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السور يشيد بإيقاف بناء الشقق العمودية

»القانونية« تبحث دراسة لتعديل رسوم ذبح األغنام

»األحمدي« تبحث 
10 طلبات 

 ٍ لتخصيص أراض
إلقامة مشاتل

القانونية  اللجنة  تناقش 
واملالية خالل اجتماعها اليوم 
برئاسة مانع العجمي دراسة 
الرس����وم املفروضة  لتعديل 

لذبح األغنام.
ويتضمن جدول األعمال 
إدارة  التالي: اختصاص����ات 
الفتوى والتشريع مبراجعة 
الصياغة القانونية للمشروعات 
واملراسيم واللوائح واألنظمة 

املتعلقة بنشاط البلدية.
الكويتي  شكوى االحتاد 
التجارية  الس����يارات  لتجار 

واملستعملة واألجرة.
طلب شركة التبرع بتنفيذ 
مبنى مواقف سيارات متعددة 
األدوار مبنطقة الساملية قطعة 

رقم 19.
الكتاب املقدم من ش����ركة 
الس����يارات واملعدات  بشأن 

املتوقفة في الصحراء املكشوفة 
في ميناء عبداهلل.

إعادة  كتاب شركة بشأن 
النظر في قرار اللجنة املكلفة 
رقم 2013/11/185 بشأن الشرائح 

املضيئة على املركبات.
مشاريع املسالخ � دراسة 
تعديل الرسوم املفروضة لذبح 

األغنام.
طلب بشأن تغيير ونقل 

املوقع املقترح حملطة غرناطة 
رقم 30 توسعة حملطة رقم 15 

قطعة 2.
الفترة  املالي عن  التقرير 
إلى 2014/7/31  من 2014/4/1 
مليزانية الس����نة املالية 2014 

.2015 �
مش����روع ميزانية بلدية 
املالي����ة  الكوي����ت للس����نة 

.2016/2015

تبحث جلنة األحمدي خالل 
اجتماعها اليوم برئاسة عادل 
امليع طل����ب تخصيص اراض 
القامة مشاتل لعدد 10 شركات. 
ويتضمن جدول االعمال الطلبات 

التالية: 
طلب الهيئة العامة لشؤون 
الس����مكية  الزراع����ة والثروة 
تخصي����ص غرف����ة مضخات 
مبنطقة علي صباح السالم »أم 

الهيمان« قطعة رقم 5.
طلب شركة البترول الوطنية 
الكويتي����ة تخصيص مس����ار 
أنابيب وقود جديدة  خلطوط 
للش����ركة من جنوب الشعيبة 
قطعة 1 ال����ى منطقة املطالع. 
طلب تخصيص مسارات كيبالت 
ارضية جهد »132 ك ف« بطول 
2كم وبعرض 7م مبنطقة الوفرة 

الزراعية.
تخصيص مسارات كيبالت 
أرضية جهد »132- ك ف« بعرض 
»4م، 3م« لتغذية محطة العقيلة 
»D« مبنطقة العقيلة. تخصيص 
مسار لكيبالت ارضية جهد »132 
ك ف« بعرض »5م« واستكمال 
تخصيص مسار كيبالت ارضية 
جه����د »132 ك ف« بعرض 3م 

مبنطقة الفنيطيس.
الشكوى والتظلم املقدم من 
شركات بش����أن الضرر الواقع 
على قسائمهم باملركز التجاري 

واالداري بالفنطاس.
طلب وزارة االشغال العامة 
تخصيص موقع مبنطقة العقيلة 
العمال التوس����عة املستقبلية 

حملطة ضخ العقيلة.
تخصيص مسارات خطوط 
انابيب اخلاصة ببعض املشاريع 
البترول  التابع����ة ملؤسس����ة 
الكويتية مبوقع محطة اخليران 
للقوى الكهربية وتقطير املياه 

في منطقة الزور.
طلب وزارة التربية املوافقة 
على تخصيص ارض النشاء 
مدرسة خاصة مبنطقة املهبولة 

قطعة رقم 7.
املقدمة بش����أن  الش����كوى 
مرور خط السكك احلديد داخل 
مزارع الوفرة وما يسببه ذلك 
من خسائر جس����يمة للدولة 

واملواطنني.

أشاد عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة 
محافظة الفروانية نايف الس���ور بالقرار 
احلاسم الذي يقضي بإيقاف مشاريع بناء 
الش���قق العمودية في املناطق الس���كنية 
اجلديدة، كما انه بات غير مطروح في املناطق 
السكنية اجلديدة، خاصة بعد فشل التجربة 
االولى ف���ي م���دينة ج��ابر األحمد وعدم 

إقبال املواطنني عليها.
وقال الس���ور في تصريح صحافي ان 
الهيئة العامة لإلسكان التفتت الى نداءات 
املواطنني والتصاريح املسؤولة حول رفض 
مبدأ الشقق العمودية، مؤكدا انه مت حتويل 
مشروع البناء العمودي الى مزيد من الدراسة 

والتطوير خالل السنوات املقبلة.

املرحلة األولى من 
املشروع تستغرق 

3 أشهر والثانية
5 أشهر والثالثة

36 شهراً

م. احمد الصبيح خالل توقيع عقد البنك املروري                                                              )احمد علي (

الصبيح وقّع العقد أمس والبنك يختص مبراقبة منظومة املرور في كل املناطق

5 ماليني دينار إلنشاء بنك مروري
وّق����ع مدير ع����ام البلدية 
م.أحمد الصبيح عقدا إلنشاء 
بنك مروري )تصميم، إجناز( 
تش����غيل وصيانة منظومة 
مراقبة املرور بتكلفة 5.506 
ماليني دينار مع املقاول اندرا 
سيستماز اس اي اسبانيا ملدة 
54 ش����هرا. وقال الصبيح ان 
البلدية تسعى لوضع منظومة 
ملراقبة املرور تشمل كل مناطق 
الدولة، وستصبح هذه املنظومة 
بع����د إنش����ائها أول منظومة 
ملراقبة املرور من نوعها في دول 
اخلليج، بل باملنطقة جمعاء، 

وستشمل املنظومة:
1 - جتهيز أكثر من 200 موقع 
تعداد مروري مستمر، جتمع 
البيانات املرورية على الطرق 
الرئيسية االستراتيجية بالدولة 
بصورة متواصلة )24 ساعة 

على 24 ساعة(.
2 - جتهيز أكثر من  2700 موقع 
تعداد مروري قصير األجل على 
التقاطعات والدوارات وأقسام 

طرق رئيسية وثانوية.
3 - ترسل البيانات بطريقة 
الس����لكية الى مركز البيانات 

املرورية في بلدية الكويت.
4 - يتكون مرك����ز البيانات 
املرورية من محركني ملعاجلة 
البيانات وهما نظام ادارة قاعدة 
البيانات ونظام إدارة البيانات 

املرورية.
5 - يتواجد في مركز البيانات 
املرورية 15 ش����خصا منهم 3 
مهندسني عن البلدية والباقي 
أعض����اء من طاقم����ي املقاول 
واالستش����اري املشرف على 

املقاول.
6 - سيتم تدريب املهندسني 

الكويتيني املتمركزين في مركز 
البيانات املروري����ة على كل 
جوانب املنظومة من قبل املقاول 

واالستشاري املشرف.
7 - موقع الكتروني يس����مح 
للجهات احلكومية واستشارييها 
باحلصول على بيانات مرورية 
تاريخية ألهداف تخطيطية 
وغيرها، وتعطي املواطن حملة 
تقديرية عن الوضع املروري 

في الطريق املتجه اليها.
وقال: يتضمن املش����روع 

املراحل التالية:
املرحلة االول����ى: مرحلة 
تصميم منظومة مراقبة املرور 
وهي مرحلة مدتها 3 أشهر يقوم 
املقاول فيها بتصميم جميع 
مكونات منظومة مراقبة املرور 
والت����ي تش����مل مواقع جمع 
البيانات املرورية ونظام إرسال 
البيانات الالس����لكي ومركز 
البيانات املرورية في البلدية 

ونظ����ام إدارة قاعدة البيانات 
ونظام ادارة البيانات املرورية 
باالضافة الى املوقع االلكتروني 

للمنظومة.
املرحلة الثاني����ة: مرحلة 
إنشاء منظومة مراقبة املرور 
وهي مرحلة مدتها 15 ش����هرا 
يقوم املقاول فيها بإنشاء جميع 
مكونات منظومة مراقبة املرور 
املذكورة أعاله وفقا ملتطلبات 

وثائق عقده مع البلدية.
املرحلة الثالث����ة: مرحلة 
تش����غيل وصيانة منظومة 
مراقبة املرور وهي مرحلة مدتها 
36 ش����هرا يقوم املقاول فيها 
بالتشغيل املستمر والصيانة 
املستمرة جلميع مكونات العامة 
للمشروع املذكور أدناه، تسليم 
املخرج الرئيس����ي للمشروع 
والذي يتمثل ببيانات مرورية 
على امت����داد طرق الدولة عن 

فترة 3 أعوام.


