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يوسف غانم
انتهت إجازة عيد األضحى املبارك واستمتع 
املواطنون واملقيمون بأيامها اما في اداء فريضة 
احلج أو في الس���فر خ���ارج الكويت أو في البر 
خصوصا وقد سادت ايام العطلة اجواء معتدلة 
ورائعة، كانت شوارع الكويت شبه خالية وحركة 
السير ميسرة وسهلة وأمس عادت الزحمة الى 
الشوارع وفي جميع املناطق حيث التحق طلبة 
املدارس بفصولهم الدراسية وانتظم طلبة اجلامعات 
واملعاهد بكلياتهم ومعاهدهم بشكل متزامن مع أول 
يوم دوام للموظفني والعاملني في اجلهات احلكومية 
واخلاصة بعد عطلة استمرت قرابة 10 ايام شكلت 
فترة طويلة لتجمع املراجعني وتكدس املعامالت 
حيث سارع املواطنون واملقيمون إلجناز معامالتهم 
في مختلف القطاع���ات فظهرت االزدحامات في 
جميع شوارع الكويت الرئيسية والفرعية السيما 
املؤدية ال���ى مدينة الكوي���ت ومجمع الوزارات 

اضاف���ة الى أماكن متركز اجلامع���ات والكليات 
واملعاهد واملدارس واجلهات اخلدمية إضافة الى 
املستشفيات التي غصت باملراجعني بشكل كبير 
وملحوظ خصوصا في العيادات اخلارجية التي 
قصدها املئات على اختالف تخصصاتها والتي 
يبذل االطباء فيه���ا جهودا متميزة ملتابعة أكبر 
عدد من احلاالت للتخفيف عنهم وتقدمي العالج 
املناسب لهم، كذلك كان دور موظفي مجمع الوزارات 
الذين استقبلوا مئات املراجعني الذين وقفوا في 
طوابير إلجناز معامالتهم، وهذا ما شوهد ايضا 
في مراكز الهجرة واجلوازات واملرور حيث العمل 
هناك على قدم وساق إلجناز أكبر عدد ممكن من 
املعامالت والتسهيل على املراجعني وقد اسهمت 
جهود إدارة املرور الذي���ن لم يدخروا جهدا في 
تسهيل انسيابية حركة املرور من خالل تواجد 
رجال الدوريات عند مختلف التقاطعات وعلى 

الشوارع الرئيسية.

)محمد ماهر ـ كرم ذياب ـ قاسم باشا(الزحمة عادت للشوارع

حركة السير.. ازدحام كبير

مجمع الوزارات استقبل املراجعني منذ الساعات األولى للدوام

أحد الشوارع الفرعية.. وتبدو فيه زحمة السيارات

»الزراعة«: تنفيذ المرحلة األولى من تحريج ضاحية علي السالم
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
انها بدأت باخلطوات الفعلية للشروع في تنفيذ املرحلة 
األولى من مشروع حتريج منطقة ضاحية علي صباح 
السالم )أم الهيمان( بالتنسيق مع جلنة تنفيذ القرارات 

األمنية في مجلس الوزراء.
وذكرت الهيئة في بيان صحافي انه من بني اخلطوات 

املنفذة اجراء اختبارات التربة من موقع املش����روع في 
مختبراته����ا والقيام بعمليات املس����ح امليداني لرس����م 
املخططات التنفيذية مبينة اهمية اجراء تسوية متهيدية 

للموقع.
وأضافت انه من بني اخلط���وات ايضا حتديد موقع 
الطرق الترابية حول موقع املش���روع وحتديد عالمات 

حدود قطاعاته وحتديد عالمات األسوار الشبكية حوله 
والتي تتمتع بأهمية في حماية املش���روع من التعديات 

واقامة املخيمات.
يذكر ان مشروع حتريج منطقة أم الهيمان عبارة عن 
زراعة شريط بعرض 150 مترا وبطول 9370 مترا ب� 30 
ألف شجرة مقاومة لألدخنة والغازات السامة والرياح.

.. وعادت  الزحمة


