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 مشروع نسائي 100% والسائقات من الجنس الناعم وموسيقى هادئة تناسب حواء

فتاة كويتية تطلق ألول مرة »تاكسي« باللون الوردي مخصصًا للسيدات
بدور  المطيري : الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ساندتني بدعمها الفني والمالي

كونا: تنطلق خالل االس���ابيع املقبل���ة والول مرة في الكويت 
سيارات اجرة مميزة بلونها الوردي وسائقاتها من السيدات ضمن 
مش���روع طموح تطلقه فتاة كويتية يقوم على اساس تخصيص 

خدمة التاكسي للسيدات فقط.
 ويتوقع ان حتقق جتربة الفتاة بدور املطيري جناحا ملحوظا 
في ظل حاجة الكثير من الس���يدات الى التنقل بحرية اكثر ودون 
التعرض للحرج او املضايقات التقليدية التي قد يتعرضن لها في 

حال كان السائق رجال.
 وتقوم فكرة »تاكسي حواء« في الكويت على أساس تخصيص 
سيارات اجرة وردية اللون مخصصة فقط لنقل السيدات تقودها 

سائقات من جنسيات مختلفة.
 وقالت املطيري ان التاكس���ي الوردي وسيلة نقل آمنة متنح 
املرأة املزيد من اخلصوصية الى جانب توافر عنصر االمان الذي 

حتتاجه اكثر من اي شيء آخر في حال خروجها من البيت.
 واضاف���ت ان ابرز ما مييز التجربة انها لم تقتصر على الدول 
العربية أو املجتمعات الت���ي توصف بأنها مجتمعات محافظة او 
تقليدية بل ان دوال اوروبية بدأت تطبيقها مثل بريطانيا واسبانيا 
اللتني بدأتا التجربة مع مطلع العام احلالي الى جانب دول أخرى 

كاملكسيك.
 وأش���ارت الى ان دوال عربية واس���المية طبقت الفكرة ومنها 
االمارات ولبنان وس���ورية وايران وبنغالديش متوقعة ان تغزو 
الفكرة العالم خالل س���نوات قليلة حتى تصبح امرا طبيعيا في 

اي دولة.
 وحول جتربتها قالت املطيري انها بدأت بتنفيذ املشروع منذ 
حوالي عام ونصف العام المتام كل اجلوانب القانونية واالجتماعية 
الى جانب دراسة اجلدوى االقتصادية له خصوصا انه ينفذ الول 

مرة في الكويت.
 وأوضحت ان التجربة ستنطلق في شوارع الكويت قريبا حيث 
س���تبدأ بعدد محدود من سيارات االجرة على ان يتم التوسع مع 
مرور الوقت وحسب اخلطة املوضوعة لتطور املشروع وكما جاء 

في دراسة اجلدوى.
 واضافت ان سيارات التاكسي ستعمل بنظام اجرة حتت الطلب 
وليس جوالة حيث سيتم االعالن عن ارقام الهواتف اخلاصة بهذه 

اخلدمة.
 واش���ارت الى الدعم الذي حصلت عليه من الشركة الكويتية 
لتطوير املش���روعات الصغيرة وهي جهة حكومية تابعة للهيئة 
العامة لالستثمار مبينة انه كان لها دور اساسي في امتام املشروع 
س���واء من خالل الدعم الفني او املالي »ولوال ذلك فلرمبا لم يكن 

للفكرة ان ترى النور بهذه السرعة«.
 م���ن ناحية اخرى قالت املطيري انه���ا حرصت على ان يكون 

املش���روع نس���ائيا 100 % فاضافة الى كون السائقني من اجلنس 
الناعم فان هناك بعض اللمسات النسائية فيه كلون السيارة وزي 
الس���ائقات الوردي الى جانب االكسسوارات الداخلية واملوسيقى 
التي تناسب السيدات اكثر الى جانب توفير مجالت تخص حواء 

لالستمتاع بها وقراءتها خالل الرحلة. 
وحول شروط التعامل مع التاكسي الوردي افادت املطيري بأن 
اول هذه الشروط انه لن يسمح لغير السيدات بركوبه فيما يسمح 
لالطفال الذكور حتى س���ن معينة بركوب التاكسي مع امهاتهم او 

اقاربهم من السيدات.
 وقالت ان مواعيد عمل التاكسي متتد من الصباح الى الثامنة 
مساء مع مراعاة توفير األمان للسائقة والراكبة عبر تزويد السيارات 

بخدمه )جي.بي.اس( واملساعدة على الطريق، مؤكدة انه مت اختيار 
السائقات على اساس الكفاءة واخلبرة.

 واش���ارت الى ان اختيارهن جاء على اساس اتقانهن للقيادة 
ومعرفتهن مبناطق الكويت املختلفة الى جانب االلتزام والثقافة 
والسلوكيات االخالقية ومنحهن دورات تدريبية في كيفية التعامل 

مع الراكبات.
 وحول اسعار هذه اخلدمة قالت املطيري انه طبقا لقوانني وزارة 
الداخلية فانه���ا موحدة حيث تخضع جلميع القواعد واالجراءات 
املنظمة لعمل سيارات االجرة اذ انها لن تختلف عن االسعار التي 
تطبق على سيارات االجرة حتت الطلب، مشيرة الى ان املرحلة االولى 

للتجربة ستشمل محافظات حولي والعاصمة والفروانية.

السيارات الوردية.. اخلاصة بالنساء

إصابة 19 شخصًا 
في 6 حوادث مرورية

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
شهدت البالد يوم أمس حوادث مرورية أسفرت عن إصابة 

19 شخصا من جنسيات مختلفة.
وقال فني أول الطوارئ الطبية طارق مال اهلل ان حادث 
س���يارة عند دوار كبد أدى إلى إصابة 6 كويتيني منهم طفل 
ووافدة آسيوية، مشيرا الى ان جميع املصابني حالتهم ليست 
شديدة اخلطورة ومت نقلهم الى مستشفى الفروانية بواسطة 
7 س���يارات طوارئ وان نقل املصابني أشرف عليه عيد زايد 
ومبارك العتيبي. واضاف م���ال اهلل ان حادث تصادم على 
طريق امللك فهد خلف إصابة كويتيني مت نقلهما الى مستشفى 
العدان بواسطة ناصر السرحان وعلي الدريع وغامن الشمري 

ومحمد العنزي.
واش���ار الى تصادم بني مواطن ووافدة آسيوية أدى الى 
إصابة املواطن والوافدة وجرى نقلهما من مكان احلادث في 
شارع املثنى الى مستشفى مبارك بواسطة رجال الطوارئ 

تامر عسران ورياض نصر ومحمد ابراهيم.
ولف���ت الى وقوع حادثني مروريني على ش���ارع اخلليج 
العربي وطري���ق املغرب خلفا إصابة 8 أش���خاص منهم 4 

كويتيني ولبنانية و3 مصريني.
كما وقع حادث دراجة ناري���ة في ميدان حولي أدى الى 

إصابة وافد مصري نقل الى مستشفى مبارك.

ضحايا »ماء النار« 
في باكستان

مجموع�����ة م�����ن 
الناجين من  الضحايا 
الهج���وم عليهم بمادة 
النار(  األس���يد )م���اء 
في باكس���تان، وتقول 
مؤسس���ة »الناجي���ن 
من األس���يد« ان أعداد 
الضحاي���ا ف���ي ازدياد 
حيث سجلت 48 حالة 
في 2009 مقارنة ب� 30 
حالة في 2007 وترجح 
المؤسس���ة ان يكون 
العدد الفعلي أعلى من 
ذلك بكثير بسبب امتناع 
الضحايا عن اإلبالغ عن 
االعتداءات خشية إلحاق 

العار بعائالتهم.
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