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بقلم اللواء شرطة متقاعد 
حمد السريع

املشكلة املرورية
تطرقنا في أكثر من مقال عن الزحمة املرورية اخلانقة 

بشوارع الكويت ورغم احملاوالت العديدة من أكثر من طرف 
للتدخل حلل املشكلة حكومية وأهلية حتى وصلت إلى 

االتهامات املتبادلة بني االجهزة احلكومية لكل طرف.
التصريح األخير الذي أطلقه احد املسؤولني بوزارة األشغال 
ان توسعة الطرقات لن تنهي مشكلة الزحمة املرورية أعادنا 

الى املربع األول وهي مسؤولية وزارة الداخلية وليس 
اإلدارة العامة للمرور التي أهملت معاناة الناس من االزدحام 

لتنشغل في توقيع املعامالت حتى انك ال تستطيع الدخول 
ملكتب احد املسؤولني عندما تشاهد الطوابير الواقفة أمامه.

أطروحاتنا نعيد صياغتها لعل معالي وزير الداخلية يلتفت 
لها وهي:

٭ إلزام كل شخص أجنبي ال يحمل إقامة سائق بدفع مبلغ 
)500( دينار سنوي.

٭ إلزام كل شخص أجنبي بدفع مبلغ )1000( دينار سنويا 
المتالكه سيارة.

٭ سحب إجازة كل أجنبي بلغ من العمر الـ 60 عاما.
٭ سحب اي سيارة من الطريق مضى عليها 15 عاما.

الكويت بها أكثر من 100 ألف إجازة مزورة او رخصة غير 
مستوفية الشروط حسب اعترافات املسؤولني باملرور 

وتطبيق تلك النقاط سيقضي على اإلجازات غير الصاحلة، 
كما ان الكثير من سائقي السيارات األجانب سيتخلص من 

سياراته ويستغل باصات النقل العام او سيارات األجرة.
املخالفات املرورية املكثفة التي تعلن عنها اإلدارة كل أسبوع 

لن حتل مشكلة االزدحام بالطرقات.
وليالحظ اجلميع ما حدث عندما أغلق جسر الغزالي من 
ازدحامات خانقه في كل طرقات الكويت فماذا لو أغلق 

الدائري الرابع الذي يحتاج لصيانة عاجلة خاصة جسوره 
املتهالكة التي تكاد تتهاوى من قدمها فإن باقي الطرقات 

ستتوقف عن احلركة بسبب تكدس السيارات.
إجراءات وقرارات سهلة وسريعة ستجد ان ما يقارب 200 

ألف سيارة تغادر الطريق من دون عودة.
واليوم بعد ظهور نتائج االنتخابات فإن األعضاء اجلدد 

يطمحون الى التعاون مع احلكومة حلل كل املشاكل التي 
تعاني منها الدولة.

أكد أن االختناقات على »الغزالي« بدأت بالتراجع

الزعابي: تعاون بني جميع أجهزة الدولة للتخفيف من االزدحامات املرورية
جهة سنترال كيفان بجهة الهالل 
األحمر الكويتي، ومراقبة مستمرة 
من قبل دوريات إدارة مرور محافظة 
العاصمة وتسهيل احلركة املرورية 
عند التقاطعات وأيضا تشغيلها 
يدويا عن����د احلاجة وخاصة في 
س����اعات الذروة بالتنس����يق مع 
غرفة التحكم املركزي باإلشارات 

الضوئية.

أهمية التحويالت

 وأش����ار الل����واء د.الزعاب����ي 
إلى أهمي����ة التحويالت التي تعد 
البديل املناسب للتخفيف من حدة 
االزدحام على الرغم من طبيعتها 
وكثافتها عن الطرق الدائمة ولكننا 
وبالتعاون مع وزارة األش����غال 
العامة نعمل معا على وضع أفضل 
تصور لتلك التحويالت على الرغم 
من تعددها وتعديلها من حني آلخر 
تبعا لكثافة احلركة وتزايدها طوال 
فترة تنفيذ املشروع والتي ستحقق 
طفرة مرورية وانفراجة لكثير من 
االزدحامات املرورية التي ستسهم 
هذه املشاريع احليوية في حلها 
حاليا وحتسبا للزيادة املستقبلية 

تبعا لنمو احلركة املرورية.

تعاون الجميع

 وأكد اللواء د.الزعابي أن الدولة 
وجميع مؤسساتها حريصة وتعمل 
عل����ى مواجهة الزي����ادة وضبط 
احلركة املرورية وفق خطط وبرامج 
ومشاريع جترى على قدم وساق 
ومبش����اركة كبرى بيوت اخلبرة 
في العالم وحتت إش����راف خبراء 
ومختصني ف����ي تخطيط الطرق 
وتناس����بها مع احلركة املرورية 
إلى  املتوقع����ة، إضافة  وزيادتها 
احللول ملا قد تشهده تلك الطرق 
واملس����ارات من زي����ادة احلركة 
وكثافتها، مطالبا جميع مستخدمي 
الطريق من س����ائقني وشاحنات 
االلتزام باستخدام الطرق البديلة 
التي تؤدي  والتحويالت املؤقتة 
في النهاية إلى حلول دائمة تصب 
في مصلحة اجلميع والتعاون مع 
رجال وأجهزة امل����رور واجلهات 
املعنية بتنفيذ املش����اريع مطالبا 
الس����ائقني باملساهمة في  جميع 
حتمل جزء من مسؤولية تسهيل 
احلركة املرورية حتى يتم االنتهاء 
من تلك التوس����عات والتعديالت 
التي ستحدث انفراجة كبيرة في 
انسيابية املرور في هذه املنطقة 

احليوية.

دوار محمد بن القاسم مع طريق 
اجلهراء بغرض التحكم في تدفق 
احلرك����ة املرورية عل����ى طريق 
اجلهراء، ومتت إعادة برمجة تقاطع 
طريق اجله����راء مع طريق املطار 
وتقاطع الدائري الرابع مع الغزالي 
مع طريق محمد بن القاسم، وذلك 
لزيادة سعة التحويلة لتصبح )5( 
حارات عند تقاطع طريق اجلهراء 
مع الغزالي وزيادة سعة املسارات 
الفرعية املؤدية من طريق الغزالي 
إلى طريق اجلهراء والدائري الثالث 
حيث كان متوقعا أن تزيد نسبة 
االزدحام إلى 20 - 30% نظرا إلغالق 
اجلس����ر العلوي لطريق الغزالي 
املتجه من والى ميناء الش����ويخ، 
ومت ط����رح جميع البدائل املمكنة 
وهى توسعة املسارات واحلارات 
واملسارات الفرعية وإعادة برمجة 
التقاطعات.  وذكر أن التحويلة مت 
افتتاحها في املوسم املزدحم بحركة 
السير وليس كما كان مخططا له 
سابقا في العطلة الصيفية، لذلك 
عقدت اجتماعات مع جميع اجلهات 
املعنية ب����اإلدارة العامة للمرور، 
وذلك لع����رض بعض املقترحات 
ف����ي تخفيف  الت����ي ستس����اهم 
االزدحام امل����روري كحلول حلني 
إمتام املشروع كان من أهمها منع 
مرور الشاحنات في الفترة ما بني 
الساعة 6.30 صباحا حتى الساعة 
7.00 مساء وذلك لتخفيض عدد 
الشاحنات املارة في طريق الغزالي 
والطرق املجاورة له لتخفيف حدة 
االزدحام املروري على التحويلة 
إال أن توس����عة احل����ارات لم تتم 
ألس����باب تعاقدية وفنية تتعلق 

بضيق املساحات املتاحة.

تقييم الحركة

 وأضاف اللواء د. الزعابي: لقد 
مت تقييم حركة املرور بعد إغالق 
طريق الغزالي وحتويل حركة املرور 
مع الطرق البديلة مبوازاة طريق 
الغزالي ونتيجة لعدم اس����تكمال 
تنفيذ متطلبات التحويلة، إضافة 

لبروز مستجدات أخرى.

إغالق المخارج

 وكذل����ك جار إغ����الق بعض 
املخارج التي تسبب عرقلة احلركة 
املرورية على طريق اجلهراء وعلى 
طريق الكندادراي وذلك بالتنسيق 
مع جهاز اإلشراف بوزارة األشغال 
العام، وتوس����عة املسار الفرعي 
لتقاطع اجلهراء مع شارع املطار 

لضمان سرعة اس����تكمال تلك 
املتطلبات.

موافقات الجهات

وتاب����ع: لقد مت اخ����ذ موافقة 
اجله����ات املعني����ة مبن����ع مرور 
الش����احنات في الفترة من 6.30 
صباحا حتى الساعة 7.00 مساء 
ماعدا أيام اجلمع والسبت والعطل 
الرسمية، كما قامت اإلدارة العامة 
للمرور باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
التي من شأنها املساهمة في تخفيف 
حدة االزدحام املروري في موقع 
العمل ومنها: إغالق تقاطع مدخل 
جامعة الكويت - الش����ويخ من 
البوابة الشرقية وإلغاء اإلشارة 
الضوئية في هذا املوقع وذلك بعد 
االجتماع مع ممثلي جامعة الكويت 
واخذ موافقته����م على ذلك وفتح 
تقاطع ش����ارع جمال عبدالناصر 
مع الغزالي حتت اجلسر وتشغيل 
اإلشارة الضوئية فيه لتوزيع حركة 
املرور في ذلك املوقع وإيجاد بديل 
لدخول جامعة الكويت عوضا عن 
تقاطع البوابة الش����رقية الذي مت 
إغالقه وتشغيل اإلشارة الضوئية 
على الفالش عند الدوار الواقع بني 
مدخل جامعة الكويت - الشويخ 
واملعهد التطبيقي على شارع جمال 
عبدالناص����ر، ومت التنس����يق مع 
جامعة الكويت والتعليم التطبيقي 
بإغالق بوابة اخلروج لتقليل نقاط 
االلتقاء داخل الدوارات »وذلك من 
الساعة 6.00 صباحا حتى الساعة 
2.00 ظهرا ثم تشغيل اإلشارة في 

مرورية ش���ديدة خصوصا على 
طرق الغزالي وجمال عبدالناصر 

واجلهراء.
وأكد الل���واء الزعابي أن هذا 
املش���روع مازال حت���ت البحث 
والدراسة من قبل اجلهات املعنية 
في وزارة األشغال العامة وبلدية 
الكويت والهيئ���ة العامة للبيئة 
الزراعة  العامة لشؤون  والهيئة 
والثروة السمكية، مشيرا بذلك إلى 
انه فور االنتهاء من هذه الدراسة 
ورفع املرئيات والتصورات حيالها 
سيتم اتخاذ القرار بشأنها، مؤكدا 
أن���ه لن يتم العم���ل على تنفيذ 
املشروع إال بعد أخذ موافقة جهات 

االختصاص.

تفويت الفرصة

الل����واء د.الزعابي  وأش����ار 
بقوله ال����ى أن اجلهات املعنية 
بالتنفيذ فوتت فرصة استغالل 
فت����رة العطل����ة الصيفية وقلة 
كثافة احلرك����ة املرورية ألمور 
تخطيطية متعلقة ببرامج عمل 

تنفيذ املشاريع.
وذل����ك الس����تكمال إجراءات 
الس����ير إلزالة جس����ر  حتويل 
الغزالي حيث قامت اإلدارة العامة 
للم����رور بتزويد جهات التنفيذ 

باملالحظات املطلوبة.
لتجهيز التحويلة لتس����هيل 
حركة امل����رور عليها، كما متت 
مخاطب����ة جهات التنفيذ املعني 
بتنفيذ املش����اريع اإلنش����ائية 
للعمل على األخذ بعني االعتبار 

حول األسباب التي أدت إلى 
تفاقم املشكلة املرورية لطريق 
الغزالي وتداعياتها على احلركة 
املرورية وما تشهده الطرق املؤدية 
إلى هذا الطريق احليوي صرح 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون املرور اللواء د.مصطفى 
الزعابي عن األسباب واحللول، 
مؤكدا أن املشكلة خفت عن ذي 
قبل وذلك بسبب احللول السريعة 
الت���ي مت اتخاذه���ا بالتع���اون 
والتنسيق مع مختلف اجلهات 
املعنية بتنفيذ املشاريع اإلنشائية 
واألجهزة ذات الكثافة في استخدام 

هذا الطريق احليوي.

إزالة الجسر

وأشار إلى أن اخلطة اخلاصة 
الس���ير لشارع  بتحويل حركة 
الغزالي لتنفيذ إزالة جسر الغزالي 
الواقع عل���ى تقاطع الغزالي مع 
طريق اجلهراء كان قد بدأ العمل 
بإجراءاته في ش���هر فبراير على 
أساس أن يتم البدء بأعمال حتويل 
الس���ير في بداية فصل الصيف 
»يوليو« وفق ما مت االتفاق عليه 
مع اجلهات املعنية بالتنفيذ بغرض 
استغالل فرصة قلة كثافة احلركة 
املرورية على هذا الطريق في ذلك 

الوقت.

طريق خاص بالشاحنات

 وأشار إلى أن اإلدارة العامة 
للمرور طرحت مشروعا إلنشاء 
طريق خاص للش���احنات ميتد 
من خلف جامعة الكويت وصوال 
إلى منطقة اجلديليات ومنها إلى 
طريق الدائري السادس، وذلك ملا 
تشهده الطرق املؤدية إلى ميناء 
الش���ويخ من عملي���ات تطوير 
وتوسعة نتجت عنها اختناقات 

اللواء د. مصطفى الزعابي

38 زجاجة خمر 
مع آسيوي في اجلليب

سرقة 2500 دينار من مركبة 
مندوب في الفروانية

مواطن سلم طفال تاه
في شوارع بيان إلى املخفر

مصرع مجهول الهوية في تصادم

توقيف إيراني وكويتي ارتكبا 20 
قضية سرقة محالت في حولي

أحال رج����ال أمن الفروانية الى مق����ر اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وافدا آسيويا ضبط في حملة تفتيشية في منطقة اجلليب 
وعثر في سيارته على 38 زجاجة خمر محلي سعة الواحدة ليتر 
ونصف الليتر. وقال مصدر أمني ان اآلسيوي قال انه اشترى هذه 

اخلمور من مركبة وانيت ال يعرف صاحبها حسبما أكد.
محمد الدشيش  ٭

تقدم مندوب مصري اجلنسية الى مخفر الفروانية وابلغ 
عن سرقة 2500 دينار من داخل سيارته، مشيرا الى ان املبلغ 
املسروق كان قد تسلمه من صاحب الشركة التي يعمل بها 
اليداعه في حساب الشركة اال انه ذهب الى البنك فوجد الدوام 
انتهى وهذا ما دعاه الى االحتفاظ باملبلغ إال ان املبلغ سرق 

وسجلت قضية على ان يعاد التحقيق مع املندوب.
هاني الظفيري  ٭

اسهم نشر صورة طفل تاه على »تويتر« في اعادته الى 
اسرته في غضون ساعة وكان مواطن شاهد طفال 4 سنوات 
يبكي في احد طرقات منطقة بيان اال ان الطفل لم يدل مبعلومات 
تساعد املواطن على اعادة الطفل الى ذويه حيث قام بتسليم 
الطفل الى املخفر وقام احد رجال األمن بنشر صورة الطفل 
على »تويتر« وبعد ساعة جاء والد الطفل وتسلمه، مشيرا 

الى ان الطفل كان يلهو مقابل منزله.

احيلت جثة ش���خص مجهول الهوية الى الطب الشرعي 
إزاء ح���ادث تصادم بني مركبة وش���احنة على طريق امللك 
فه���د، وقال مصدر امني انه مت االبالغ عن حادث تصادم بني 
مركبة وشاحنة على طريق امللك فهد حيث سارع رجال األمن 
والطوارئ الطبية وتبني ان احلادث اسفر عن مصرع شخص 
كان يرافق قائد املركب���ة وصاحبها والذي اصيب باصابات 
حرجة، هذا وجار معرفة هوية مرافق قائد السيارة خاصة 

ان رجال األمن لم يعثروا بحوزته على اثبات شخصية.
هاني الظفيري  ٭

متكن رجال مباحث حولي من إغالق نحو 20 قضية سرقة عن 
طريق الكسر بتوقيف شابني احدهما ايراني واآلخر كويتي وقد اعترفا 
بسرقاتهما وأرشدا رجال املباحث عن كيفية تصريف مسروقاتهما 
في الس���وق احمللي. وكانت قضايا سرقات احملالت تعددت سواء 
كانت بقاالت أو محالت حالقة وأجهزة حاسوب ما دفع رجال مباحث 
حولي الى تكثيف التحريات وتش���كيل فريق عمل لهذا الغرض، 
وخلصت التحريات الى ان وراء هذه السرقات شابني عاطلني عن 
العمل حيث مت ضبطهما في شقة أنس، وبالتحقيق معهما اعترفا 
بأنهما شكال تشكيال عصابيا وكانا ينفذان جرائمهما من خالل كسر 
واجهة احملالت أو التس���لل اليها من فتحات مخصصة للتكييف 

وتبني انهما كانا يبيعان مسروقاتهما في سوق اجلمعة.
محمد الدشيش  ٭

منع سير الشاحنات في الفترة الصباحية على طريق الغزالي قلص من االزدحامات املرورية

طرح مشروع إلنشاء 
طريق للشاحنات من 
خلف اجلامعة وصواًل 

إلى اجلديليات

حددنا مواعيد 
وطرقًا بديلة ملرور 

الشاحنات فقط 
حتى ال تعرقل 

حركة السير وتطوير 
»الغزالي« كان 

مخططًا له طبعًا

ربط بني موسم االمتحانات وانتشار احلبوب املخدرة

الغوينم: جتار السموم املخدرة يسخرون أفكارهم الهدامة 
لتوسيع جتارتهم بني طالب املدارس

مباحث حولي كشفت لغز سرقة محل هواتف 
بضبط حارس أمن نام في متنزه لتنفيذ اجلرمية

حترير 6580 مخالفة مرورية وحجز 209 مركبات في نهاية األسبوع

أغل����ق رجال مباح����ث حولي 
قضية س����رقة محل للهواتف في 
احد املتنزهات الترفيهية بتوقيف 
حارس أمن ف����ي املجمع من غير 
محددي اجلنس����ية وق����د اعترف 

احلارس بأنه اس����تغل عمله في 
املجمع ونام في احد جوانب املجمع 
ونفذ جرميته في الثانية من بعد 
منتصف الليل وكان صاحب محل 
للهواتف في متنزه ترفيهي ابلغ عن 

تعرض محله للسرقة عن طريق 
الكس����ر ورفض اتهام احد بعينه 
بالسرقة وقدر املس����روقات ب� 8 
آالف دينار. وقال مصدر امني مت 
اخضاع حراس املتنزه للتحقيق 

سيما وان هناك حراسة ممتدة على 
مدار 24 ساعة وبعد رفع البصمات 
حصر رجال املباحث الشكوك في 
اح����د احلراس او مش����رفي األمن 
والسالمة. وهو من غير محددي 

اجلنسية ليتم اخضاعه للتحقيق 
منفرد وبعد تضييق اخلناق عليه 
قال إنه نفذ واقعة السرقة بان نام 
في احد جوانب املتنزه، وحينما 
تأكد من خلو املجمع قام بسرقة 

احملل وغادر املتنزه الترفيهي بعد 
ان تسلق السور اخلارجي وارشد 
رجال املباحث عن املسروقات والتي 
كان ينوي بيعها بأسعار زهيدة.
محمد الدشيش  ٭

العامة للمرور  اإلدارة  قامت 
املفاجئة  بسلسلة من احلمالت 
الس����ت خالل  ف����ي احملافظات 
عطلة نهاية األس����بوع أسفرت 
ع����ن تس����جيل 6580 مخالف����ة 
مرورية وحجز 209 مركبات و15 

دراجة آلية. وذكرت اإلحصائية 
الصادرة انه مت تس����جيل 1620 
مخالفة مرورية في نطاق محافظة 
العاصمة وحجز 19 مركبة بينما 
مت توقيع 1000 مخالفة وحجز 30 

مركبة في محافظة الفروانية.

وأضافت ان محافظة حولي 
سجلت 1758 مخالفة ومت حجز 41 
مركبة، بينما بلغ عدد املخالفات 
املرورية في األحمدي 678 مخالفة 
وحجز 2 مركبة، وفي محافظة 
مبارك الكبير مت تس����جيل 174 

مخالف����ة بينما بلغت املخالفات 
في اجلهراء 446 مخالفة.

وأشارت إلى ان إدارة العمليات 
العامة للمرور سجلت  باإلدارة 
750 مخالفة خالل عطلة نهاية 
األس����بوع وقام����ت بحجز 115 

مركبة وحج����ز 15 دراجة آلية، 
ومت تسجيل 154 مخالفة في املطار 

وحجز عدد 2 مركبة.
إدارة اإلعالم األمني  وتهيب 
بقائدي املركبات ضرورة االلتزام 
بقواعد وآداب املرور واللوحات 

اإلرشادية واخلطوط األرضية 
ف����ي املخالفات  الوقوع  لع����دم 
وحماي����ة مس����تخدمي الطريق 
العام����ة واخلاصة  واملمتلكات 
من اآلثار الناجمة عن احلوادث 

املرورية.

البرنامج عدة محاور وهي مفهوم 
االدارة وعناصرها واالدارة املدرسية 
ومكوناته����ا األساس����ية واالدارة 
والقي����ادة والتخطي����ط الفع����ال 
التخطيط  ومراحله ومتطلب����ات 

املدرسي ومعوقاته.
محمد الجالهمة - عبداهلل قنيص   ٭

من ان التربية اساس حيوي لغرس 
الفهم في نفوس االبناء وياتي في 
مرحلة الحقة التعليم والنه كلما 
كانت التربية موجهة انعكس ذلك 

على التحصيل العلمي اجليد.
وكان معهد القادة نظم برنامج 
التخطي����ط املدرس����ي وتضم����ن 

الديني ميكن ان يؤهال الطالب الى 
جتنب املمارسات التي تسيء لهم 
وتؤثر على مس����تقبلهم الدراسي 
مثل افتعال مشاجرات قد تنتهي 
الى قضايا جنائية اذ ما ادت الى 
اذى بالغ. وقال الفريق الغوينم ان 
تقدمي التربية على التعليم انطلق 

ميكنهم مواجهة مافيا املواد املخدرة 
من خ����الل تتبع الط����الب خارج 
املدرس����ة والوقوف على  وداخل 
اصدقاء الس����وء الذين من املمكن 
ان ميارسوا دورا خطيرا عن سوء 
تقدير لصالح مافيا املواد املخدرة. 
واكد ان التربية األسرية وكذا الوازع 

أكد مدير معه����د القادة األمني 
للدراس����ات والتدري����ب األهل����ي 
الفريق املتقاعد مس����اعد الغوينم 
املدرس����ي واالدارة  التخطيط  ان 
ان  الفاعل����ة ميكنهما  املدرس����ية 
يحدا بصورة كبيرة من املشكالت 
الطالبية السيما قضايا املشكالت 
وانتشار املؤثرات العقلية بني طالب 
املرحل����ة الثانوية، خصوصا في 

مواسم االمتحانات.
وقال الفريق الغوينم خالل كلمة 
له في ختام البرنامج الذي نظمه 
معهد القادة للدراسات والتدريب 
األهلي لصالح وزارة التربية والذي 
اشتمل على محاور عدة، ان جتار 
امل����واد املخدرة يس����عون بكل ما 
ميتلكون من افكار هدامة الى نشر 
س����مومهم بني كل األوساط سواء 
كانت طالبية او غير طالبية لتكوين 

قاعدة لتجارتهم املسمومة.
الى ان أولياء األمور  واش����ار 
اإلدارات املدرسية  وبالتعاون مع 

تكرمي إحدى املشاركات ويبددو الفريق مساعد الغوينماملشاركون في البرنامج التدريبي

هاني الظفيري  ٭


