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أهدت جائزتها إلى سمو األمير وللشعب وأوالدها وإلى روح زوجها عبدالله املبارك

أشاد بعمق العالقات مع الكويت لدى استقباله عزام الصباح

خالد آل خليفة :التواصل مستمر
بني القيادة والشعب البحريني

جامعة القاهرة منحت سعاد الصباح
جائزة األميرة فاطمة للعطاء

| القاهرة ـ من شادية الحصري |
أع��رب��ت ال��دك �ت��ورة ال�ش�ي�خ��ة س �ع��اد ال �ص �ب��اح عن
سعادتها البالغة بمنحها شهادة الشكر والتقدير
من جامعة القاهرة ،ونيلها جائزة األميرة فاطمة
للعطاء ،خصوصا وأنه قدم لها من جامعة عريقة
ورائدة ،كجامعة القاهرة «التي تخرج منها الكثير
من املفكرين واملثقفني والعلماء على امتداد الوطن،
الذين حصلوا على أرفع الجوائز الدولية».
وق��ال��ت الشيخة سعاد الصباح خ��ال االحتفال
ب�«عيد العلم ال �� 11لجامعة القاهرة» ،تحت رعاية
رئ �ي��س ال �ج��ام �ع��ة ال ��دك �ت ��ور ح �س��ام ك ��ام ��ل ،ووزي� ��ر
التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد ،ووزي��رة
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ال��دك �ت��ورة ن��ادي��ة زخ � ��اري ،وشهد
ت �ك��ري��م  42ع��امل��ا وع ��امل ��ة ف ��ي ق��اع��ة امل ��ؤت� �م ��رات في
جامعة القاهرة ،إن «منحها شهادة الشكر والتقدير
من جامعة القاهرة ،ونيلها جائزة األميرة فاطمة
للعطاء ،محل فخر واعتزاز» ،الفتة إلى دور األميرة
ف��اط�م��ة ،ال�ت��ي اس�ت�ط��اع��ت أن تبني ه��ذه ال�ج��ام�ع��ة،
وت�ب��رع��ت بمالها وحليها م��ن أج��ل تحقيق مجرد
حلم وه��دف بعيد ،ف��ي أواخ��ر ال�ق��رن امل��اض��ي ،ال��ذي
أصبح اليوم واقعا متجسدا بجامعة عريقة ،تعد
من أكبر الجامعات املعترف بها دوليا».
وأه ��دت الشيخة س�ع��اد ال�ص�ب��اح ج��ائ��زت�ه��ا إل��ى
صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد،
«ال ��ذي أع�ط��ى وق ��دم الكثير ل��دع��م ال�ع�ل��م وال�ع�ل�م��اء،
ليس في الكويت فقط ،بل وفي العالم العربي ،كما
أهدتها لكل شعب الكويت ،وألوالده ��ا ،وإل��ى روح
زوج �ه��ا ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك ،ال ��ذي مكنها من
توسيع حصيلتها العلمية والثقافية».
واستذكرت الشيخة سعاد الصباح األي��ام التي
قضتها في الدراسة الجامعية في كلية االقتصاد
والعلوم السياسية في القاهرة ،مثمنة في الوقت
ذاته حرص جامعة القاهرة على تكريم ،خريجيها
امل�ت�م�ي��زي��ن ف��ي م�خ�ت�ل��ف ف ��روع ال�ع�ل��م وامل �ع��رف��ة من
املصريني والعرب.
وأوض� �ح ��ت ال�ش�ي�خ��ة س �ع��اد ال �ص �ب��اح أن ع��اق��ة
ج��ام�ع��ة ال �ق��اه��رة ب �ع��دد ك�ب�ي��ر ج ��دا م��ن خريجيها،
السيما العرب منهم ،تخطت عاقة الطالب املغترب
بجامعة علمية عريقة ،فقد ارتبط هؤالء بالجامعة
بشكل خاص وبمصر بصورة عامة ،ارتباطا وثيقا،

محليات

سواء على الصعيد العلمي او اإلنساني.
واش � ��ارت إل ��ى إن �ه��ا س�ب��ق وأن ت��م ت�ك��ري�م�ه��ا من
ج��ام �ع��ات وم ��راك ��ز أب� �ح ��اث ع�ل�م�ي��ة ع ��دي ��دة ع��رب�ي��ة
وع��امل �ي��ة ،إال أن ه ��ذا ال�ت�ك��ري��م ي�ح�ت��ل م�ك��ان��ة كبيرة
وعزيزة جدا عليها ،معتبرة اياه «تتويجا لدورها
في املجال العلمي واألدبي والثقافي».
ورأت ،أن ذل ��ك ال�ت�ك��ري��م ع�ل��ى ه ��ذا ال�ن�ح��و يعني
أنها تسير على الطريق الصائب ،الن أكبر وأنجح
اس�ت�ث�م��ار ه��و االس �ت �ث �م��ار ف��ي اإلن� �س ��ان ،أي العقل
ال �ب �ش��ري ،وه ��و امل �ح��رك األس ��اس ��ي ل �ك��ل ام�ك��ان�ي��ات
امل �ج �ت �م��ع ،داع� �ي ��ة ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه إل� ��ى أن ي��وج��ه
ويوظف الوطن العربي كل طاقاته في خدمة هذا
النوع من االستثمار البشري ،وال��ذي سبقتنا اليه
الدول املتقدمة».
وشددت الشيخة سعاد الصباح على أن «الوطن
العربي ليس بعيدا عن التقدم في جميع املجاالت»،
م �ش �ي��رة إل ��ى أن م ��ا ن�ح�ت��اج��ه ه ��و ب ��ذل ال �ج �ه��د في
األخ��ذ بكل سبل العلم وامل�ع��رف��ة الحديثة ،واألخ��ذ
بالتجارب الناجحة واملتقدمة دون كلل أو تباطؤ
لنكون في مصاف الدول املتقدمة».
من جهته ،أعرب سفير الكويت لدى مصر الدكتور
رشيد الحمد عن تهانيه للشيخة الدكتورة سعاد
الصباح لتكريمها من جامعة القاهرة «إحدى أعرق
الجامعات ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي» ،مشيدا ب��دور هذا
الصرح العلمي في نهضة عاملنا العربي عبر أجيال
عديدة ،جاءت من مختلف ال��دول العربية ودرست
بها وعادت لتنمي وتنهض بمجتمعاتها.
وأع ��رب ال�ح�م��د ،ع��ن ب��ال��غ س�ع��ادت��ه وت�ق��دي��ره ألن
تكون الشيخة سعاد الصباح ضمن نخبة العلماء
واملفكرين من الشخصيات املصرية والعربية ،التي
حرصت جامعة القاهرة على تكريمهم هذا العام،
مشددا على أن تكرار تكريم جامعة القاهرة للشيخة
سعاد الصباح هو بالتأكيد تكريم للكويت أميرا
وحكومة وشعبا».
وأش � � � ��ار ف� ��ي ه� � ��ذا ال � �ص� ��دد إل� � ��ى ال � � � ��دور ال �ك �ب �ي��ر
واالس �ه ��ام ��ات امل �ت �ع��ددة ل�ل�ش�ي�خ��ة س �ع��اد ال�ص�ب��اح
ف��ي خ��دم��ة ال �ح �ي��اة ال �ف �ك��ري��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة
واالجتماعية واإلنسانية سواء كانت على املستوى
امل�ح�ل��ي أو ال �ع��رب��ي ،مضيفا «وه ��و م��ا جعلها في
مقدمة الشخصيات املكرمة على مستوى العالم».

ك� ��ون� ��ا  -أش � � ��اد وزي � � ��ر ال� �ع ��دل
وال �ش��ؤون االس��ام�ي��ة واالوق ��اف
ال� �ب� �ح ��ري� �ن ��ي ال� �ش� �ي ��خ خ� ��ال� ��د ب��ن
علي آل خليفة بعمق العاقات
االخوية الوطيدة التي تربط بني
مملكة البحرين ودول��ة الكويت
وال� �ش� �ع� �ب ��ني وم � ��ا ت� �ش� �ه ��ده ه ��ذه
ال�ع��اق��ات م��ن ت�ط��ور مستمر في
كل املجاالت.
وق � � � ��ال ال � �ش � �ي ��خ خ� ��ال� ��د خ ��ال
اس �ت �ق �ب��ال��ه س�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل��دى
م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ال �ش �ي��خ ع ��زام
ال� �ص� �ب ��اح ف� ��ي امل� �ن ��ام ��ة أم � ��س ان
ال �ح��وار وال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
م��ع الجميع م�ت��أص��ل م�ن��ذ ال�ق��دم
ب � � ��ني ال � � �ق � � �ي� � ��ادة ف � � ��ي ال� �ب� �ح ��ري ��ن
وش �ع �ب �ه��ا م �ض �ي �ف��ا ان االب� � ��واب
مفتوحة للجميع ولكل اآلراء.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اك ��د ال �ش �ي��خ ع ��زام

سعاد الصباح متسلمة الجائزة

خالد ال خليفة مستقبال عزام الصباح

ال� �ص� �ب ��اح ان م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن
ح� ��ري � �ص� ��ة ك� � ��ل ال � � �ح� � ��رص ع �ل��ى
ال � � �ت � � ��واف � � ��ق ال� � ��وط � � �ن� � ��ي م� �ش� �ي ��دا

ب� ��ال� ��رواب� ��ط ال��وث �ي �ق��ة ب� ��ني دول� ��ة
ال�ك��وي��ت ومملكة البحرين على
كل الصعد.

أبرزها مشروع املليون نخلة و«لي متى الزحمة؟!»

«الوطني للشباب» :دعم  20مبادرة تطوعية
في البيئة والفنون واملرور والرياضة
أعلن املشروع الوطني للشباب عن املبادرات الجديدة التي
حظيت بدعمه ،والتي طرحها املبادرون الشباب عبر صفحة
«ب��ادر ب��آرائ��ك» الخاصة باستقبال أف�ك��ار وم�ش��اري��ع الشباب
البناءة التي يعتزم املشروع دعمها بعد التأكد من استيفاء
الشروط املحددة واملعايير الواجبة.
وش�م�ل��ت م �ب ��ادرات ال�ش�ه��ر ال �ج��اري م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت من
بينها ال�ب�ي�ئ��ة ،واألف ��ام ال�ق�ص�ي��رة واألدب وال�ش�ع��ر ،وتطوير
ال��ذات ،وأم��ن وس��ام��ة امل��رور وحظيت ك��ل م�ب��ادرة بدعم مالي
بلغت قيمته  3آالف دينار.
ومن بني املبادرات الشبابية ،الحملة الشعبية الشبابية (لي
متى الزحمة؟!) التي تنفذ بجهود كويتية شبابية متطوعة من
أجل تقديم ملف شامل متكامل لحل أزمة الزحمة املرورية في
الكويت وتسليمه لسمو أمير الباد ومن ثم متابعة تنفيذه
مع الجهات العليا املسؤولة بهدف حل تلك األزمة التي يعاني

 ...وتعرض والسفير الحمد شهادة التقدير

منها الجميع .وأف��اد املتحدث الرسمي باسم الحملة حسني
ع��اش��ور أن��ه م��ن امل �ق��رر ع�ق��د ملتقى ف��ي ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ليضم
كافة قطاعات ال��دول��ة ،وعلى رأسها ممثلو وزارة املواصات
وال�ب�ل��دي��ة واألش �غ��ال وامل �ط��اف��ئ وال�ت��رب�ي��ة إل��ى ج��ان��ب شيوخ
الدين واألخصائيني النفسيني .وذكر بيان للمشروع الوطني
للشباب أن الحملة الوطنية ملشروع املليون نخلة حازت على
دعم املشروع الوطني للشباب ،وهي حملة تهدف إلى زراعة
مليون نخلة في شتى مناطق الكويت السكنية وغير السكنية
وي �ش��ارك ف�ي�ه��ا م��واط �ن��ون وم�ق�ي�م��ون م�ن��وه��ا إل ��ى أن الحملة
اس�ت�ط��اع��ت زراع ��ة ال�ن�خ��ل ف��ي أك�ث��ر م��ن  32م��درس��ة .وب��ني أن
الحملة ترمي إلى رفع مستوى الوعي البيئي والتشجيع على
تخضير املساحات الصحراوية الشاسعة واملساهمة في الحد
من عوامل التصحر وتشمل الحملة إقامة محاضرات توعوية
وتثقيفية متعلقة بالشأن نفسه.

صداع مزمن يؤرق رؤوس الجميع

االزدحام املروري ...سجن بال أسوار
| كتب هاني شاكر ومحمد نزال |
ب��ات��ت م�ش�ك�ل��ة االزدح � ��ام امل ��روري
ص� � ��داع� � ��ا ي� � � � ��ؤرق رأس امل� ��واط � �ن� ��ني
واملقيمني في الباد كل ي��وم في ظل
ت �ف��اق��م امل�ش�ك�ل��ة ف��ي االون � ��ة األخ �ي��رة
ف��ي وق ��ت ف�ش�ل��ت ف �ي��ه ك��ل امل�س�ك�ن��ات
التي لجأت اليها األجهزة املختصة
للقضاء على االختناقات املرورية.
السير في معظم ش��وارع الكويت
ب � ��ات ب �م �ث��اب��ة رح� �ل ��ة ع� � ��ذاب ي��وم �ي��ة
س��واء للمواطنني أو املقيمني الذين
يعانون األمرين في الذهاب والعودة
م��ن أع�م��ال�ه��م أو ل�ق�ض��اء مصالحهم
بسبب ت��زاي��د أع ��داد ال�س�ي��ارات التي
ت �ك ��اد ت� �ف ��وق ال � �ق� ��درة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة
للطرق والشوارع.
«ال� ��راي» استطلعت آراء ع��دد من
امل��واط�ن��ني ل��رص��د آرائ �ه��م ح�ي��ال هذه
األزم ��ة ح�ي��ث أل �ق��وا ال �ك��رة ف��ي ملعب
ال� �ح� �ك ��وم ��ات ال� �س ��اب� �ق ��ة وات �ه �م��وه��ا
بقصر النظر وان�ه��ا تفتقد أي خطة
أو توقع ملستقبل الطرق في الكويت
مطالبني الحكومة الجديدة بضرورة
ايجاد خطة استراتيجية مستقبلية
ملعالجة األزمة بشكل جذري وعملي
بعيدا عن أسلوب املسكنات.
كما ط��ال�ب��وا ب �ض��رورة ان تتخلى
الكويت عن املركزية وان يتم افتتاح
أف � � � ��رع ل �ج �م �ي ��ع ال� � � � � � � ��وزارات ف � ��ي ك��ل
محافظة على حدة ،وانشاء جامعات
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال� �ع ��اش ��رة وال� �ج� �ه ��راء،
وال�ع�م��ل بنظام ال�ف�ت��رة املسائية في
جميع وزارات الدولة وتواجد رجال
املرور في كل الطرقات الن وجودهم
قد يقلل من التجاوزات املرورية التي
تشهدها الطرقات.
ي �ق��ول امل ��واط ��ن م�ح�م��د ي�ح�ي��ى ان
االزدح � � � � ��ام امل � � � ��روري ي �ت �ك ��رر ب�ش�ك��ل
يومي وبصورة مستمرة في شوارع
ال�ك��وي��ت الرئيسية وأي �ض��ا الفرعية
وه ��ذا ي�ت�س�ب��ب أح �ي��ان��ا ب��اخ�ت�ن��اق��ات
م ��روري ��ة ف��ي أوق � ��ات ال ��ذه ��اب مل��راك��ز
ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ص �ب��اح وال � �ع� ��ودة ال��ى
امل � �ن ��ازل ف ��ي وق� ��ت ال �ظ �ه��ر ،ح �ي��ث ان
مرتادي الطرقات والشوارع يعانون
األمرين في الصباح ووقت الظهيرة
لشدة االزدحام.
وت ��اب ��ع ي �ح �ي��ى :ف ��ي ال �س��اب��ق ك��ان
االزدح� � � � � ��ام امل� � � � ��روري م� �ع� �ق ��وال وم ��ن
املمكن ان يحتمل ول�ك��ن بعد اغ��اق
جسر الغزالي للتصليحات والقيام
ب� �ت� �ع ��دي ��ات ف � ��ي ب� �ع ��ض ال� �ط ��رق ��ات
ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ش��وي��خ ت �ح��ول االزدح � ��ام
امل ��روري إل��ى ف��وض��ى وأزم��ة م��روري��ة
ال تطاق حيث أث��رت تلك التعديات
واالص��اح��ات على ال�ط��رق امل�ج��اورة
لجسر الغزالي وتسببت بازدحامات
م��روري��ة ك�ب�ي��رة ج ��دا ب��االض��اف��ة ال��ى
ج �م �ي��ع امل� �ن ��اط ��ق امل �ح �ي �ط ��ة ب�ج�س��ر
الغزالي.
وأوضح املواطن فهد النويعم انه
ي�س�ت�غ��رق ق��راب��ة ن�ص��ف ال �س��اع��ة في
اش��ارة م��روري��ة واح��دة بسبب كثافة
ال� �س� �ي ��ارات وت �ج �م �ع �ه��ا ف ��ي ش� ��وارع
ض �ي �ق��ة وم � � �ح � ��دودة م �ض �ي �ف��ا « ف��ي

• مواطنون:
افتتاح أفرع للوزارات
ومترو األنفاق
والنقل الجماعي
يحل األزمة
اش � ��ارة ش� ��ارع ك � �ن� ��دادراي واالش � ��ارة
الواقعة عند وزارة التربية استغرق
ف��ي ك��ل واح ��دة منهما ق��راب��ة نصف
الساعة كي اتجاوزها.
وت ��اب ��ع :االزدح � � ��ام ال � ��ذي ت�ش�ه��ده
ال� � � � �ش � � � ��وارع ي� ��وم � �ي� ��ا غ � �ي� ��ر م� �ع� �ق ��ول
وي �ه��در ال��وق��ت وال �ج �ه��د ف��ي ان�ت�ظ��ار
االش��ارة الخضراء كما ان كثرة هذه
االزدح��ام��ات وط��ول ف�ت��رات االنتظار
يتتسبب بتعطيل السيارات».
وق ��ال ال�ن��وي�ع��م « ال يمكن ل ��وزارة
األش �غ��ال ان تنفذ أك�ث��ر م��ن م�ش��روع
لتحسني وتطوير الطرق والشوارع
في آن واحد ،حيث يجب االنتهاء من
تطوير جسر ال�غ��زال��ي أوال ث��م البدء
ب�ب�ق�ي��ة ال�ت�ص�ل�ي�ح��ات ال �ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا
ف��ي ال�ط��رق امل �ج��اورة لجسر الغزالي
كي ال يتسبب هذا األمر باختناقات
مرورية كما نشاهده اليوم».
وط��ال��ب امل ��واط ��ن م�ح�م��د رش �ي��د «
ب �ض��رورة ت��واج��د رج ��ال امل� ��رور عند
ك��ل ن�ق�ط��ة ازدح � ��ام واش � ��ارة م��روري��ة
ل �ت �ن �ظ �ي��م ال� �س� �ي ��ر وال � �ح � �ف � ��اظ ع �ل��ى
ال� �ش ��وارع م��ن االخ �ت �ن��اق��ات امل��روري��ة
ح �ي��ث ال ي �م �ك��ن م��واج �ه��ة األزم � ��ة اال

عبدالكريم الحربي

فهد النويعم

فالح العتيبي

من خ��ال ه��ذا األم��ر مضيفا :أحيانا
أش� ��اه� ��د رج� � ��ال امل � � ��رور ف� ��ي م �ن��اط��ق
ال� �ش ��وي ��خ وال� �خ ��ال ��دي ��ة واالش � � � ��ارات
امل ��روري ��ة ال��واق �ع��ة ف��ي ه ��ذه املنطقة
وأح �ي��ان��ا أخ ��رى ال أج��ده��م وع�ن��دم��ا
ي �غ �ي �ب��ون ع� ��ن ت �ن �ظ �ي��م س �ي ��ر امل � ��رور
تحدث اختناقات مرورية».
وت � ��اب � ��ع رش � �ي � ��د « م � ��ا ي �ض��اع��ف
األزم � ��ة امل ��روري ��ة وي �ج �ع��ل ال �ط��رق��ات
ت��زدح��م ه��و بعض م��رت��ادي الطريق
الذين ال يلتزمون بتعليمات امل��رور
ف �ي �ت �ج��اوزون ال �س �ي��ارات وي�ق�ط�ع��ون
االش � ��ارة ال �ح �م��راء م��ن دون رادع أو
أدن ��ى اح �س��اس ب��امل�س��ؤول�ي��ة ،ون��أم��ل
م��ن م��رت��ادي ال �ط��رق ت�ح�م��ل ال�ط��ري��ق
واالزدح� ��ام ،ك��ي ال تتسبب عجلتهم
بمضاعفة االزدحام».
وق � � ��ال امل � ��واط � ��ن ف ��ال ��ح ال �ع �ت �ي �ب��ي
«ج �م �ي��ع األوق� � ��ات ل��دي �ن��ا ه ��ي س��اع��ة
ال � ��ذروة ،ف��ي ال�ص�ب��اح أث �ن��اء ال��ذه��اب
ب �م �ق��ر ال �ع �م��ل وف � ��ي ف� �ت ��رة ال �ض �ح��ى
وال�ظ�ه��ر وال�ع�ص��ر وأي �ض��ا ف��ي الليل
وهذا يدل على وجود مشكلة مرورية
ت� �ع ��ان ��ي م� �ن� �ه ��ا ال� � �ب � ��اد ف � ��ي ج �م �ي��ع
م�ن��اط�ق�ه��ا ،ح�ي��ث االزدح � ��ام امل ��روري

الشديد يصيب ال �ش��وارع كلها ،بما
فيها الطرق الرئيسية والفرعية».
وطالب العتيبي وزارتي الداخلية
واألشغال بضرورة التنسيق في ما
بينهما لوضع خطة مرورية تنسجم
مع االص��اح��ات التي تنفذها وزارة
األشغال في الطرق املختلفة ،لتفادي
االزدحام املروري املتكرر.
واستطرد قائا ان االزدحام املروري
يتسبب في تأخرنا عن أعمالنا وتعطل
مصالحنا ،وم��ن غير املعقول ان نخرج
ق �ب��ل امل ��وع ��د ب �س��اع��ة ون �ص ��ف ال �س��اع��ة
بسبب االزدح ��ام امل ��روري خصوصا ان
الكويت بلد صغير.
وأثنى املواطن عبد الكريم الحربي
ع �ل��ى ق � ��رار االدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��رور
بتطبيق م�ن��ع س�ي��ر ال �ش��اح �ن��ات في
أوقات الذروة حيث أدى إلى انسياب
ال�ح��رك��ة امل��روري��ة ف��ي جميع طرقات
الكويت.
وأش� ��ار إل ��ى ان ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر من
القوانني امل��روري��ة غير مطبقة ولكن
ان طبقت بشكل صحيح فستقضي
على االزدحام املروري.
وط � � ��ال � � ��ب ال� � �ح � ��رب � ��ي امل � ��واط � �ن � ��ني
واملقيمني الذين يتعرضون لحوادث
م ��روري ��ة ب �ع��دم ان �ت �ظ��ار ق ��دوم رج��ال
ال�ش��رط��ة وعليهم ال�ت��وج��ه إل��ى أق��رب
م� �خ� �ف ��ر ش � ��رط � ��ة ،ح � �ي� ��ث ان م �ع �ظ��م
االزدح ��ام ��ات ت �ك��ون نتيجة ح ��وادث
م� ��روري� ��ة ت �ع �ي��ق ال �ح ��رك ��ة امل� ��روري� ��ة،
م�ت�م�ن�ي��ا م ��ن غ��رف��ة ال �ع �م �ل �ي��ات ال�ت��ي
ت�ت�ل�ق��ى االت � �ص� ��االت ع �ن��د ال� �ح ��وادث
ان تطلب منهم ال�ت��وج��ه إل��ى مخفر
الشرطة وعدم انتظار قدوم الشرطة.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال امل��واط��ن محمد
العجمي ان م��ا ت�ش�ه��ده ال�ك��وي��ت من
ازدح� � � ��ام م � � ��روري ي ��رج ��ع إل � ��ى س��وء
تقدير من املسؤولني وغياب الخطة
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،ح �ي��ث ان ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال�ش��وارع فاقت الطاقة االستيعابية
ال�ت��ي ك��ان��ت م �ق��درة ل�ه��ا ف��ي امل��اض��ي،
قائا ان��ه ك��ان يجب على املسؤولني
ان تكون لديهم خطة مستقبلية ملئة
سنة مقبلة.
ودع��ا العجمي الحكومة الحالية
إل � ��ى وض � ��ع ح� �ل ��ول ج ��ذري ��ة مل�ش�ك�ل��ة
الطرق لتفادي الزحام في املستقبل،
م��ن خ ��ال ت��وس �ع��ة ال� �ش ��وارع وع�م��ل
ج � �س� ��ور ل �ل �ق �ض ��اء ع� �ل ��ى االش � � � ��ارات
امل ��روري ��ة ال �ت��ي ت �ع��رق��ل ال �ح��رك��ة في

الكثير من املناطق في الكويت.
وت ��اب ��ع :ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ان
تطبق ال�ق��ان��ون ب�ي��د م��ن ح��دي��د على
الشركات العاملة في مشاريع الطرق
وت ��وف� �ي ��ر ك ��ل م �ت �ط �ل �ب��ات �ه��ا وت��وف �ي��ر
الدفعات املالية قبل موعدها ان أمكن
حتى ال تتأخر ف��ي تنفيذ املشاريع
امل��وك �ل��ة ل �ه��ا ،م�ش�ي��را إل ��ى ان تأخير
تنفيذ امل �ش��روع��ات ي��رج��ع الحكومة
حيث انها تتأخر في دفع مستحقات
الشركات.
وم ��ن ج��ان �ب��ه ،رأى امل ��واط ��ن سعد
العتيبي ان اختيار توقيت تحويل
بعض الشوارع أثناء العام الدراسي
ش � � ��يء ك � ��ارث � ��ي وس � � � ��وء ت� �ق ��دي ��ر م��ن
امل�س��ؤول��ني ،حيث ت��م تحويل بعض
ال � �ش� ��وارع ال��رئ �ي �س �ي��ة ال� �ت ��ي ي�ع�ت�م��د
عليها املواطن واملقيم بشكل رئيسي
ف �ه ��ذا ب� � ��دوره ت �س �ب��ب ف ��ي االزدح� � ��ام
امل� � ��روري امل �م �ي��ت ،ح �ي��ث ان امل�س��اف��ة
ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ت�ط�ل��ب ف �ت��رة زم�ن�ي��ة ال
تتجاوز  15دقيقة أصبحت تستغرق
أكثر من  60دقيقة.
واعتبر ان منع الشاحنات شيء
ج� �ي ��د ول � �ك ��ن ي� �ج ��ب ان ي �ط �ب��ق ب�ك��ل

• محمد رشيد  :يجب تواجد رجال املرور
عند كل إشارة مرورية
لتنظيم حركة السير لتحقيق اإلنسيابية
• محمد يحيى :االزدحام في السابق كان معقوال
وبعد إغالق جسر الغزالي أصبح اليطاق
• فهد النويعم :فتح اإلشارة الخضراء
يستغرق نصف ساعة وطول االنتظار
يسبب عطل السيارة

صرامة وح��زم حيث ان هناك بعض
الشاحنات ال تلتزم بقواعد امل��رور،
م �ط ��ال �ب ��ا االدارة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م��رور
بتطبيق حظر سير س �ي��ارات النقل
الصغيرة في أوقات الذروة.
وط� � ��ال� � ��ب امل � ��واط� � �ن � ��ني ب� � �ض � ��رورة
االل � �ت� ��زام امل � � ��روري وع � ��دم اس �ت �خ��دام
حارة الطوارئ حيث انها مخصصة
ألغ � � � ��راض ت � �خ ��دم امل �ج �ت �م��ع ب ��أث ��ره،
مشيرا إلى ان هناك ض��ررًا يقع على
غير املستخدمني لها حيث تتناثر
األحجار الصغيرة التي تتسبب في
شروخ زجاج السيارات.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال امل��واط��ن عدنان
حميد ان االزدح ��ام امل��روري طبيعي
بسبب املركزية املطبقة ف��ي الكويت
رغ ��م ان ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ح �ب��اه��ا ب��امل��ال
ال��وف �ي��ر م �ش �ي��را ان ال ح �ل��ول ل��أزم��ة
امل��روري��ة ال�ت��ي تعاني منها الكويت
اال ب ��ال� �ق� �ض ��اء ع� �ل ��ى امل� ��رك� ��زي� ��ة م��ن
خ��ال ان �ش��اء أف ��رع ل �ل��وزارات ف��ي كل
م� �ح ��اف� �ظ ��ة ،وان� � �ش � ��اء ج ��ام� �ع ��ات ف��ي
املنطقة العاشرة ،والجهراء.
وت �س��اءل ح�م�ي��د :ه��ل م��ن املعقول
ون� �ح ��ن ف ��ي ال � �ق ��رن  21الي ��وج ��د ف��ي
ال �ك��وي��ت س ��وى ج��ام �ع��ة واح � ��دة في
العاصمة وهي ال تفي وال تستوعب
خريجي ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة م��ا ي��ؤدي
إل��ى زي ��ادة م �ع��دالت ال�ق�ب��ول ،رغ��م ان
الكويت أسهمت في انشاء جامعات
ك �ث �ي��رة ف ��ي دول ع � ��دة ،م �ش �ي��را إل��ى
ان أي م � ��واط � ��ن ي� �ق� �ي ��م ف � ��ي أي م��ن
امل�ح��اف�ظ��ات الخمس الب��د ان يراجع
مجمع الوزارات في العاصمة النجاز
معاماته.
وطالب الحكومة بضرورة القضاء
على امل��رك��زي��ة م��ن خ��ال ان�ش��اء أف��رع
ل�ج�م�ي��ع ال � � ��وزارات ف��ي ك��ل م�ح��اف�ظ��ة
م� ��ن م� �ح ��اف� �ظ ��ات ال� �ك ��وي ��ت ال �خ �م��س
ف� �ه ��ذا ب� � � ��دوره ي �ق �ض��ي ع �ل ��ى م�ع�ظ��م

• فالح العتيبي :عدوى االزدحام أصابت
جميع الشوارع واملناطق
• عبد الكريم الحربي :تطبيق القوانني
املرورية بحزم يقضي على االزدحام
• سعد العتيبي :اختيار توقيت تحويل بعض
الشوارع أثناء العام الدراسي سوء تقدير
من املسؤولني

االختناقات املرورية التي تحدث في
كل الطرقات املتجهة إلى العاصمة،
وك ��ذل ��ك االس� � ��راع ف ��ي ت �ط��وي��ر ال�ن�ق��ل
الجماعي وانشاء مترو االنفاق الذي
سيقضي بشكل كبير على االختناق
امل ��روري ،حيث سيعتمد الكثير من
املواطنني واملقيمني عليه.
وم��ن جانبه ،ق��ال حسني النجدي
ان االزدحام املروري الذي عانت منه
ال �ك��وي��ت ب�ع��د اج� ��ازة ع�ي��د األض�ح��ى
امل �ب��ارك ي��رج��ع إل��ى تحويل م�س��ارات
بعض الطرق وأهمها طريق الغزالي
الن �ه��ا ش ��ري ��ان ال �ح �ي��اة ف ��ي ال�ك��وي��ت
وط ��ري ��ق امل �ي �ن��اء وج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت،
وال� �ش ��وي ��خ ال �ص �ن��اع �ي��ة ،ف �ض��ا ع��ن
غياب ال��رؤي��ة املستقبلية ع��ن معظم
وزارات الدولة وباألخص في البنية
التحتية.
وط��ال��ب ال�ن�ج��دي ك��ا م��ن وزارات
الدولة مجتمعة العمل معا لنهضة
ال�ك��وي��ت ح�ي��ث ان ت �ق��دم أي دول من
ال� ��دول ي�ع�ت�م��د ب�ش�ك��ل أس��اس��ي على
شبكة الطرق التي بها ،مشددا على
ض� ��رورة ان �ش��اء ش�ب�ك��ة ط ��رق ت��واك��ب
العصر وتستوعب ال��زي��ادة املرورية
خ� ��ال امل �ئ��ة س �ن��ة امل �ق �ب �ل��ة ،ح �ي��ث ان
ال � �ك ��وي ��ت ب� �ه ��ا ال �ك �ث �ي ��ر م� ��ن ال� �ط ��رق
امل �ت �ه��ال �ك��ة وال ت �س �ت��وع��ب ال� ��زي� ��ادة
املرورية الحالية.
ومن جانبه ،أرجع ناصر الهباس
مشكلة املرور إلى أسباب عدة أهمها
ت��وق��ف ح��رك��ة ال �س �ي��ر ف ��ي ال� �ش ��وارع
أثناء ال�ح��وادث بسبب انتظار قدوم
رج � ��ال ال �ش ��رط ��ة ف �ه ��ذا ب� � ��دوره ي�ش��ل
حركة السير ،ل��ذا يجب على ك��ل من
ي �ت �ع��رض ل� �ح ��ادث م � � ��روري ي�ص�ي��ب
ال �س�ي��ارات ال�ت��وج��ه إل��ى أق ��رب مخفر
شرطة لعمل محضر وعدم االنتظار
في مكان الحادث.
وطالب غرفة العمليات في االدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل �م��رور ب ��اص ��دار تعليمات
ألص �ح��اب ال �س �ي��ارات ال�ت��ي تتعرض
لحوادث بضرورة التوجه إلى أقرب
مخفر شرطة حيث ان رجال الشرطة
سيتوصلون إلى هوية املتسبب في
الحادث ليس في مكان الحادث فقط
بل في أي مكان.
ودع� � � ��ا رج� � � ��ال امل� � � � ��رور ل �ل �ت��واج��د
ب�ش�ك��ل م�ك�ث��ف ف ��ي ج�م�ي��ع ال �ط��رق��ات
الن وج��وده��م ي�ح��د بشكل كبير من
ال �ت �ج��اوزات امل��روري��ة ال�ت��ي يرتكبها
قائدو السيارات وخصوصًا حديثي
ال�س��ن ،م�ش��ددا على ض��رورة القضاء
ع�ل��ى الكثير م��ن االش � ��ارات امل��روري��ة
النها أح��د األس�ب��اب الرئيسية التي
تؤدي إلى االختناق املروري.
وأض ��اف ان��ه م��ن ال��واج��ب القضاء
على املركزية التي تشهدها الكويت
فمن ال �ض��روري ان�ش��اء أف��رع لجميع
ال��وزارات في كل محافظات الكويت،
وال � �ع � �م ��ل ل� �ف� �ت ��رة ث ��ان� �ي ��ة ل �ل �ح ��د م��ن
التواجد في الفترة الصباحية التي
يحرص الجميع على قضاء مهامه
فيها ،حيث ان الفترة الثانية للعمل
ف��ي جميع ال � ��وزارات ستقضي على
 50في املئة من االزدحام املروري.
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