صياتمن جمل�س ادارة الهيئة العامة للطرق والنقل
الربي بل من خالل نقا�شات �شارك بها ممثلني
على م�ستوى وكالء ووكالء م�ساعدين ووزراء
خمت�صني ملناق�شة امكانية نقل االخت�صا�صات
واالدارات وهذا ما مت اقراره وبناء عليه �صدر
قرار جمل�س الوزراء بنقل االخت�صا�صات
واالدارات من ال  3جهات هي وزارة اال�شغال
العامة وبلدية الكويت ووزارة املوا�صالت اما
وزارة الداخلية فقد كان لهم ر�أي بان بقاء
االخت�صا�صات املفرت�ض نقلها للهيئة حتت
مظلة الداخلية �أف�ضل ونحن كهيئة كان لنا
وجهة نظر مغايرة ومت رفع وجهتي النظر اىل
جمل�س الوزراء الذي بدوره رفعها اىل الفتوى
والت�شريع ليعطي قراره الفا�صل يف االمر ونتوقع
ان�شاء اهلل قبل ابريل املقبل نكون قد انتهينا من
تعيني املدير العام والهيكل التنظيمي واجراءات
اال�ستعداد لبدء العمل كاملة .هناك تقارير
متابعة نرفعها كهيئة اىل جمل�س الوزراء اول
باول والتطورات وامل�ستجدات واو�ضحنا �ضرورة
تعيني املدير العام ونواب املدير العام باال�ضافة
اىل اقرار الهيكل التنظيمي .
ماذا عن م�شروعي ال�سكك احلديدية
واملرتو وما دوركم يف ذلك؟
ال�سكك احلديدية واملرتو من اف�ضل وا�سهل
االدارات التي مت نقلها حتت مظلة الهيئة
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فاالخوة يف هيئة ال�شراكة ووزارة املوا�صالت
كانوا متعاونني للغاية لذا قطعنا �شوطا كبريا
يف هذا ال�صدد كما ر�شحنا احد اع�ضاء جمل�س
االدارة بالهئية املهند�س حممد الهدبة ممثال
للهيئة مع هيئة ال�شراكة فيما يخ�ص ال�سكك
احلديدية ور�شحنا املهند�س ح�سني العو�ضي
ممثال لنا يف املرتو واالمور املتعلقة بها يف هيئة
ال�شراكة وبف�ضل تعاون اجلهتني مت االنتهاء من
املرحلة االوىل لل�سكك احلديدية والتي ت�ضمنت
عمل الدرا�سات واالن انتقلنا اىل املرحلة الثانية
وهي تاهيل املقاولني واعداد العقود ومن املتوقع
مبا�شرة تنفيذ اول اعمال خط ال�سكك احلديدية
يف الربع الثاين من  2018وهذا اخلط هو اخلط
الرئي�سي مع دول جمل�س التعاون العربي الذي
�سوف يبد�أ من النقطة احلدودية مع ال�سعودية
يف النوي�صيب وي�ستمر حتى ميناء مبارك الكبري
اما بالن�سبة للمرتو فقد مت اعادة ت�شكيل جلنة
العادة الدرا�سة ونعتقد لن يكون يف القريب
العاجل لذا نظرت الهيئة اىل اتخاذ بع�ض
االجراءات ميكن القيام بها اىل ان يدخل املرتو
باخلدمة منها تنظيم النقل اجلماعي وادخال
بع�ض احللول من خالل �شركات وعر�ض افكار
منها القطار احادي ال�سكة كا�سرع وا�سهل واقل
تكلفة يف التنفيذ فنحن من�شي حاليا يف خطني
بالتوازي فاملرتو كونه �سيم�شي داخل املدينة
تواجه بع�ض ال�صعوبات لكن هناك جلنة ت�شكلت
داخل ال�شراكة للم�ضي قدما يف ان�شاء املرتو .
توجد خماوف من تعرث امل�شاريع حال
نقل تبعيتها اىل الهيئة ..ماردكم على
ذلك؟
لن يحدث هناك اي تعرث مل�شاريع تنفذها
اجلهات التي �ستنقل للهيئة فما �سيحدث هو
نقل اداري فقط وكل موظف موجود على
مكتبه فقط وبالن�سبة مليزانيات امل�شاريع
�ستنقل ب�سهولة وي�سر وفقا ملا افاد به م�سئويل
املالية انف�سهم فالنقل م�س�ألة �سهلة ولي�س كما
ي�صورها البع�ض فكل موظف يف مبناه ومكتبة لو
كان االمر يحتاج اىل ت�أثيث مكاتب ومقار لقلنا
ان االمر به �صعوبة ما لكن النقل اداري فقط
لذا ا�ستغرب تخوف البع�ض خا�صة يف وزارة
اال�شغال العامة خا�صة ان هناك توا�صل م�ستمر
بيننا وبني املالية واخلدمة املدنية النهاء اعمال
النقل ب�سال�سة وي�سر.
هل هناك خطط وبرامج لتطوير النقل

يف جميع دول العامل
�صناعة الطرق واملوا�صالت
حتت مظلة واحدة
اجلماعي كاحد االخت�صا�صات الهامة
للهيئة؟
 لدينا ا�سرتاتيجية تنفذ يف امل�ستقبل الن�شاء�شركة متخ�ص�صة للنقل العام ت�ضع يف ت�صورها
النظرة امل�ستقبلية لها ت�سهيل النقل للجميع
حيث نالحظ ان �شركات النقل الثالث بينها
حرب وتعمل يف خطوط معينة ميكننا من خالل
ال�شركة تنظيم عمل النقل اجلماعي ورفع كفاءة
احلافلة ليتمكن اي �شخ�ص من ا�ستعمالها اي�ضا
التاك�سي فلقد قام بع�ض اع�ضاء جمل�س ادارة
الهيئة بزيارة لبع�ض الدولة لنقل بع�ض االفكار
�سن�سعى يف امل�ستقبل لتحقيقها من خالل
ا�سرتاتيجية معينة.
كيف �سيتم طرح م�شاريع الهيئة وماهي
اجلهات التي �سرتاقب على االعمال التي
�ستقومون بها؟
 لدينا الئحة لطرح م�شاريع الهيئة من خاللالهيئة ولي�س من خالل جلنة املناق�صات
وهذه الالئحة مت اقرارها ولي�ست مفعلة لعدم
وجود مدير عام وعند وجوده �سوف تفعل
وفق ا�شرتاطات الدولة بحيث تكون �شفافة
وتخت�صر الدورة امل�ستندية بالتن�سيق مع كافة
اجلهات واقرارها من الفتوى والت�شريع و�سوف
تكون الرقابة علي اداء الهيئة من قبل ديوان
املحا�سبة واملراقبيني املاليني وجمل�س االمة
وابواب مفتوحة الي جهة ترغب يف االطالع على
اي �شئ.

