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حتى عام 2030 مع وضع حلول إلعداد التصميم التمهيدي واألولي والنهائي

المنصور: تطوير الدائريين الثاني والثالث وشارعي القاهرة ودمشق الستيعاب الكثافة المرورية
وسائل النقل اجلماعي املستقبلية لشارع 
القاهرة والغاء جميع منحنيات االستدارة 
اخللفية على امتداد الشارع وتطوير كل 
املداخل واملخارج وفق املواصفات العاملية 
احملدثة ومواصفات الطرق القياس����ية 
بدولة الكويت. ولفت الى انه مت االخذ 
في االعتبار الربط بني املناطق احملاذية 
للطريق بإضافة تقاطع مزود بإشارات 
ضوئية وتوفير احلركة املرورية القادمة 
من شارع بيروت واملتجهة الى شارع 
االستقالل من خالل طريق اخلدمة على 
شارع القاهرة. وبني انه اخذ في االعتبار 
عمل جسرين فوق اجلزء املنخفض من 
شارع القاهرة لربط شارع بيروت مع 
طريق االستقالل 30 عند تقاطع شارع 

القاهرة 35 مع شارع االستقالل.
التي  وحتدث املنصور عن االعمال 
أخذت في االعتبار لتطوير شارع دمشق 
ومنها تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 
ثالث ح����ارات لكل اجتاه واالحتياطات 
الالزمة الس����تخدامات وس����ائل النقل 
اجلماعي املس����تقبلية للشارع. وشدد 
على ان����ه اخذ في االعتبار الغاء جميع 
منحنيات االستدارة اخللفية على امتداد 
شارع دمش����ق وتطوير جميع املداخل 
العاملية  واملخارج وف����ق املواصف����ات 
احملدثة ومواصفات الطرق القياس����ية 
بدول����ة الكويت والربط ب����ني املناطق 
احملاذية للطريق بإضافة تقاطع مزود 
بإش����ارات ضوئية. وأك����د انه اخذ في 
االعتبار الغاء منحنى االستدارة القائم 
وتخصيص مدخل باجلزيرة الوسطى 
الستخدامات مركز االطفاء جنوب طريق 

الدائري الثاني.

الالزمة الستخدامات 
وسائل النقل اجلماعي 
املستقبلية للشارع.

انه اخذ في  وأكد 
االعتبار الغاء جميع 
منحنيات االستدارة 
امتداد  اخللفية على 
والرب����ط  الش����ارع 
ب����ني القطع احملاذية 
للش����ارع من خالل 
اضاف����ة تقاطع����ني 
بإش����ارات  مزودين 
وتاب����ع  ضوئي����ة. 
املنصور قائال انه مت 
األخذ في االعتبار األعمال لتطوير شارع 
القاهرة ليصبح ثالث حارات في كل اجتاه 
واقامة نف����ق في كل من املنطقة ما بني 
شارع القادسية وشارع كاظمة واملنطقة 
ما بني شارع حطني واملدخل املؤدي الى 
شارع املعتصم مع عمل طريقي خدمة على 
جانبي النفق. واضاف انه مت األخذ في 
االعتبار االحتياطات الالزمة الستخدامات 

خفض طريق الدائري 
الثاني وعمل طريق 
تخدميي في املنطقة 
ما بني شارع احلمراء 
ابن عباس  وشارعي 

وقريش.
وق����ال ان هن����اك 
ع����دة اعم����ال اخذت 
في االعتبار لتطوير 
ش����ارع كندا دراي، 
حيث بلغت السرعة 
التصميمي����ة عل����ى 
امتداد الشارع )80 كم/

ساعة( ومنها تطوير 
وتوسعة الطريق ليصبح ثالث حارات 
في كل اجت����اه واضافة طريق تخدميي 

على جانبي الشارع.
وأوضح انه س����يتم توفير مواقف 
التخدمييني  الطريقني  للس����يارات في 
على جانبي الش����ارع وتوفير مواقف 
امتداد  النقل اجلماع����ي على  حلافالت 
الشارع واألخذ في االعتبار االحتياطات 

قامت وزارة األشغال العامة بدراسة 
الكثافة املرورية على الدائريني الثاني 
والثالث وش����ارعي القاهرة ودمش����ق 
وحتدي����د االحتياجات الالزمة لتطوير 
تلك احملاور الستيعاب الكثافة املرورية 

حتى عام 2030. 
وقال الوكيل املساعد لقطاع هندسة 
الطرق ف����ي الوزارة حس����ني املنصور 
ان الوزارة كلفت ش����ركة »بارس����ونز 
برينكرهوف انترناشيونال« بالتعاون 
مع دار »مستش����ارو اخلليج« بوضع 
حلول لتطوير تلك احملاور من أجل اعداد 
التصميم التمهيدي واالولي والنهائي.

وأشار املنصور الى ان الشركتني أعدتا 
الدراسة املرورية الشاملة مرفقة مع تقرير 
التصميم التمهيدي للمشروع والذي مت 
تقدميه الى الوزارة في الثالث من فبراير 
2009. وذكر املنصور ان اعمال التطوير 
مت أخذها في االعتبار عند اعداد التصميم 
التمهيدي لطريق الدائري الثاني والثالث 
حيث بلغت الس����رعة التصميمية على 
امتداد الطريقني )80 كم/ساعة( ومنها 
تطوير وتوس����عة الطرق في الدائريني 
ليصبح ثالث حارات في كل اجتاه مع 
األخذ في االعتبار االحتياطات الالزمة 
النقل اجلماعي  الستخدامات وس����ائل 
املستقبلية للدائريني. واضاف انه مت الغاء 
جميع منحنيات االستدارة اخللفية على 
امتداد الدائريني وتطوير جميع املداخل 
واملخارج وفق املواصفات العاملية احملدثة 
ومواصفات الطرق القياسية بالكويت 
والربط بني املناطق احملاذية للدائريني 
بإضافة ثالثة تقاطعات مزودة بإشارات 
تطوير الدائريني الثاني والثالثضوئية. ولفت املنصور الى انه سيتم 

»تماهي« يشدد على الوحدة الوطنية

الصوان لحل قضية »البدون« 
وتطبيق قانون »المزدوجين« بشفافية

ش����دد تي����ار املس����ار األهلي 
)متاه����ي( على أهمي����ة الوحدة 
الوطنية وضرورة احلفاظ عليها 
التي  خصوصا في هذه املرحلة 

متر بها املنطقة.
ودعا رئيس التيار م.عبداملانع 
الروح  ال����ى ترس����يخ  الصوان 
الوطنية واملواطنة ونبذ الفتنة، 
فالشعب الكويتي عاش على مر 
التاريخ جسدا واحدا واسرة واحدة 
وما نراه اآلن امنا هو نغمة نشاز 
غريبة على هذا الشعب املخلص 
لوطن����ه ومبادئه ول����ه تأثيرات 
سلبية وعواقب وخيمة ال حتمد 

عقباها اذا استمر هذا النهج في التشكيك في الوالء 
واالساءة الى اي فئة من ابناء الشعب.

 وقال الصوان علينا ان نتحد ونتعاضد ونقف 
صفا واحدا في وجه كل من تسول له نفسه العبث 
بنا ومبقدرات الوطن احلبيب، فكما صمدنا معا في 
حرب التحرير وطرد العدو من بالدنا البد ان نقف 
صفا واحدا في وجه الذين يزايدون على مواقف 

البعض ويشككون في والئهم وانتمائهم.
واشار الى ان احلديث عن ازدواجية اجلنسية 
في هذا التوقيت يبدو كأنه كالم حق يراد به باطل، 
خصوصا انه ل����م متض بضعة ايام على انطالق 
عجل����ة البدء بتنفيذ اخلط����ة التنموية للبالد مع 

ما هو مأمول منها للدفع بعجلة 
التنمية قدما الى االمام من اجل 
جتاوز املرحلة السابقة التي حفلت 
بالكثير من االخفاق احلكومي في 
ملفات عديدة. وعلى صعيد آخر 
طالب الصوان احلكومة ومجلس 
االم����ة بالتعاون حل����ل القضية 
االنس����انية املتمثل����ة في قضية 
»البدون« ووضع حد ملعاناة ابناء 
هذه الفئة من خالل منحهم حقوق 
املواطنة املش����روعة كالتوظيف 
واخلدمات الصحية والتعليمية 
واستخراج عقود الزواج وشهادات 
امليالد ورخص القيادة وغيرها من 
االمور املهمة التي تساعد في رفع املعاناة عنهم. 
واضاف ان مش����كلة »البدون« ب����دأت تتفاقم 
وان التيار يخش����ى من تدوي����ل هذه القضية كي 
تستخدم ضد الكويت في احملافل الدولية السيما 
املهتمة بحقوق االنسان وان القضية تشكل قلقا 
للكويت في جميع املجاالت األمنية واالقتصادية 
واالجتماعية، متمنيا ايجاد السبل املثلى واحللول 
الناجعة النابعة من الداخل. واشار الى ان »البدون« 
يرتبطون باملواطنني الكويتيني بعالقات اس����رية 
واجتماعية، محمال احلكومة مسؤولية تفاقم هذه 
املشكلة بس����بب غياب القرار احلازم في معاجلة 

هذه القضية.

أشكناني: القرارات التنظيمية للعمالة 
المنزلية لحماية حقوق جميع األطراف

توج���ه رئي���س وأعضاء 
الكويت���ي ألصحاب  االحتاد 
مكاتب العمالة املنزلية بأسمى 
آيات الشكر والتقدير لوزير 
الداخلية الفريق الركن الشيخ 
جابر اخلال���د بإصدار بعض 
التنظيمية اخلاصة  القرارات 
بالعمال���ة املنزلي���ة، واعتبر 
إدارة االحتاد  رئيس مجلس 
الكويت���ي ألصح���اب مكاتب 
العمالة املنزلية فاضل اشكناني 
ان مشوار األلف ميل قد بدأ في 
تنظيم أوضاع العمالة املنزلية 
من اجل حماية حقوق جميع 

أطراف العالقة م���ن مواطنني وعمالة منزلية وأصحاب مكاتب 
استقدام العمالة املنزلية.

وحول الق���رارات التنظيمية لوزي���ر الداخلية األخيرة قال 
اش���كناني: نقّدر اجلهود املضنية لوزير الداخلية وله منا كل 
الثناء والتقدير، وان وزير الداخلية بدأ الدرب بإصدار مثل هذه 
القرارات ونتمنى املزيد من القرارات التصحيحية واإلصالحية 
وان تكون الرؤية املستقبلية والبعد االستراتيجي في التطبيق 
والتطوير لوزارة الداخلية دائما من خالل اصدار بعض القرارات 
التي تنظم العالقة بني جميع األطراف وتقضي على أي سلبيات 
ميكن ان يس���تغلها بعض ضعاف النفوس في هضم احلقوق 

واإلساءة الى سمعة الكويت.
وقال رئيس االحتاد ان مثل هذه القرارات من شأنها رفع اسم 
الكويت في احملافل الدولية وحتسني صورة املجتمع الكويتي 
امام الرأي العام الدولي وأمام منظمات حقوق اإلنسان، فالعمل 
في مجال استقدام العمالة املنزلية يحتاج الى العديد من القرارات 
املتوازنة التي تكفل احلقوق جلميع األطراف وتقضي على بعض 

سلبيات النظام القائم حاليا. 
وأضاف رئيس االحتاد ان الكويت حتترم كل من يقيم على 
أرضها مهما كانت مهنته أو جنس���يته، حيث تسعى دائما بكل 
مؤسس���اتها احلكومية واألهلية للحفاظ على حقوق العمالة 
املنزلية وان احلكومة الكويتية دائما سباقة في كل ما من شأنه 

احلفاظ على الكرامة اإلنسانية.

م.عبداملانع الصوان

حسني املنصور

فاضل اشكناني

ديوانية »األشغال« تستضيف العجمي غدًا
اثنى مدير ادارة العالقات العامة بوزارة االشغال العامة حميد بوشهري 

على تفاعل ومتابعة وسائل االعالم لديوانية االشغال االسبوعية.
واكد حرص الوزارة على مواصلة تلك اللقاءات مبا يخدم رسالة الوزارة 
االعالمية، ويحقق توافر جميع املعلومات لوسائل االعالم بشكل دوري. 

وافاد بأن موضوع ديوانية 12 ابريل »االثنني املقبل غدا« حول انش��طة 
ومهام واجنازات قطاع هندس��ة الصيانة وذلك بحضور م.فاضل العجمي 

الوكيل املساعد لقطاع هندسة الصيانة وعدد من مسؤولي القطاع.


