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 األشجار غطت إحدى اللوحات 

اإلرشادية في منطقة القصر
 شارع عبداهلل بن جدعان بالجهراء

صعوبة االستدالل في الساملية ش3 جادة 5 مدخل جادة 3

مخرج غير نظامي على شارع دمشق

ملصقات تغطي اإلشاراتالشارع املقابل ملسجد الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في النزهة

لوحة على األرض.. أين املتابعة والصيانة؟! لوحة مهملة في الساملية خلف املطافئ من جهة شارع عمان

عدم متابعة صيانة اللوحات بجانب برج العوضي

إهمــال
»الزراعة التجميلية« يزيد المشاكل المرورية

»الهيئة«: شركات جديدة في طريقها لحل المشكلة
مواطنون: هناك غياب لخارطة المسؤولية والمحاسبة

رندى مرعي
لم تعد االش����ارات واللوحات 
املرورية في بعض الشوارع وعلى 
بعض االرصفة تؤدي عملها بالشكل 
املطلوب وذلك بفعل االشجار التي 
تزرع عل����ى االرصف����ة وجوانب 
الطرق����ات وتكبر مع مرور الزمن 
دون ان تلق����ى االهتمام املطلوب 
والعناية الالزم����ة حتى تتخطى 
رقعتها لتحتض����ن كل ما يحيط 
بها مبا فيها من لوحات واشارات 
مرورية. وهن����ا تكمن اخلطورة، 
السائق  فاالشارات وضعت لتدل 
على الطرقات، سواء كانت اسماء 
شوارع او وجهات سير او غيرها 
من االشارات وعدم رؤيتها قد يؤدي 
ال����ى نتائج ال حتمد عقباها حيث 
يضل السائق طريقه ويؤدي ذلك 

الى حوادث سير.
»األنب����اء« تطرق����ت الى هذه 
التي يواجهه����ا معظم  املش����كلة 
الناس خ����الل طريقهم الى عملهم 
او الى منازلهم. ففي البداية، قال 
مصدر في وزارة االشغال ان الوزارة 
تقوم بدورها في هذا االطار بشكل 
كامل، مؤكدا ان مسؤولية الوزارة 
ال تشمل مسألة التشجير والزراعة 
بل تقتصر على احلرص على وجود 
االشارات واللوحات املرورية في 
مكانها الصحي����ح وعلى صيانة 
هذه اللوحات في حال حتركت من 
مكانها او اصبح ما كتب عليها غير 
واضح، اما مسألة اخفاء االشجار 
لهذه اللوحات فهي مسؤولية الهيئة 
العام����ة للزراعة، مش����يرا الى ان 
»االشغال« تقدمت بكتابني للهيئة 
ملعاجلة هذه املشكلة، لكن لم حتل 

حتى اآلن.
اك����د احد  م����ن جانب آخ����ر، 
املهندس����ني املتقاعدين ان مشكلة 
االش����جار التجميلية ليست فقط 

باالش����جار من قبل ادارة الزراعة 
التجميلية وان تكون هناك متابعة 
اكثر دقة بشكل اسبوعي او بشكل 
شهري، مشيرا الى ان االهمال يخلف 
الكثير من املشاكل. وفي رد على ما 
نسب للهيئة العامة للزراعة قال 
رئيس مركز الطوارئ شاكر عوض 
ان املشكلة تكمن في الشركات التي 
لم تؤد عملها على اكمل وجه وقد 

فيما تغطيه من لوحات واشارات 
مرورية، امنا ايضا في عدم االهتمام 
بها بالشكل املطلوب، فهناك اشجار 
لم تعد متت للتجميل بصلة ملا آلت 
اليه حالتها بس����بب االهمال، كما 
ان هناك عددا كبيرا من النخيل ال 
يتم تلقيحه على الرغم من وجود 

الثمار فيه.
كما دعا الى االهتمام بشكل اكبر 

مت االعالن من قبل الهيئة عن فض 
هذه العقود والتوقيع مع شركات 
جديدة حلل كافة املشاكل، لكن هذا 
االمر يخضع للدورة املستندية التي 
تأخذ وقتا طويال من اجل احلصول 

على املوافقة الرقابية.
وتابع ع����وض ان هناك فريق 
ط����وارئ يعمل عل����ى متابعة كل 
املالحظ����ات التي ترد الهيئة وفي 

شتى املجاالت وال ميكن ان يكون 
قد وصل للهيئة اي بالغ او كتاب 

في هذا الشأن.
وأكد ان عجلة العمل في الهيئة 
تدور دومنا تقاعس او تراجع من 
اي قط����اع، وأعلن عوض انه يتم 
العم����ل اآلن مع وزارة املواصالت 
على تشغيل خطوط ساخنة على 
مدار اليوم لتلقي جميع الشكاوى 

رواد شارع الملك فيصل بين العديلية والخالدية يعانون عدم رؤية اللوحات

لوحة غير واضحة في السالمية شارع المطيري قرب مسجد الزبن

دليل القطع غير واضح في منطقة حطين لوحة تشير إلى دوار وقد غطتها األشجار في شارع المضخة بالجهراء
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)هاني الشمري ـ محمد ماهر ـ سعود سالم ـ كرم ذياب ـ قاسم باشا(

شارع ابن العباس في ضاحية عبداهلل السالم واألشجار حتجب الرؤية عن القادمني

إشارات منحرفة عن مكانها في شارع جمال الدين األفغاني بضاحية عبداهلل السالم .. حتى األشجار داخل السور تغطي لوحات املرور اإلرشادية

أشجار كثيفة تغطي لوحة االلتفاف املائلة أصال علىشارع صنعاء!

زراعة األرصفة حتجب الرؤية عند املداخل املؤدية إلى شارع صنعاءإهمال األشجار يعوق رؤية اللوحات في شارع الواحة باجلهراء

لوحة »افسح الطريق« بحاجة إلى من يجدها

المرورية  المشاكل  لحل  التوعية  نشر 
والمواطن للوطن  الحضاري  الوجه  يعكس 

يكن وعدم االعتراض عليها لدى 
املعنيني.

من جانبه يقول فارس العنزي 
ان الناس قلما يفكرون مبس����ألة 
منو االشجار حول منازلهم وما قد 
يسببه اهمالها من مشاكل، لذلك من 
املمكن ان نرى هذا االمر عند بعض 
املنازل والنه ليس هن������اك ال رقيب 
وال حس����يب عليها جند انه�������ا 

تدخل ف������ي خان����ة االهمال.
ب����دوره ق����ال ف����ادي منصور 
ان جزءا من مس����ؤولية تضليل 
السائقني يرجع الى تشويه اشارات 
املرور ممن ال يعرفون حجم هذه 
املسؤولية، وذلك الن مسألة العناية 
بهذا االمر ال تصب فقط في خانة 
السالمة املرورية ولكن تعكس وجها 
حضاريا وتدل على مدى الوعي لدى 
الناس وتبني احساسهم باملسؤولية 

جتاه الوطن وجتاه اآلخرين.
واشار منصور الى ان املشكلة 
ليست مشكلة اشارات وحسب بل هي 
اكبر من ذلك وهي مشكلة سير بشكل 
عام واملشكلة االكبر تكمن في غياب 
خارط���ة املسؤولية املروري�������ة 
وذل���ك النه اذا ما اخذنا اح������دى 
هذه الظواهر ال نعرف من اي������ن 
نبدأ بالبحث عن املس���ؤولي������ة 
س���واء على وزارة االشغ�����ال او 
الهيئة العامة للزراع�����ة او املجلس 
البل���دي او ادارة امل������رور وهنا 

تكمن املشكل�����ة.
وتابع ان هذه املسألة حتم������ا 
ستتطور وتصبح ازمة م������رور 
وذلك الن املشاكل اكبر من مسألة 
اش������ارات فهناك احلفر في الطرقات 
ومشكل������ة االن������ارة في بعض 
املناطق لذلك االمر يتطلب ايج������اد 
جلنة متابعة طرقات لتراقب كل هذه 
االمور وتكون على علم ومعرفة 

ملن يجب ان تتوجه حللها.

البعض  االستهتار احلاصل لدى 
الذين يستخدمون هذه االشارات 
كمكان للملصقات ويضعون عليها 
ملصقات اعالنات او رسومات بال 
معنى، وبني الذين يزرعون اشجارا 
ح����ول منازله����م وال يهتمون بها 
بشكل مس����تمر ما يؤدي الى منو 
هذه االشجار وتدلي اغصانها على 
ما يحيط بهذا املنزل حتى ان كانت 

واالقتراحات وللعمل على حلها من 
قبل ادارة التنفيذ والصيانة وسيتم 

العمل بها في وقت قريب جدا.
غير ان مسؤولية اشارات املرور 
ال تقع على عاتق اجلهات الرسمية 
واملختصة وحسب بل يتحملها الى 
جانبهم املسؤولون وتكون على 
نفس القدر اذا ما كانت اكبر وهذه 
املسؤولية موزعة ومتنوعة بني 

اشارة مرور او غيرها من االشارات 
التي يستعني بها السائقون ليصلوا 
الى مكان ما او يستدلون بها على 

شيء ما.
وهذا ما يقوله محمد س����لمان 
الذي يلقي اللوم على االشجار في 
الكثير من حاالت تضليل الطريق 
والتأخر على موع����د ما كثيرا ما 
عانى منها متسائال على عاتق من 

تقع هذه املسؤولي�������ة؟ السيما ان 
كل جهة ترفعها عن نفسها.

من جانب آخر يتابع سلمان 
ان هن���اك جانبا كبي���را من هذه 
املس���ؤولية ملقى عل���ى الناس 
واالم���ر ال يق���ف عن���د االخالل 
به���ذه االش���ارات بطريقة ما بل 
هي مسؤولية السكوت عن هذه 
املشكلة وجتاهلها وكأن شيئا لم 

مقابل برج 
التحرير من 

الصعوبة التحرك 
وفق اللوحات

النخيل أعاق رؤية احدى اللوحات
 على طريق 3 مدخل مشرف من طريق الملك فهد


