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مترو األنفاق سيخفف من االزدحام املروري

»األشغال« لديها خطة تطويرية لتطبيق ما جاء بالمخطط الهيكلي للدولة

الكليب: مترو األنفاق  وبناء مساكن بعيدة 
عن العاصمة يخففان من االزدحام المروري

والثالث والرابع وطريقي دمشق 
واالستقالل وشارع القاهرة.

وافاد بأن جزءا من حل االزمة 
يأتي في بناء مناطق س���كنية 
خارجية مخدم���ة )بعيدة( عن 
العاصمة لتساهم في التخفيف من 

اعداد السيارات داخل املدينة.
واشار الى ان مشروع جسر 
الشيخ جابر يساعد ايضا على 
ان  معاجل���ة االزم���ة موضحا 
املش���روع مت االنتهاء منه على 
التعاقدي واملستندي  املستوى 
على ان يطرح بعد صدور قرار 
مجلس الوزراء بازالة العوائق 

من حرم الطريق.
وقال ان تنفيذ مشروع مترو 
االنف���اق وايج���اد بدائل اخرى 
للمواطنني واملقيمني في عملية 
التنقل والتجوال والتنسيق مع 
جميع اجلهات املختصة من خالل 
جلان مش���تركة على املستوى 
التنفيذي تس���اهم في معاجلة 
االزمة املرورية.واضاف ان الوزارة 
لديها خطة عملية وتطويرية من 
شأنها تطبيق ما جاء باملخطط 
الهيكلي للدولة الذي يشتمل على 
اعمال تخ���ص البلدية واالدارة 

العامة للمرور.

تخفف من حدة االزدحام وتخدم 
مناطق سكنية كثيرة كمدينتي 
جابر االحمد وس���عد العبداهلل 

واجلهراء.
واوضح ان هناك مشروعني 
يتكون االول من اربعة تقاطعات 
والثاني من ثالثة تقاطعات مت 
املناقصات  الى جلنة  ارسالهما 
لطرحهما ومثل هذه املش���اريع 
ميك���ن ان تس���اعد ف���ي ح���ل 

االزمة.
وذك���ر ان هناك مش���اريع 
رئيس���ية اخرى للوزارة منها 
الدائري األول والثاني  تطوير 

قال وكيل وزارة األش���غال 
الكلي���ب أمس  م.عبدالعزي���ز 
ان االزم���ة املروري���ة ميكن ان 
حتل باخلطط االس���تراتيجية 
والتش���ريعات واملخطط���ات 

التنظيمية.
الكلي���ب ان دور  واض���اف 
الوزارة في املس���اهمة في حل 
االزمة املرورية يكمن في التعاون 
التنفي���ذي مع بلدي���ة الكويت 

واالدارة العامة للمرور.
واوضح ان وج���ود الوزير 
د.فاضل صفر على رأس وزارتي 
االش���غال والبلدية يساهم في 
ايجاد احلل���ول الفعلية لألزمة 

وتنفيذها بالسرعة املطلوبة.
واشار الى ان ظاهرة االزدحام 
املروري موجودة في جميع الدول 
وميكن ان حتل في الكويت »مبا 
لدينا من العمل والتشريعات« 
اعداد  التقليل م���ن  ان  مبين���ا 
الس���يارات التي تزيد س���نويا 
على 60 الف سيارة يساهم في 

تخفيف االزمة.
ال���وزارة لديها  ان  واضاف 
مشاريع طرق ميكن ان تساهم 
في ح���ل االزمة منه���ا حتويل 
15 تقاطع���ا الى تقاطعات حرة 

م.عبدالعزيز الكليب


