
االربعاء 4 اغسطس 2010   15المجلس البلدي
توقيع عقد استشاري للخطة العمرانية لمدينة الكويت بمبلغ 1.286.388 مليون دينار

صفر: رسوم على دخول بعض مناطق العاصمة لحل االختناقات 
بداح العنزي

وقعت البلدية عقدا استشاريا للخطة 
العمراني����ة ملدينة الكوي����ت 2030 مببلغ 
1.286.388 مليون دينار، ووقع العقد مدير 
عام البلدية م.أحم����د الصبيح مع املكتب 
االستش����اري العاملي »دبلي����و اس اتكنز« 
واملكتب احمللي »مستشارو اخلليج«.وقال 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر في مؤمتر صحافي عقد 
على هامش توقيع العقد بحضور مساعد 
املدير العام لش����ؤون املساحة م.عبداهلل 
العمادي ونائب املدير العام للشؤون املالية 
واإلدارية عبدالعزيز احلبيب ومدير ادارة 
املخطط الهيكلي م.سعد احمليلبي ومديرة 
ادارة االنش����اءات عائشة العنان ورئيسة 

مجلس ادارة دار مستشارو اخلليج جنالء 
حمد الغامن ومدير املشروع في شركة »دبليو 
اس اتكنز« برايان ديلي، ان هذا العقد من أهم 
املشاريع التي مت الدفع الى تنفيذها خاصة ان 
البلدية تعتمد على املخطط الهيكلي للدولة 
والذي لم يتم دفعه »اعتباطا« حيث متت 
من خالله دراسة االختناقات املرورية في 
العاصمة وكيفية حلها، مستدركا بأن احد 
حلولها الدائ����ري األول والتنقل اجلماعي 
وعمل املترو ووضع تعرفة رس����وم على 
دخول بعض املناطق، مش����يرا الى ان تلك 
احللول مقدمة كأفكار خاصة ان الدراس����ة 

احلالية ستحدد تطبيق هذه األفكار.
وأعرب د.صفر عن أسفه لطول الدورة 
املس����تندية في بعض اجلهات احلكومية 

والتي تعرقل بعض األم����ور إلجناز مثل 
تل����ك املش����اريع مؤكدا س����ير البلدية في 
خطتها بتطبيق مخرجات الدراس����ة التي 
مت تقسيمها الى ست مراحل تتعلق بجمع 
وحتليل املعلومات والدراسات التخطيطية 
التفصيلية والبدائل التخطيطية واملخطط 
التفصيلي ومخططات املناقشة التفصيلية 
واملخططات واملستندات النهائية. وأعرب 
عن امنياته بان يتم اجناز العقد الذي تبلغ 
مدته 13 ش����هرا في الوقت احملدد للخروج 
النهائية متهي����دا لعرضها على  بالنتائج 
املجلس البلدي لدراستها واقرارها والبدء 
في تنفيذها مشيرا الى ان البلدية مقبلة على 
توقيع مجموعة من العقود املوجودة حاليا 
في جلنة البيوت االستشارية وخصوصا 

ان دراسة العاصمة تأتي متهيدا النطالق 
البدء في تطوير العاصمة.

من جانبه، أوض����ح مدير عام البلدية 
م.احم����د الصبي����ح أن أهداف املش����روع 
تتضم����ن التالي: وضع خطة مس����تقبلية 
متكاملة لتطوير املدينة في ضوء املتغيرات 
االقتصادية للدولة، وضع مخطط عمراني 
الستعماالت األراضي املختلفة، إجراء دراسات 
اقتصادية متخصصة لوضع اخلطط لتحويل 
املدينة كمرك����ز مالي جتاري عاملي، وضع 
آلية وخطط تنفيذ املشاريع املختلفة داخل 
املدينة، إضافة إلى إجراء الدراسة املرورية 
للمدينة )حتديد األحجام املرورية، الكثافة 
املرورية، كفاءة الطرق، االختناقات املرورية، 
النقل  التقاطعات، املداخل... إلخ( وسائل 

اجلماعي )باصات، مترو... إلخ(، مع دراسة 
ش����بكة الطرق باملدينة وإجراء الدراسات 
القطاعية الس����تعماالت األراضي باملدينة: 
جتاري )أنواعه، درجاته، االحتياج، مدى 
اخلدمة... إلخ(، حكومي )وزارات، جهات 
حكومية، استعماالت سيادية... إلخ(، سكني 
)االس����تثماري، الفندقي، تطوير... إلخ(، 
ترفيهي )احلزام األخضر، االس����تعماالت 
التحتية  البنية  األخرى.. إلخ(، خدم����ات 

)كهرباء، صرف صحي، أمطار... إلخ(.
من جهته، أوضح مدير إدارة املخطط 
الهيكلي م.سعد احمليلبي انه تبعا للرؤية 
املوضوعة من قبل املخطط الهيكلي ستصبح 
مدينة الكويت مدينة دولية للمال واألعمال 

د.فاضل صفر خالل املؤمتر الصحافيباإلضافة الى انها مقر احلكم.

إتالف 540 كلغ من المواد الغذائية 
المنتهية الصالحية في صبحان

العنزي: إلغاء »الدائري الثامن«
قتل لحلم األهالي

أسفرت احلملة التي قام بها فريق الطوارئ ومراقبة األغذية واألسواق 
بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير عن اتالف 540 كلغ من املواد الغذائية 
املنتهية الصالحية واالخرى الضارة بالصحة العامة الى جانب حترير 
9 مخالفات اش����تملت على جتهيز مواد غذائية ضارة بالصحة العامة 
وتخزين مواد أولية منتهية الصالحية الى جانب مخالفات عدم التقيد 

بقواعد النظافة العامة وعدم التقيد باالشتراطات الصحية.
ففي الساعة 9 صباحا انطلقت احلملة واستهدفت مصانع األغذية 
والعصائر واأللبان في منطقة صبحان واستمرت ملدة 5 ساعات ومت 
تقس����يمها الى فريقني، حيث قاد الفريق األول رئيس فريق الطوارئ 
عبداهلل اللميع وضم فريقه مس����اعد مش����رف النوب����ة )ج( عبداهلل 
عوض، بينما قاد الفريق الثاني مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات 
البلدية صالح الكندري حيث انطلق الفريق األول الى مصانع اللحوم 
واحللويات واملعجنات واآليس ك����رمي ومت ضبط 440 كلغ من املواد 
األولية اخلاصة بتصنيع األلبان واآليس كرمي منتهية الصالحية منذ 

شهري يوليو وسبتمبر من العام املاضي.

أكد عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي ان االنباء التي تواترت 
خالل الفترة املاضية وتناقلتها وس����ائل االع����الم حول احتمال الغاء 
مش����روع الدائري الثامن بعد اعتراض وزارة النفط على املش����روع 
تثير القلق حول مصير هذا املش����روع ال����ذي كان ميثل حلما ألهالي 
محافظ����ات االحمدي ومبارك الكبير واجلهراء، ملا له من أهمية كبيرة 
لهذه املناطق. وقال العنزي في تصريح صحافي ان مشروع الدائري 
الثامن من املش����اريع احليوية، حيث انه من املق����رر ان يربط ميناء 
الشعيبة بالطريق االقليمي باجتاه الشمال وحدود العبدلي والساملي، 
وكان مبنزل����ة طريق مختصر الى تلك املناطق دون املرور على طرق 
الدائريني السادس والسابع، ومن ثم فإن املشروع يهدف الى تسهيل 
حركة التجارة البرية واحلفاظ على ش����بكة الطرق بالكويت وزيادة 

انسيابية املرور داخل املنطقة احلضرية والسكانية.


