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مع عودة الطالب إلى مقاعدهم في املدارس واجلامعات 
بدأنا نشعر مجددا مبشكلة االختناقات املرورية، والتي 
تصيــب كثيرا من قائدي املركبــات بالعصبية الزائدة 
وتزيد من نســب تلوث الهواء، وتسبب هدرا للوقت، 
وهذه املشكلة ليست وليدة اللحظة وإمنا متراكمة وهناك 
محاوالت للحد منها دون جدوى، مما يجعلنا نتســاءل 

عن أسبابها للوصول إلى سبل احلد منها.
األســباب برأيي عديدة، وفي مقدمتها زيادة أعداد 
السيارات، فالطاقة االستيعابية لشوارع الكويت ال تزيد 
على ٩٠٠ ألف ســيارة في حني تتجاوز أعداد املركبات 
مليوني سيارة، أي أكثر من ضعف الطاقة االستيعابية، 
ومشاريع الطرق حتى اآلن ال تتناسب مع الزيادة في عدد 
املركبات السنوية، كما اليزال متركز املدارس واجلامعات 
اخلاصة داخل حدود املناطق السكنية، في حني أن املنطقة 
احلضرية على حالها بنسبة نحو ٨٪ من املساحة اإلجمالية 
للدولــة، كما أن لدينا ندرة في املواقف متعددة األدوار 

باملناطق ذات الكثافة السكنية العالية والتجارية.
ومن أسباب املشكلة أيضا أن االعتماد في نقل الطلبة 
إلى مدارســهم وجامعاتهم اليزال قائما على املركبات 
اخلاصة وليس نظام النقــل اجلماعي، أضف إلى ذلك 
ضعف أداء شركات النقل العام وتوقف املشاريع التي 
تسهم بشــكل جذري في حل هذه األزمة مثل املترو، 

ودخول وخروج املوظفني بتوقيت متقارب.
ومبوازاة كل ذلك التــزال االختصاصات املرتبطة 
بالنقل والطرق متشعبة في عدة جهات حكومية وليست 

حتت مظلة واحدة.
وزارة الداخلية تبذل جهودا لتجاوز املشكلة بتقنني 
حصول الوافدين على الرخص وسحب ما مت احلصول 
عليه عبر استثناءات أو بتالعب، كما عززت الوزارة من 
االنتشــار األمني وقت الذروة في الطرقات ومبحيط 
املدارس لتحقيق االنسيابية ودعوة املواطنني واملقيمني 
إلى االلتزام بقواعد السير للحد من أسباب االختناقات 
وتعقب ومخالفة غير امللتزمــني بالدوريات الراجلة أو 
عبر كاميرات املراقبة ومخالفة وســحب املركبات غير 
املستوفية شروط الســالمة وببرامج توعوية لإلدارة 
العامة للعالقات العامة بدعوة قائدي املركبات الى االلتزام 
بالقانون واخلــروج مبكرا قدر اإلمكان وتوجيههم إلى 
تغيير خط سيرهم حال وجود حوادث في طرقات بعينها.

عالج تلك األزمة يحتاج إلى جهد جماعي مع التعجيل 
بإقامة مشــروع مترو األنفاق وتطوير وســائل النقل 
اجلماعي، وتشجيع الناس على استخدامها، وإقامة مجمعات 
خدمية خارج املدن، واعتماد مشروع بقانون بشأن هيئة 
النقل البري، بحيث حتال إليها أنشطة يراد تدشينها مثل 
مدارس أو أســواق لتأخذ القرار، والتوسع باستحداث 
حارات تخزينية أو حارات إضافية بالشــوارع واملزيد 
من االلتفافات العكسية حتت اجلسور وحتويل إشارات 
ضوئية إلى دوارات أو عمل مداخل ومخارج إضافية. 

وفي اخلتام، ليس هناك ما مينع من االستعانة بخبرات 
الدول الشقيقة التي كانت تشهد مشكلة في هذا امللف 

واستطاعت حتقيق نقلة نوعية فيه.
آخر الكالم: قيام رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل اخلالد، 
وبحضور األخ وكيل الــوزارة الفريق أنور البرجس، 
بتكرمي ضباط وضباط الصف في اإلدارة العامة خلفر 
السواحل، جلهودهم في مواجهة جتار ومروجي املخدرات 
وضبط العديد من القضايا، تكرمي مستحق تقديرا وعرفانا 

للمكرمني، كما أنه حافز ودافع لآلخرين.
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مواطنة تتهم زوجها 
باإلرهاب للزواج من أخرى

سعود عبدالعزيز 

يبدو أن اخلالفات الزوجية دفعت مواطنة لإلبالغ عن 
زوجها واتهامه باإلرهاب. وقالت املرأة إن زوجها يسافر 

الى دولة عربية تنشط بها جماعات متطرفة.
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد من سيدة تفيد بأن زوجها 
له عالقة باإلرهاب، األمر الذي دفع الدوريات للتحقق من 
البالغ حيث أفادت املرأة بان زوجها يتواجد عند زوجته 
األخــرى وأعطت عنوان مكان اقامته في الصليبية وانه 
معتاد على السفر ومتويل انشطة متطرفة، وجار التحقق 

من حقيقة البالغ.

اخلالد يوّجه بإعداد دراسة فورية ألسباب االختناقات املرورية

محمد اجلالهمة 

أمر رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفــاع ووزيــر الداخلية بالوكالة الشــيخ 
طالل اخلالد بعمل دراسة شاملة عن أسباب 
االختناقات املروريــة ووضع حلول حتقق 
االنســيابية في حركة الســير، على ان تبدأ 
األجهزة املختصة إعداد الدراســات فورا مع 
تكثيف الدوريات في التقاطعات للعمل على 
احلد من االزدحــام املروري وانتظام حركة 
املركبات وتنفيــذ اخلطة املرورية واألمنية 
مع فرز دوريات مرورية في منطقة االزدحام 

مبنطقة صباح السالم خالل أوقات الذروة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة على ضرورة 
تطبيق قواعد املرور على املخالفني خاصة في 
مناطق املدارس مع التعامل الراقي مع احلاالت 

اإلنسانية.
وأشار اخلالد إلى ان االختناقات تؤدي إلى 
تأخر الطالب عن العودة الى منازلهم، ما يعيق 
الطالب على إجنــاز واجباتهم الى جانب تأثر 
رب االسرة بشكل تلقائي، مشددا على ضرورة 

توفير البيئة الصاحلة لالسرة . 
ولفــت الــى تواصله مــع وزيــري التربية 

والبلدية ملنع إصدار أي تراخيص جديدة ملدارس 
أو ما شابه في منطقة صباح السالم نظر للكثافة 

املرورية الشديدة التي تشهدها املنطقة. 
وجــاءت أوامر الشــيخ طالل اخلالــد بهذا 
اخلصوص خــالل زيارة ميدانيــة الى منطقة 
صباح السالم مبرافقة قطاع املرور والهيئة العامة 
للطرق ووزارة االشغال والهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية ومقاول املشــروع 
ملتابعة االختناقــات املروية وقت اخلروج من 
املدارس، وذلك بالتزامن مع انطالق العام الدراسي 

اجلديد وبهدف تخفيف االختناقات املرورية.
واطلــع مــن قيــادات الدولة على أســباب 

االختناقات املرورية في منطقة صباح السالم 
واحللول املوضوعة من القطاعات لتيسير احلركة 
املرورية وتقييم الوضع املروري في املنطقة على 
مدار الســاعة خاصة أوقات الذروة مع حتقيق 
أعلى معدالت األمن والســالمة للطلبة وقائدي 

املركبات وتخفيف االختناقات املرورية.
وحضــر للموقــع وكيــل وزارة الداخليــة 
املساعد لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال 
الصايــغ ومدير عام الهيئــة العامة للطرق م. 
سهى اشكناني ووكيل وزارة االشغال لشؤون 
الصيانة عبدالعزيز الصباح ونائب مدير عام 

الهيئة العامة للزراعة غامن السند.

أكد أهمية عدم إصدار تراخيص جديدة ملدارس في «صباح السالم» للكثافة العالية

الشيخ طالل اخلالد يستمع من اللواء جمال الصايغ إلى حلول سريعة لالختناقات املروريةالشيخ طالل اخلالد يوجه اجلهات املختصة بسرعة إعداد دراسة فورية ألسباب االختناقات املرورية

املكراد بحث تذليل املعوقات لضمان خضوع املنشآت لالشتراطات
ترأس رئيس قوة اإلطفاء 
العــام الفريق خالــد املكراد، 
صباح امــس االجتماع األول 
للجنة إزالة املخالفات الوقائية 
من خطر احلريــق في مبنى 
رئاســة قــوة اإلطفــاء العام 
بحضور الوكالء املســاعدين 

في اجلهات املعنية بالدولة.
وفي بداية االجتماع، رحب 
الفريــق املكــراد باحلضــور 
ونقــل لهــم حتيــات وتقدير 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
باإلنابة ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد، ومتنياته لهذه اللجنة 
بالتوفيــق فــي عملها تنفيذا 
لرغبة رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصباح إلزالة جميع 
املخالفات الوقائية من خطر 
احلريــق في مواقــع مختلفة 

لقوة اإلطفاء العام والعمل على 
التنسيق بني اجلهات املعنية 
لوضــع احللــول اجلذريــة 
والقانونية لتذليل املعوقات 
لضمان خضوع هذه املنشآت 

سالمة الناس وممتلكاتهم.
وأكد الفريق املكراد ضرورة 
العمل بــروح الفريق الواحد 
حلماية األرواح واملمتلكات، 
متوجهــا فــي الوقت نفســه 

بالشــكر والتقديــر لإلخــوة 
املواطنني واملقيمني املتعاونني 
فــي إزالة املخالفات، ما يعبر 
عن حسهم الوطني لتحقيق 

الصالح العام.

واملواقع لالشتراطات الوقائية 
التي تضعها قوة اإلطفاء العام 
لضمان سالمتها وحفاظا على 
األمــن املجتمعــي بعد وضع 
جميــع احللــول التي حتفظ 

ترأس االجتماع األول للجنة إزالة املخالفات الوقائية

املواقع املستهدفة بإزالة التجاوزات بهاالفريق خالد املكراد خالل ترؤسه االجتماع

بالبــالد وفقــا ملتطلبات قوة 
اإلطفاء العام.

ومت خالل االجتماع بحث 
املواقع املخالفة في البالد التي 
رصدتها فرق التفتيش التابعة 

االختناقات تؤخر الطالب عن العودة إلى منازلهم وتعيق إجناز واجباتهم الدراسية ورب األسرة يتأثر بشكل تلقائي

تصنيف قضية ضرب «بدون» 
إليرانية باعتبارها جناية

مبارك التنيب

أمر وكيل نيابة حولي تصنيف قضية ضرب وافدة ايرانية 
من قبل شــخص من غير محددي اجلنسية باعتبارها جناية، 
وذلــك بعدما ارفقت في ملف القضية تقريرا طبيا يشــير الى 
اصابات حلقت بها وحتتاج الى عالج ألكثر من ٢١ يوما، فيما لم 
حتدد الوافدة اســباب االعتداء عليها بالضرب وان كانت هناك 

عالقة تربطها باملدعى عليه.
وبحسب ما جاء في القضية التي حملت رقم ٢٠٢٢/١٦ جنايات 
ميدان حولي، فإن وافدة ايرانية قالت ان شخصا «بدون» (حددت 

اسمه) اعتدى عليها بالضرب في منطقة الشعب البحري.

«الكلية»: السرقة بانتحال صفة الشرطة أشد وطأة من بقية اجلرائم
عبدالكرمي أحمد

أكدت احملكمــة الكلية أن جرمية 
الســرقة والضــرب بانتحال صفة 
رجال الشــرطة، أشد وطأة وتأثيرا 
على املجتمع من بقية اجلرائم، لكونها 
تزرع الرهبة بني أفراده وتطرح الثقة 
برجال األمن، ما يسهم بزعزعة األمن 

في البالد.
جاء ذلك خالل حكم أصدرته دائرة 
اجلنح برئاسة القاضي سالم نصر آل 
بانتحال صفة  هيد، بحبس متهمني 

رجال املباحث والضرب والسرقة ملدة 
سنتني مع الشغل والنفاذ.

والتفتت احملكمة عن تقدمي دفاع 
املتهمني ما يفيد تنازل املجني عليهم 
والصلح معهم وادعائهم عدم وجود 
أي ضرر عليهم بعد إعادة املسروقات 
إليهم. وشددت على أن التنازل املقدم 
من املجني عليهم ال يطبق وال يرتب 
آثارا حسب املادتني ١٠٩ و٢٤١ من قانون 

اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية.
الدائرة  من جهة اخرى، أصدرت 
الثامنة في محكمة اجلنايات برئاسة 

العنجري، أمس  املستشــار فوزان 
حكمها بقضية جلب نحو ٧٠٠ زجاجة 
خمر بحرا على مــنت يخت مواطن 

شهير.
وقضت احملكمة باستبعاد صاحب 
اليخت املضبوط أوائل شــهر مايو 
املاضي بعد اعتراف القبطان الفلبيني 
بجلب املضبوطات منفردا، وقضت 
لألخير باحلبس ٥ سنوات مع الشغل 
والنفاذ واإلبعاد عن البالد بعد تنفيذ 
الكويتي باحلبس  العقوبة وللقبطان 

سنة مع الشغل والنفاذ.

ملشاهدة الڤيديو


