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عبدالغفور حاجيه

كل ما يذهب عقل اإلنسان يعد من اخلبائث التي حرمها 
اهللا تعالى على عباده، فزينة املرء ووقاره عقله، وبه مييز 
اخلير من الشر، وعندما يغيب هذا العقل يصبح اإلنسان 
واحليوان في مســالخ واحد، مما يجعله يرى احملظورات 
مباحة فيقتحمها، ويرى املمنوع مسموحا به فيفعله، حتى 
يصــل به احلال إلى االعتداء على والديه، وهذا هو اخلطر 

احملدق بنا.
وما أعنيه آفــة املخدرات، واحلق أن هذه اآلفة أضرت 
إضرارا بالغة مبجموعة ال يستهان بها من الشباب، ففتكت 
بهم وأذهبت عقولهم، وحطمت مستقبلهم، وأودت بهم إلى 
التهلكة، ولقد تفشت هذه الظاهرة اخلطيرة عندنا وانتشرت 
انتشــارا كبيرا، ومع بالغ األسى واألسف لم تقتصر على 
الشباب فقط، وإمنا وقع في شباكها شابات في عمر الزهور، 
وأصبحنا نطالع قصصا وبشكل شبه يومي تثير الشجن 
وتنذر بالشرور وعظائم األمور نتيجة اإلدمان، وهذا دليل 
انتشــارها، وال شــك أنها دمار ما بعده دمار على الفرد 
واألسرة واملجتمع، وهي مصيبة املصائب، وليس ثمة اسم 

يناسبها سوى قرن الشيطان وسالح إبليس.
ومن أضرار املخدرات وهي كثيرة هذه احلوادث املرورية 
التي قضت على املئات واآلالف من الشباب بسبب اإلدمان، 
وباألمس القريب طالعتنا الصحف بخبر وفاة شاب وشابة 
في مقتبل العمر في ســيارتهما بسبب جرعة زائدة أودت 
بحياتهما، إن من أدمن على تعاطي املخدرات بكافة أنواعها 
مبا في ذلك أقراص الشــيطان، يسير إلى الهاوية مبحض 
إرادتــه، ويكتب نهايته بيده، فمــا يتعاطاه يجعله يركب 
الصعب ويظنه ذلوال، فيسير على وجهه بال هدى ورشد، 
ويعرض نفسه وغيره للخطر، وكلها أوبئة خطيرة تؤدي 

إلى املوت، وهي شر مستطير، وداء العصر.
فهذه فتاة جميلــة وعاقلة تزوجت بشــاب رأت فيه 
املواصفات التي حتلم بها كل شابة، فوافقت على االقتران 
به، وفرحت، إال أنها فــي احلقيقة كانت تعيش في وهم، 
فلم تكن تعرف أنها أســاءت االختيار، وأن موافقتها على 
حســاب سعادتها ومستقبلها، وما هي إال أيام قالئل حتى 
انقلب فرحها إلى حزن، لقد اكتشــفت هذه املســكينة أن 
فارس أحالمها الذي اختارته زوجا لها يتعاطى الهيروين، 
وال يستطيع اإلقالع عنه ففضلت الطالق على العيش معه، 

ومثل هذه الفتاة الكثير.
واحلق أن أجهزة األمن لم تقصر في مكافحة هذه اآلفة، 
فهي تعمل مشكورة ليل نهار بجد واجتهاد ويقظة وحزم 
للقضــاء عليها، وتالحق من يبيعهــا ويتعاطاها ويجلبها 
باســتمرار، وتعلن وبشكل مستمر القبض على شحنات 
مــن املخدرات بأنواعها، وتقوم بجهد جبار، وتبذل ما في 
وسعها، إال أن األمر ليس بالسهل ويحتاج إلى مراقبة شديدة 

برا وبحرا وجوا على مدى وقت طويل.
واملخدرات أخطر من املسكرات ألن من يتعاطى املخدرات 
ال ميكنه أن يقلع عنها، ومن أسباب إقبال الشباب على اإلدمان 
املشاكل النفسية والضغوط العصبية ورفقة السوء وتوافر 
املال، ولعل األهم من ذلك ضعف رقابة األسر على أبنائها، 
فعلى األهل مسؤولية متابعة ومراقبة األبناء والوقوف إلى 
جانبهم عندما يتعرضون ملشاكل وأزمات نفسية، كما أنه البد 
من التوعية مبخاطر هذه اآلفة وبيان أضرارها اجلسيمة.

وال شــك أن من األسباب الرئيســية في الوقوع في 
شــرك اإلدمان عدم الوعي الكافي مبخاطرها وأضرارها. 
نسأل اهللا أن يحمي أبناءنا من هذه اآلفة ويشملنا باألمن 

واألمان.. ودمتم ساملني.

«القرود اخلمسة»، وما أدراك ما القرود اخلمسة، هي 
نظرية شائعة االستخدام كنظرية اجتماعية وتستخدم كذلك 
في علم اإلدارة. باختصار ملن يسمع بهذا املصطلح أول 
مرة، في جتربة مت فيها إحضار خمسة قرود في قفص، 
وعلق مبنتصفه حزمة موز مع وجود سلم بأسفله. في 
حال محاول أحد القرود اســتخدام السلم للوصول إلى 
املوز، يطلق رشاشــا من املاء البارد على القردة األربعة 
الباقني. يتم تكرار هذه العملية ومع الوقت وجد أن القردة 
سيمنعون أي واحد منهم يحاول أن يعتلي السلم للوصول 

إلى املوز خوفا من ألم املاء البارد.
بعد ذلك يتم استبدال أحد القردة بقرد جديد والذي 
رأسا سيذهب للســلم لقطف املوز، حينها تقوم القردة 
املرعوبة من ألم املاء البارد مبنعه ومهاجمته، والقرد اجلديد 
يستغرب، ولكن بعد أكثر من محاولة يتعلم أنه متى حاول 
قطف املوز فإنه سينال عقابا قاسيا من القرود ال يعرف 
سببه. يستمر باستبدال القرود التي تعرف القصة بقرود 
جدد، حتى وجد في حال تبديل جميع القرود بجيل ثان 
لم يشــهد سبب الضرب ستجد أن القردة ستستمر في 
ضرب كل من يجرؤ على االقتراب من ســلم املوز. وإذا 
سألتهم مجازا ملاذا؟، فال أحد منهم يدري، ولكن وجدنا 

من قبلنا يفعلون ذلك.
ماذا ميكن أن نتعلم من جتربة القرود اخلمسة؟

هناك جدل حول ما إذا كانت جتربة القرود اخلمسة 
قد حدثت بالفعل، وبغــض النظر عن ذلك، هناك الكثير 
لنتعلمه من هذا، حتى لو كان ينظر إليه على أنه تشــبيه 
فقط. ســأتناول هذه النظرية من جانب العمل املؤسسي 
مــع التركيز على آليات العمل املعمول بها وممكن نطلق 

عليها أعراف العمل داخل املنظمة.
األعراف هي جزء من كل منظمة، خاصة إذا كانت غالبية 
القوى العاملة موجودة لفترة من الزمن، ولكن ميكن أن 
تكون هذه األعراف ضارة بالتقدم في مكان العمل، خاصة 
عندما يتم منع املوظفني اجلدد من تبني أفكار جديدة من 
خالل التركيز على فعل شــيء ما بالطريقة التي يتم بها 
دائما ألنه فقط من األعراف، وجتاهل املؤسسات الطرق 
اجلديدة التــي ميكنها من خاللها احلصول على «املوز» 
(اجلائزة التي تســعى وراءها) والذي يؤدي إلى التطوير 

يعتبر جمودا.
لذلك، فإن جتربة القردة اخلمســة تعلمنا أننا بحاجة 
إلى حتدي أنفسنا باستمرار للنظر إلى األشياء من زاوية 
جديدة، ومراجعة املمارسات التي ميكن تطويرها، وجتنب 
استخدام العذر «لقد اعتدنا العمل دائما بهذه الطريقة»، 
وذلك لتجنب جتربة أشــياء جديدة. بعبارة أخرى، إذا 
أردنا تلك «املوزة»، فهناك أوقات نحتاج فيها إلى اإلبداع، 
أو السماح لهؤالء املوظفني اجلدد بتجربة أشياء جديدة.

نأمل ونعمل دائما للتغيير، ليس ألجل مجرد التغيير، 
ولكن للتغيير لألحسن الذي يؤدي للتطوير الذي يالمس 

احتياجات الناس.

إنه اليقني احملتوم، واحلق املعلوم، 
ودرب للعموم، إنه الفراق الذي ما بعده 
لقاء في هذه الدنيا، والداء الذي ليس 
له دواء، إنه أمر اهللا قوال وعـــــمال 

(كل نفس ذائقة املوت).
غيّب املوت يوم أمس األول (األحد) 
أخي وصديقي احلبيب وجاري الوفي 
«علي عثمان احملــارب» أبو عثمان 
يرحمه اهللا - نعم الصديق.. كان من 
خيرة الناس خلقا، ودينا، وعفة لسان، 
وغيرة على الدين واألخالق والوطن، 
كرمي الطباع، مكتمل اخلصال، جميل 
احمليا، ابتسامته ال تفارق شفتيه، وكان 
كالمه همسا، وحديثه ذربا، وصحبته 
فخرا، يحرجك بتواضعه، حني يسبقك 
بالسالم، ويؤثرك على نفسه باملقام، 
كيف ال تكون كيفان حزينة، بفراق 
ابنها البار، الذي عمل واجتهد بصمت 
في كل مناسبات املنطقة، كل دواوين 
كيفان تعرفه، بل كل الدائرة الثالثة 
تشهد بنشــاطه في االنتخابات، إن 
فقده خلسارة، وما نقول إال كما قال 
رسولنا الكرمي ژ: «إن العني لتدمع 
القلب ليحزن وإنا على فراقك  وإن 

يا أبا عثمان حملزونون».
اللهــم اغفر لــه وارحمه وعافه 
واعف عنــه وأكرم نزله، ووســع 
مدخله، واغسله باملاء والثلج والبرد، 
ونقه من اخلطايا والذنوب كما ينقى 
الثوب األبيــض من الدنس، وأدخله 
اجلنة برحمتك وأعذه من عذاب القبر، 
اللهم نور قبره بنورك الكرمي واجعل 
قبره روضة من رياض اجلنة وارحمه 

برحمتك يا أرحم الراحمني.
اللهم إنك قلت وقولك حق: (وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 

قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون). 
اللهــم اجعلنــا مــن الصابرين 
املبشــرين، وألهمنــا وأهله الصبر 

والسلوان.
نسأل اهللا العلي العظيم أن يرحمك 
يا أباعثمان ويغفر لك ويسكنك فسيح 
جناته، ويلهم أهلك الصبر والسلوان.

الطالبية  الوحــدة  بدأت قائمــة 
كمجموعة طالبية كويتية مســتقلة 
تهدف إلــى خدمة الطلبة دون النظر 
إلى انتماءاتهــم املختلفة في أواخر 
التســعينيات، وهذا رغم بساطته لم 
يكن موجودا آنذاك، ثم حتولت الحقا 
إلى قائمة طالبية تتنافس على قيادة 
االحتــاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
أميركا أو «احتاد أميركا» كما يعرف. 
وخالل فترة قصيرة استطاعت القائمة 
الظفر بقيادة االحتاد لفترة طويلة إلى 
أن خسرت االنتخابات لعدة أعوام ثم 
استعادت مقاعد الهيئة اإلدارية لالحتاد.
لها إســهامات في  القائمة  وهذه 
تطوير احليــاة النقابية الكويتية في 
أميركا بشكل عام واحلياة السياسية 
الكويتية بشكل خاص، حيث إنها طورت 
نظام اجلولة االنتخابية بني الواليات 
للتواصــل مع الطلبة في فترة غياب 
وسائل تواصل حديثة، كما استحدثت 
ممثلني لالحتاد في الواليات ملساعدة 
الطلبة على االســتقرار في أماكنهم، 
وأصبــح هذا العرف لــدى االحتاد 
والقائمة املنافســة للوحدة الطالبية، 
ومؤمترها الســنوي كما ذكرت في 
مقال سابق منصة انطالق للكثير من 
السياسيني على اخلريطة السياسية، 
ذات ميزانية جتاوزت املليون دوالر 
أميركي بدعم سخي من القطاع اخلاص 

وبعض اجلهات في الدولة.
أما على الصعيد السياسي، بقيل 
لي مــن الثقات في التيــار الوطني 
أميركا»،  إن «شــباب  الدميوقراطي 
وهــو اللقب الــذي أعطي خلريجي 
الوحدة الطالبية في التيار، ساهموا في 
تأسيس التحالف الوطني الدميوقراطي 
ثم قيادته وشــارك الكثير منهم في 
إدارة حملة «نبيهــا خمس» لتغيير 
الدوائر االنتخابية حتى تغيرت الدوائر 

االنتخابية.
ولذلك أنصح كل شاب وشابة لديهم 
طموح سياســي، ويؤمنون بكويت 
النظر  حتتضن كافة مواطنيها دون 
إلى انتماءاتهم، وأن النظام الدميوقراطي 
هو األجنح إلدارة البالد، باالنضمام 
إلى صفوف الوحــدة الطالبية، التي 
أراها «بيت الكويت في أميركا»، وأجدد 
دعوتي لهم للذهاب إلى لوس أجنيليس 
هذا الشــهر لدعم الوحدة الطالبية، 

الصوت الوطني في أميركا.

ويجب التعامل مع هذا التحدي 
مبنهجية علمية وقانونية تتفق مع 
االلتزامات حيال االتفاقيات الدولية، 
ومن أبرز هــذه االتفاقيات اتفاقية 
باريس للتصــدي لتغير املناخ من 

جانب احلكومات.
إن النواب من حقهم أن يطمئنوا 
إلى أن حكوماتهم تدرك مسؤولياتها 
حيال هذا امللف وال يقتصر دورها 
على مجرد حضــور االجتماعات 
الدولية حتت عدسات اإلعالم دون 

دور فاعل.
وبالطبع، فإن نواب األمة املدركني 
تلك املسؤوليات ليسوا نواب خدمات 
للناخبني، ولكنهم يتابعون جهود 
احلكومة لتنفيذ التزاماتها بشــأن 
التصدي لتغير املناخ، وذلك ملصلحة 
الشــعب الذي أقسموا على رعاية 

مصاحله وحماية أمواله.

القضايــا، ولفت إلــى أن الكويت 
حترص كل احلرص على دعم الدول 
العربية وعلى العالقات  مع الدول 

الصديقة.
 إن الكويت كانت ومازالت يهمها 
إقامة عالقة طيبة مع مختلف دول 
العالــم وترحب بالتعــاون في كل 
املجاالت السياســية واالقتصادية 
والقضايــا االجتماعية والتعليمية 
والصحية، ونرجو من املولى القدير 
أن يوفق صاحب السمو األمير وسمو 
ولــي العهد في قيادة البالد ملا فيه 

مصلحة الكويت والكويتيني.
من أقــوال املغفور له بإذن اهللا 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد ـ طيب اهللا ثراه: «الكويت 
هي التاج الذي على رؤوسنا وهي 
الهوى املتغلغل في أعماق أفئدتنا، 
فليس في القلب والفؤاد شيء غير 
الكويت وليس هناك حب أعظم من 
التي  العزيزة  الكويت األرض  حب 
عشــنا على ثراها وسطرنا عليها 

تاريخنا وأمجادنا ومنجزاتنا»..
واهللا املوفق.

أو نسمع عنها في وسائل التواصل، 
وكان من املفترض أن يتم إنشاء 
مركز خاص لدراسة هذه الظاهرة 
ومعاجلتها منذ الغزو، وأصبح اآلن 
ضرورة قصوى بعد أزمة كورونا، 
ملا مــر به املجتمع من عزلة حظر 
كلي وجزئي، وهــذا كله له تأثير 
كبير على نفسية الفرد واملجتمع.

قد تكون القيثارة في األسطورة 
رمزية، للدخول إلى قلوب الناس 
والتحكم فيها بطريقة سلمية محبة، 
تام  فاجلنود كانوا على استعداد 
لقتل الدادجا، وهو كائن أسطوري 
له املقدرة علــى قتلهم، لكن كان 
معاجلة املشكلة في منتهى السلمية. 
والفائدة عمت اجلميع، فال اجلنود 
قتلوا، وحصــل صاحب القيثارة 
عليها.. وفــي النهاية فإن تعزيز 
مثل هذه األفكار نحن في أشــد 

احلاجة إليه.

خالل الزفة، وفي حال ورود بالغات 
بشأن االستهتار املواكب لألعراس 
يتم فورا عن طريق املباحث التبليغ 
عن املركبات املتسببة في هذه املشكلة 
متهيدا التخاذ اإلجراءات القانونية 
بحقهم إضافة إلى محاسبة من تعهد 
وأقر بالشروط وبذلك سنجد اجلميع 

يحترم القانون ويطبقه.
أخيرا لوحظ في اآلونة األخيرة 
عودة إطالق النار في األعراس بشكل 
الناس  عشوائي، مما يعرض حياة 
للخطر سواء كانوا في مركباتهم أو 
في منازلهم، لذلك بات من الضروري 
إعادة النظر في عمل فرق تفتيش 
بالقيام بحمالت  السالح وتكليفها 
تفتيشــية لضبط هؤالء املخالفني، 
وكلنا أمل أن يتم القضاء على هذه 
الظاهرة التي سبق أن مت التصدي 
لها ومحاسبة املخالفني للقانون فورا 

ودون تردد، ومنا إلى املسؤولني.

هذا التحدي وأال تشــغلها قضايا 
أخرى عن دورها التشريعي حيال 
مثل هذه القضية والتشريعات التي 
تلزم احلكومات وتستخدم للرقابة 
على أدائها في هذا امللف املهم املتعدد 
احملاور ألنه ميس احلياة والصحة 

والبيئة واالقتصاد.

أشار إلى ضرورة معاجلة األوضاع 
املضطربة في اليمن وأشار إلى أننا 
قلقون من رفض ميلشيا احلوثي 
جتديد الهدنة حتى يتمكن إخواننا 
في اليمن على استقرار وأمن اليمن.

وحتدث سموه أيضا عن العالقة 
مع إيران اجلارة، مؤكدا احلرص على 
العالقة مع إيران املرتكزة على عدم 
التدخل بالشؤون الداخلية في بعض 

الدول العربية.
 هكذا عبر سموه عن املواقف 
السياســية للكويت جتاه مختلف 

أن يتجاوز  املمكــن  معارف من 
القانون، فاملتضرر ال يحاول حينها 
أن  القانون، ويحاول  الى  اللجوء 

يأخذ حقه بيده.
ليس لدي شــك في أن العنف 
أصبح ظاهرة في املجتمع، ويكاد ال 
ميضي يوم إال ونشاهد «هوشة»، 
إن لم نكن شهودا عليها، نشاهدها 

الســن واألطفال بسبب األصوات 
الصادرة من تلك املركبات املتهالكة 
وغياب التواجد األمني الذي ساهم 

في متاديهم.
هناك اقتــراح نضعه بني يدي 
املسؤولني في وزارة الداخلية يتمثل 
في أخذ تعهد من قبل صاحب احلفل 
يتضمن التزامه بقواعد وآداب املرور 

وإلى جانب الدراسات والتقارير 
العلمية، فإن إصدار التشــريعات 
اجلديدة وتطوير التشريعات القائمة 
يعتبــر محورا مهما مــن محاور 
استراتيجيات التصدي لهذا التحدي 
وهذه مسؤولية السلطة التشريعية 
والتي يجب أال تكون بعيدة عن مثل 

التحديات  للتعامل مــع  والتعاون 
السياســية واالقتصادية واألمنية 
املتعددة وتطوراتها املتسارعة، ثم دعا 
سموه املجتمع الدولي إلجناح مسيرة 
السالم في الشرق األوسط والوصول 
إلى حل دائم وشــامل يضمن حق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

واستشعر سموه ما تعيشه بعض 
العربية من عدم االستقرار  الدول 
واألمــن وطالب بــأن نضع احلل 
السياسي لألوضاع في سورية وإنهاء 
حالة احلروب األهلية الداخلية، كذلك 

أفرادها على التعاطي السلمي مع 
اآلخرين، وهناك مجتمعات أخرى 
جتعل حبــل العنف على الغارب، 
وال حتد مــن تعاطيه، وكلما زاد 
تهميش القانون في مجتمع زادت 
العنفية، فيصبح مد  فيه احللول 
األيدي هو لغة احلوار الســائدة، 
وذلك لقناعــة الفرد بأن من لديه 

آلية واضحة لضبط املســتهترين 
الذين يتواجدون في مسيرة الزواج 
(الزفة)، وقيام بعضهم بإغالق الشارع 
وتعطيل حركة املرور واالستعراض 
داخل املناطق السكنية معرضني بهذه 
للخطر،  التصرفات حياة اآلخرين 
إضافة إلى إزعاج األهالي وفزعهم، 
خصوصــا املرضى منهــم وكبار 

املنــاخ وتداعياته  حتدي تغير 
على األمن الغذائي والصحة والبيئة 
العاملية،  التنمية  أحد أبرز حتديات 
ولذلك فإنه بالرغم من مشاغل قادة 
دول العالم إال أنهم يجتمعون على 
للتباحث بعد  القمة شتاء  مستوى 
العلماء واملتخصصون  أن يجتمع 
ويصدر التقرير السنوي من األمم 
املتحدة وكان اجتمــاع القمة لهذا 
العام في شرم الشيخ مبصر بعنوان 
«حلظة فارقة» ملواجهة التغير املناخي 
وشارك فيه أكثر من ١٥٠ من قادة 

الدول ونحو ٣٠ ألف شخص. 
وقد حذر تقرير فجوة االنبعاثات 
لعــام ٢٠٢٢ لبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة من أن تغير املناخ يســبب 
اضطرابا خطيرا في الطبيعة ويؤثر 
على مليارات االشخاص، مشددا على 

احلاجة امللحة إلى التحرك.

اهتم ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، خالل مشاركته 
في قمة اجلزائر التي عقدت األسبوع 
املاضي بالقضايا العربية، وأكد سموه 
على وضع تصورات معلنة حتقق 
األهداف املنشودة ملنظومتنا العربية 

وتلبي طموحات شعوبنا.
وفي هذا املؤمتر تقدم سمو ولي 
العهد باقتراح كويتي لتفعيل مبادرة 
الكويت بتنفيذ إستراتيجية شاملة 
وتكاملية لألمن الغذائي العربي في 
أقرب وقت ممكن، الفتا إلى أهمية هذا 
املقترح في ظل األوضاع الصعبة في 
العديد من الدول العربية فيما يتعلق 
باألمن الغذائي العربي، وما تعيشه 
بعض الدول العربية من أوضاع سيئة 

بسبب النزاعات واخلالفات.
إن سمو ولي العهد، حفظه اهللا، لم 
يغفل عن األوضاع العربية والقضايا 
السياسية ذات العالقة بالدول العربية 
الشقيقة ودول العالم، فأشار سموه 
العربي  بالعمل  الدفع  إلى ضرورة 
املشــترك مبزيــد من التنســيق 

تروي األســطورة اإليرلندية 
أن هناك كائنا أســطوريا اسمه 
الدادجا، لديه موهبة أنه إذا مسك 
قيثارته، لعب مبشاعر الناس، فلديه 
اإلمكانية أن يبكيهم أو يضحكهم 
أو حتى ينيمهم، وحدث أن سرق 
األعداء آلته، ووضعوها في حصن، 
عرف دادجا مكانها، وملا اقترب من 
احلصن طارت القيثارة وحطت في 
حضن صاحبها، وهّم اجلنود بقتله، 
لكنه عزف لهم فضحكوا، وغير 
العزف فبكوا، ثم جعلهم ينامون، 

وخرج من بينهم بسالم.
األسطورة ترمز إلى أن هناك 
طرقا عديدة للسيطرة على اآلخرين 
أسوأها العنف، وأن هناك حلوال لكل 
مشكلة أحقرها العنف، العيش في 
الفرد  أي مجتمع بشري يعرض 
لضغوط جتعله يثور، لكن هناك 
مجتمعــات حترص علــى تربية 

االســتهتار والرعونــة اللذان 
تشهدهما كثير من شوارع الكويت 
بحاجة إلى تدخــل عاجل من قبل 
وزارة الداخليــة ممثلة في اإلدارة 
العامة للمرور التي يجب عليها تطبيق 
القانون علــى كل مخالف لألنظمة 

والقوانني.
بعض الطرق، ولألسف الشديد، 
أصبح خطرها كبيرا على مرتاديها 
بسبب تصرفات هؤالء املستهترين 
الذين يجدون من هذه الطرق مكانا 
ملمارسة استهتارهم بكل جرأة، وأمام 
مرأى اجلميع، األمر الذي يتطلب من 
إدارة املرور توزيع دورياتها بشكل 
دائم لضمان تسهيل حركة املرور، 
إضافة إلى ضرورة ردع ومحاسبة 
األشخاص الذين يعرضون أرواحهم 
وأرواح اآلخرين للخطر بســبب 

استهتارهم وجتاهلهم للقانون.
كذلك يجب على إدارة املرور إيجاد 
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