
الطرق السريعة بال «أمان».. وارتفاع متوقع في نسبة احلوادث
مليس بالل

أحدث قــرار إلغــاء حارة 
األمــان في الطرق الســريعة 
حالة مــن التباين فــي اآلراء 
بــني مؤيد للقــرار يــرى انه 
التخفيــف مــن  ســاهم فــي 
حــدة االزدحام املــروري في 
الطرقــات، ومعــارض يؤكد 
أن وجودهــا «أمــان» لقائدي 
السيارات خاصة ملن تتعطل 
مركباتهــم وهــم فــي احلارة 
اليســرى للطريق. «األنباء» 
سلطت الضوء على قرار إلغاء 
حارة األمان، ورصدت وجهات 
نظر عدد من املواطنني الذين 
تأرجحت آراؤهم بني املوافقة 
واملعارضة لتلك اخلطوة، حيث 
استشهد املعارضون مبقطع 
ڤيديو انتشر مؤخرا بوسائل 
التواصــل االجتماعــي يظهر 
حلظة تعطل سيارة ووقوفها 
أقصى اليسار في أحد الطرق، 
قبل أن تفاجئها مركبة أخرى 
مســرعة، وتصدم بها لتلقي 
بهــا إلــى اجلهة األخــرى من 
الشارع، وقد حتولت إلى كتلة 
من احلديد في حادث مروري 
مروع، وفيما يلي التفاصيل: 
في البداية، قــال عبداهللا 
املوسوي: أرى أنه من األفضل 
أن تعود حارة األمان كما كانت 
في السابق، خصوصا في ظل 
ارتفاع نســبة احلوادث منذ 
صدور هذا القرار، مؤكدا أنه 
يعارض تلك اخلطوة التي لن 
تسهم في احلفاظ على األرواح.

بدوره، أكد وليد الفيلكاوي 
أنه ضد هذا القرار، الفتا الى انه 
تعرض حلادث مروي مؤخرا، 
ومشــددا على ان هذه احلارة 
ضرورية للطوارئ التي حتدث 
لسائقي املركبات خالل سيرهم 

لكن ذلك يشــكل خطرا كبيرا 
على سائقي السيارات، ألن هذه 
احلارة يسير قائد السيارات 
فيها على سرعة ١٢٠ كم، وأي 
خطأ سيؤدي إلى وقوع أبشع 

احلوادث املرورية.
مــن ناحيته، قــال محمد 

تتعــرض مركبته لعطل البد 
أن يحاول التوقف في احلارة 

اليمنى.
من جهته، لفت علي دشتي 
إلى أن القرار ناجح وغير ناجح، 
فمع انه خفف ازدحام الشوارع، 
إال أن الناس تعودت استخدام 

الڤيديو الذي انتشر مؤخرا عن 
احلادث اجلماعــي في احلارة 
اليســرى، ومطالبــا اجلميــع 
بااللتزام بقواعد املرور للحفاظ 

على صحة وسالمة اجلميع.
في السياق ذاته، أكد محمد 
العنزي انه مع هذا القرار ألنه 

بوحيمــد: أنا مــع القرار ألنه 
خفف مــن حــدة الزحمة في 
الشــوارع بنســبة ٥٠٪ مــع 
انه سيســهم في زيادة نسبة 
احلوادث، وفي رأيي ان املشكلة 
ليســت في حــارة األمان بل 
في مســتخدمي الطرق، فمن 

حارة األمان عندما يكون هناك 
تأخر في املواعيد أو رغبة في 
الوصول للدوام بأسرع وقت، 
مؤكدا انــه لم يتم اإلعالن عن 
هذا القرار عبر وسائل التواصل 
الناس عنه  االجتماعي إلعالم 
بشــكل مكثــف، مشــيرا الــى 

خفف ازدحامات الطرق وساهم 
في توسيع الشوارع وأصبحت 
افضل، مبينا أن احلادث الذي 
انتشر مؤخرا ال يعتبر مقياسا 
ملدى جناح أو فشل اخلطوة، 
حيــث إن الوقوف فــي جهة 
اليسار ممنوع وعلى كل قائد 
مركبة أن ينتبه جيدا، ويراعي 
قواعد املرور لتفادي أخطاء قد 

تودي بأرواح اآلخرين.
أما دالل الغفران، فأكدت أنها 
ضد هذا القرار، خصوصا ملن 
يتعرضون لتعطل مركباتهم 
وهم من يقودون جهة اليسار 
وهنا ال يســتطيع السائق أن 
ينتقــل جلهــة اليمــني، وهذا 
سيزيد احلوادث بشكل أكبر.

مؤيدو قرار إلغاء حارة األمان لـ «األنباء»: ساهم في تخفيف االزدحام..واملعارضون: ضرورية حال تعّطل املركبات

حارة األمان ..سالمة وأمان ملستخدمي الطرق

يوميا على الطرقات.
مــن جانبه، ذكر حســني 
الفيلكاوي انه ضد قرار إلغاء 
حارة األمان، الذي كما أفاد في 
أمور أضر في نواحي أخرى، 
موضحا أن اإللغاء خفف من 
حدة االزدحــام في الطرقات، 

علي دشتي  (محمد هاشم) حسني الفيلكاوي دالل الغفرانعبداهللا املوسوي وليد الفيلكاويمحمد بوحيمد محمد العنزي

القرار خّفف حدة االزدحام املروري في الشوارع والطرق السريعة بنسبة ٥٠٪ القيادة بها تكون بسرعة ١٢٠كم وأي خطأ سيؤدي إلى وقوع أبشع احلوادث

ملشاهدة الڤيديو

املذن لـ «األنباء»: إصدار ٤٥٠ ألف «مدنية» منذ يوليو وتسليم ٢٨٠ ألفًا

دارين العلي

منــذ الثامــن مــن يوليو 
املاضي متكنت الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية من اصدار 
ما يفوق الـ ٤٥٠ ألف بطاقة 
مدنية للمواطنني واملقيمني، 
ومت تسليم أكثر من ٢٨٠ ألفا 
منها حتى يوم أمس فيما تبقى 
٢١٠ آالف بطاقة مخزنة في ٧٢ 
جهازا في أفرع الهيئة الثالثة.

«األنباء» جالت في املبنى 
الرئيسي للهيئة في جنوب 
الســرة، واطلعــت من مدير 
إنتاج وتوزيع البطاقة املدنية 
جاسم املذن على سير العمل 
والتنظيم اخلــاص بإصدار 
وتسلم البطاقة بعد رفع طاقة 
العمل إلى ٥٠٪ وفقا لقرارات 
مجلــس الــوزراء، حيث أكد 
املذن أن الهيئة ال تألو جهدا 
في التســهيل على املواطنني 
واملقيمني لتســلم بطاقاتهم 
املدنيــة، مؤكــدا أن األمــر ال 
يحتــاج ألكثر مــن دقيقتني 
في حــال جهوزيــة البطاقة 
وحجز موعد للتســلم، الفتا 
الى احلرص الشديد ملدير عام 
الهيئة مســاعد العسعوسي 
على إيجاد جميع السبل التي 
تسهل عمليات تسلم البطاقة 
وتوجيهاته املباشرة لتوفير 

كل اإلمكانيات لذلك.
 ٤٥٠ ألف بطاقة

إدارتــه  إن  املــذن  وقــال 
متكنــت منذ بــدء العمل في 
٨ يوليو املاضي حتى اليوم 
من إصدار أكثر من ٤٥٠ ألف 
بطاقــة منهــا ١١٥ ألفا بطاقة 
للكويتيــني و٢١١ ألفا بطاقة 
لغيــر الكويتيــني و١٢٤ ألفا 
للخــدم، الفتــا إلــى أنــه مت 
االنتهاء من جميع البطاقات 
قيــد اإلصــدار للكويتيــني 
واخلــدم، فيما اليــزال هناك 
حوالي ٥٠٠ ألف بطاقة لغير 
الكويتيني سيتم االنتهاء منها 
خالل الشهر اجلاري على أبعد 
تقدير، الفتا الى تسليم حوالي 
٢٨٠ ألف بطاقة من البطاقات 
املصــدرة من ضمنها ٧٥ الفا 
كانت موجودة قبل االغالق، 

اإلسراع لتسلمها للمساهمة في 
تخفيف الضغط عن األجهزة، 
ولكي يتسنى إصدار وتخزين 
البطاقات قيد االصدار، الفتا الى 
انه كلما كانت عدد البطاقات 
املخزنة في االجهزة أقل زادت 
السرعة في تسلم البطاقة ما 
يساهم بالتقليل من االزدحام 
ويحقق السالســة في العمل 
وعدم االنتظار لفترات أطول، 
مشددا على ضرورة التأكد من 
جهوزية البطاقات، الفتا إلى 

دوامات عملهــا فيما يخص 
تسليم البطاقات، حيث يعمل 
بنظام الورديات من ٦ صباحا 
حتــى ٦ مســاء فــي املبنــى 
الرئيسي بينما من ٩ صباحا 
حتى ٥ مســاء فــي اجلهراء 
واألحمدي، مناشــدا اجلميع 
عدم التكدس لتسلم البطاقات 
في الفترة الصباحية، حيث 
يكون هناك تدقيق كبير على 
املواعيد لتقليل االزدحام، الفتا 
إلــى أن فترات ما بعد الظهر 

منها في الفتــرة الصباحية 
حيــث تبلغ أحيانــا ٩ آالف 
بطاقة، بينما الفترة املسائية 
ال تتجاوز الـ ٣ آالف، مطمئنا 
جميــع الوافديــن ممــن لم 
تصــدر بطاقاتهم حتى اآلن 
بأنه ميكــن االعتداد ببطاقة 
هويتــي اإللكترونيــة فــي 
الرسمية،  جميع تعامالتهم 
وهذا بقرار صادر عن مجلس 
الــوزراء إلى حــني تصدير 
بطاقاتهم، الفتا إلى أن مكتب 
االصدار يقوم بجهود جبارة 
حاليا لالنتهاء من البطاقات 
قيد االصــدار وتصل أحيانا 
لنحو ١٥ ألف بطاقة يوميا.

التوصيل للمنازل

وقــال املــذن إن توجــه 
خدمــة  لتوفيــر  الهيئــة 
التوصيــل للمنازل، والتي 
إجــراءات  حاليــا  يتــم 
ترســيتها، سيشــكل رافدا 
مساعدا للتقليل من الضغط 
علــى عمليــات التســليم، 
ومــن املتوقــع ان يســاهم 
بتوصيل ما يقارب ٤ آالف 
بطاقة يوميا ما يرفع معدل 
التسليم اليومي إلى ١٦ ألف 

بطاقة.
وحتدث عن أهمية افتتاح 

أن نظام املواعيد مبرمج على 
عدم منح موعد في حال كانت 
البطاقة غير مصدرة وجاهزة 
للتســليم، وعلــى املراجعني 
التأكد من البطاقة عن طريق 
اخلط املباشر للهيئة ١٨٨٩٩٨٨ 
ومن ثم تســجيل موعد عبر 
موقع الهيئة واحلضور لتسلم 

البطاقة.
متديد الدوامات

وذكــر أن الهيئــة مددت 

واملســاء يكون االقبال قليال 
جدا، وبالتالي يتم الســماح 
ملن لم يحدد موعد بالدخول 
وتسلم بطاقته وذلك للتيسير 
على املواطنني وتقليل الضغط 

عن األجهزة.
١٢ ألف بطاقة

وبــني أن معدل تســليم 
البطاقات يبلغ يوميا حوالي 
١٢ ألــف بطاقة مــن مختلف 
االفرع تتركز النسبة األعلى 

فرع األحمدي الذي مت جتهيزه 
خــالل أســبوع مــن العمــل 
بتوجيهات مباشرة من املدير 
العام وخصص له ١٣ جهازا 
خلدمة املواطنني في محافظة 
الكبير،  االحمــدي ومبــارك 
حيــث مت تخزين حوالي ٥٠ 
الــف بطاقة ومت تســليم ٣٠ 
ألف بطاقة منها منذ افتتاح 
الفرع في منتصف أغسطس 
املاضي ما ساهم في تخفيف 
الضغط عن املبنى الرئيسي 
وسهل على املواطنني في عدم 
تكبدهم عنــاء احلضور إلى 

جنوب السرة.
أجهزة جديدة

وأشار الى وجود أجهزة 
ذكية مت استحداثها في الهيئة 
خلدمة املواطنني واملقيمني عن 
طريق «باركود» يتم تفعيله 
على اجلهــاز لبطاقات «أول 
مرة» واملواليــد وبدل فاقد، 
حيــث ال حاجــة ملراجعــة 
تفعيــل  وامنــا  املنــدوب 
«الباركود» مباشرة من هاتف 
املراجع على اجلهاز وتسلم 
بطاقته دون عناء، الفتا إلى 
أن نظام هذه األجهزة جاهز 
للعمل وسيتم تشغيلها قريبا 

جدا.

مدير إنتاج وتوزيع البطاقة أكد أن هناك ٥٠٠ ألف للوافدين قيد اإلصدار ومتوقع االنتهاء منها خالل الشهر اجلاري

أعداد من املواطنني واملقيمني في انتظار تسلم بطاقاتهم املدنية مدير إنتاج وتوزيع البطاقة املدنية جاسم املذن

أحد املواطنني خالل تسلم بطاقته املذن يطلع الزميلة دارين العلي على آلية تسلم البطاقة املدنية  (ريليش كومار)

حيث يخزن حاليا ٢١٠ آالف 
بطاقة جاهزة للتسليم في ٧٢ 
جهازا تتوزع على ٤٤ جهازا 
في املبنى الرئيســي و١٥ في 

اجلهراء و١٣ في األحمدي.
القدرة االستيعابية

القــدرة  أن  إلــى  ولفــت 
االســتيعابية لهــذه األجهزة 
تبلــغ ٣٦٠ الــف بطاقــة لكل 
منها ٥ آالف بطاقة، مناشــدا 
جميع من مت اصدار بطاقاتهم 

ندعو املواطنني واملقيمني للتوجه لتسلم بطاقاتهم إلفساح املجال لتخزين أخرىاالنتهاء من جميع بطاقات الكويتيني قيد اإلصدار بواقع ١١٥ ألفًا و١٢٤ للخدم
ال مواعيد ألصحاب البطاقات غير اجلاهزة ويجب التأكد من جهوزيتها قبل احلضورمتديد مواعيد الدوام لتسلم البطاقات حتى السادسة والفترة املسائية األقل ازدحامًا

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

اجلمعة ٤ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

(املرحلة الرابعة)


