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اعداد: بداح العنزي

أعلن مدير إدارة شؤون اجلنائز في »البلدية« فهد 
املس���بحي ان عدد الوفيات الت���ي مت جتهيزها ودفنها 
في مقابر الكويت خالل ش���هر أغس���طس املاضي بلغ 
450 متوفى الى جانب جتهيز وتسفير 57 جثمانا الى 

خارج البالد.
وق���ال: لقد بلغ عدد املتوفني من الرجال والنس���اء 
واألطفال الذين مت جتهيزهم ودفنهم في مقابر الصليبخات 

235 متوفى الى جانب جتهيز وتسفير 51 جثمانا فيما 
بلغ عدد املتوفني الذين مت جتهيزهم ودفنهم في املقابر 

اجلعفرية 66 متوفى وجتهيز وتسفير 6 جثامني.
وأضاف ان عدد املتوفني الذين مت جتهيزهم ودفنهم 
في مقابر اجلهراء بلغ 37 متوفى فيما بلغ عددهم في 
مقبرة صبحان 102 متوفى الى جانب دفن 10 متوفني 

في مقبرة غير املسلمني.

المسبحي: 507 متوفين خالل شهر أغسطس

مصادرة عدد من السيديهات إتالف مواد غير صاحلة

إزالة إعالن مخالف تفتيش على صالحية املواد الغذائية

م. أحمد الصبيح

أحمد البغيلي

م.جسار اجلسار

م. عبداللطيف األستاذ

إتالف 750 كيلو من المواد الغذائية وإزالة 173 إعالنًا مخالفًا في مبارك الكبير

اعتماد موقع للموانئ البرية على الحدود بمساحة 6 ماليين متر مربع
وافقت البلدية على تخصيص موقع 
البرية )النويصيب( لوزارة  املوانئ 
املواصالت مبسافة 6 ماليني متر مربع، 
وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح 

في كتابه:
ان املخطط الهيكلي الثالث للكويت 
واملعتمد اقترح عدد 3 موانئ برية على 
احلدود مع الدول املجاورة على كل من 
»طريق العبدلي � طريق الساملي � طريق 
النويصيب« علما بأنه مت التنسيق مع 
املوانئ  وزارة املواصالت بخصوص 
الهيكلي  اع���داد املخطط  البرية عند 

للكويت ومكوناتها كالتالي:

اوال: محط���ات اوزان الش���احنات 
وتش���مل: ميزان ش���احنات، مواقف 
للشاحنات القادمة من خارج الكويت، 
مواقف للشاحنات لنقل البضائع من 
الكويت، مخازن  الى داخ���ل  احلدود 
للبضائع لتخزي���ن احلمولة الزائدة 
عن الوزن املسموح به، مخازن تبريد 
لتخزين احلموالت الزائدة التي حتتاج 

الى مخازن مبردة.
ثانيا: مختب���رات املواد الكيماوية 
وتشمل: مختبرا لفحص املواد الكيماوية 
ومطابقتها، مواقف للشاحنات لنقل 
امل���واد الكيماوي���ة، مخ���ازن للمواد 

الكيماوية  الكيماوية، مخازن للمواد 
مبردة.

النباتات  ثالثا: موق���ع لفح���ص 
واحليوانات: عيادة بيطرية، مختبر 
النبات���ات، موق���ع حلجر  لفح���ص 
احليوانات املصابة، مواقف للشاحنات 

لنقل احليوانات والنباتات، مخازن.
رابعا: املواد الغذائية

1 � مختبر لفحص املواد الغذائية.
2 � مخ���ازن لتخزي���ن احلموالت 

الزائدة.
3 � مواقف للشاحنات.

خامس���ا: خدم���ات املس���افرين 

وتشمل:
مبرافقه���ا خلدم���ة  صال���ة   �  1

املسافرين.
2 � مواقف الباصات.

سادس���ا: مواق���ع لالحتياج���ات 
املستقبلية )السكة احلديد وخدماتها( 

وتشمل اخلدمات التالية:
الس���كة  1 � مس���ارات خط���وط 

احلديد.
2 � مرافق خاصة خلدمات قطارات 

السكة احلديد وتشمل اآلتي:
أ � محطة سكة حديد.

ب � مواقع صيانة القطارات.

وتقدر املساحة املطلوب تخصيصها 
لكل ميناء بري ب� 6 ماليني متر مربع، 
بحيث تقدر مساحة مواقف الشاحنات 
لتخدم جميع مكونات امليناء 2 مليون 
متر مربع تتس���ع الى 1300 ش���احنة 
وتقدر املس���احات املطلوبة للمخازن 
لتخدمي جميع مكون���ات امليناء ب� 3 
ماليني متر مربع وتشمل مواقع احلجر 
الصحي، مليون متر مربع للمختبرات 
والعيادات واملكاتب احلكومية املختصة 
وصالة انتظار املسافرين واالحتياجات 
اخلاصة بهم على ان تشمل املساحة 
املطلوب���ة تخصيصها املراكز القائمة 

وتوسعاتها.
الرأي الفني: ال مانع من حيث املبدأ 
من تخصيص موق���ع املوانئ البرية 
ل���وزارة املواصالت  )النويصي���ب( 
مبساحة 6 ماليني متر مربع على ان 
يشمل املساحات املخصصة للمناطق 
البري���ة، بحيث تتم مراع���اة تكامل 
اخلدم���ات اخلاصة باملين���اء على ان 
يتم تقدمي دراسات تفصيلية شاملة 
املكونات النهائية للموقع العتماده من 
املجلس البلدي بصفة نهائية، علما انه 
مت رفع كتاب الى املدير العام بخصوص 

موقع النويصيب.

كشف رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظ����ة مبارك الكبير عبداهلل 
اللميع عن تكثيف اجلوالت التفتيشية 
املفاجئة خالل شهر رمضان التي انطلقت 
في عدة محاور، منها ما يتعلق بظاهرة 
الباعة املتجول����ني واإلعالنات املخالفة 
ومصادرة كميات كبيرة من املواد الغذائية 
غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي وحترير 
املخالفات بحق املتجاوزين للنظم التي 

شرعتها البلدية.
جاء ذلك خالل التقرير الذي أعدته 
إدارة العالق����ات العام����ة بالبلدية عن 
األنشطة واإلجنازات التي حققتها األجهزة 
الرقابية وتصديها للتجاوزات وتفعيل 
الدور الرقاب����ي على مختلف األصعدة 
مبا يحقق احملافظة على صحة وسالمة 

املواطنني واملقيمني.
وق����ال اللميع في تصريح صحافي: 
لقد أسفرت احلملة التفتيشية التي مت 
تنفيذها خالل الش����هر الفضيل عن 61 
محضر مخالفة للباعة املتجولني وإزالة 
173 إعالن تهنئة وإزالة 7 خيام رمضانية 
و5 مخالفات أغذية وإتالف 750 كيلو من 
املواد غير الصاحلة لالستخدام اآلدمي، 
باالضافة الى 29 محضر إشغاالت طرق 
ألبراج االتصاالت، باالضافة الى استقبال 
23 اتصاال هاتفيا من ش����كاوى وزارة 

الداخلية واملواطنني.
وأك����د جدية البلدية ف����ي التصدي 
للتج����اوزات وتفعيل ال����دور الرقابي 
على مختل����ف األصعدة مبا يحقق بث 
الطمأنينة في نفوس املواطنني واملقيمني 
وتأكي����د هيبة القانون التي ش����رعتها 
البلدية، مشيرا الى ان احلمالت املكثفة 
الت����ي ينفذها فريق الطوارئ تتم وفق 
أسس وضوابط حيث تتم بصفة يومية 
وعلى مدار الس����اعة وستشمل جميع 
املناطق التي تقع حتت مسؤولية بلدية 
احملافظة حفاظا على صحة وس����المة 

املستهلكني.

تحرير 61 محضر مخالفة للباعة المتجولين

تشمل محطات أوزان شاحنات ومختبرات ومواقع لفحص النباتات والحيوانات

لجنة الفروانية تبحث تخصيص موقعين
لمراكز الخدمة في الفروانية والفردوس األستاذ: إدارة مشاريع المباني السليمة عملية شاملة

تضمن عدم عرقلة مشاريع التنمية

أكد وجود معايير لقياس مستوى األداء

العضو جس���ار مناور اجلسار 
الفاصل  التقاطع  بشأن حتويل 
بني منطقتي اشبيلية والرحاب 
واإلشارة املؤدية إلى ستاد جابر 
احلمد الدولي إلى دوار، واالقتراح 
املقدم من العضو فرز املطيري 
بشأن عمل جسر مشاة يربط بني 
النهضة واالندلس على الطريق 
الداخلي وذلك للحد من االزدحام 
وتيسير احلركة وكذلك اقتراح 
آخر بشأن عمل فتحة مرور إلى 
منطقة االندلس في الدائري الرابع 
بني القطع 12 وحديقة االندلس 
العام���ة، وطلب وزارة الكهرباء 
وامل���اء تخصيص موقع حملطة 
حتويل رئيسية بأبعاد )50×60( 

في منطقة الضجيج.

وه���ذه الطريقة متكن املالك من 
تسلم مشروعه بناء على طلبه 
وليس على الطريقة التي يريدها 

املهندس املعماري او املقاول.
وقال االس���تاذ ان ممارس���ة 
الس���يطرة على إدارة املشاريع 
تتحكم فيها أس���س رئيسية إذ 
ان قدرة املهندس على إدارة تنفيذ 
املباني تنمي قدراته  مش���اريع 
الس���رعة  التنفيذية وتكس���به 
في مراجعة الرس���وم املختلفة 
للمش���اريع بطريق���ة صحيحة 
ملطابقتها بالواقع وحل املشاكل 

أثناء التشييد.
واوضح ان ممارسة السيطرة 
على ادارة املشاريع تتحدد بثالثة 
التحكم في  اسس رئيسية هي 
النوعية بالس����يطرة على طرق 
تصميم واختيار وتنفيذ موادها 
وه����ذا النوع م����ن التحكم مهم 
بالنس����بة للمهندس املعماري 

واملهندس املنفذ.
واضاف ان هذا النوع يشمل 
التحكم التام في املياه والرطوبة 

في املباني والتي تعتبر من اهم 
العناصر االساسية في تصميمها 
وتشييدها اضافة الى التحكم في 

تشطيبات املبنى.
وقال االس����تاذ ان االس����اس 
الثان����ي من الس����يطرة يتم من 
خالل التحكم في الوقت موضحا 
ان ذلك يعني ان يحدد املهندس 
املعماري لنفسه برنامجا زمنيا 
خاصا يسير عليه الجناز عمله 
ف����ي الوقت الذي مت حتديده مع 

مالك املشروع.
واضاف ان االس����اس االخير 
يتمثل ف����ي التحكم بالتكلفة اذ 
انها حتدد تنفيذ املشروع وجناح 
تكملته على الوجه االكمل عبر 
التحك����م في التكلف����ة املبدئية 
للم����واد والتصني����ع والتنفيذ 
وحتليل امليزانية مبينا ان لهذه 
االساسيات تأثيرا على بعضها 
بعضا اذ الميكن فصلها فاملبنى 
الذي يأخذ وقتا طويال في تنفيذه 
يكلف اكثر نظرا لزيادة العمالة 

واسعار مواد البناء.

بشأن انشاء جسور مشاة على 
طريق املطار الفاصل بني الفروانية 
املقدم من  وخيطان، واالقتراح 

قدم عضو املجلس البلدي م.جسار اجلسار سؤاال بشأن صالحية 
املباني القدمية للسكن. 

وقال اجلسار في سؤاله: متى تكون املباني القدمية غير صاحلة 
للسكن »مثل جليب الش���يوخ وخيطان وبعض املناطق القدمية 

في الكويت«؟
هل توجد مراقبة على تركيبة اخللطة اخلرسانية احملضرة من 

خالل املصنع في اخلالط )السيارة(؟

املعماري للتصميم وبدوره يسلمه 
املنفذ وبعد تنفيذه  املقاول  الى 
يقوم هذا املقاول بتس���ليمه الى 

املالك.
وأضاف ان الطريقة الثانية هي 
طريقة التصميم والتشييد فيما 
الطريقة األخيرة تتم بحيث يقوم 
املالك بتسليم إدارة املشروع الى 
شركة متخصصة على ان يكون 
املصمم منفصال عن اجلهة املنفذة 

تبحث جلن���ة الفروانية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
البغيلي  اليوم برئاس���ة أحمد 
تخصيص موقعني إلنشاء مراكز 
خلدم���ة املواطنني ف���ي منطقة 

الفروانية والفردوس.
ويتضم���ن ج���دول األعمال 
التال���ي: االقت���راح املق���دم من 
العضو أحمد البغيلي، استحداث 
جسر علوي بني صباح الناصر 
املبارك على  وضاحية عبداهلل 
الدائري السادس واالقتراح املقدم 
من العضو أحمد البغيلي بشأن 
استحداث جسر علوي بني صباح 
الناصر وضاحية عبداهلل املبارك 
على الدائري السادس، واالقتراح 
املقدم من العضو جسار اجلسار 

أداء املشروع وجناحه  هنا فان 
يعتمد على الوصول الى األهداف 

املشتركة لهم في املشروع.
وأشار الى وجود عوامل تؤثر 
على مستوى أداء املشروع مثل 
احلاجة الى املالك وقوته في وضع 
برنامج واضح له واختيار فريق 
التصميم واختيار ادارة جيدة له 
إضافة إلى االختيار اجليد للمقاول 
املنفذ للمشروع وإدارته اجليدة 
ملرحلة التنفيذ واالختيار اجليد 

أيضا ملهندس اإلشراف.
وقال االستاذ ان هناك معايير 
األداء لتنفيذ  لقياس مس���توى 
مش���روع تنفي���ذ املبان���ي مثل 
معايير النوعية والوقت والتكلفة 
والتغيرات للتكاليف واحلساب 
النهائي ومعيار القناعة لقياس 
أداء املشروع من ناحية رضا املالك 

واملهندس واملقاول.
واشار الى وجود ثالث طرق 
رئيسية إلدارة املشاريع: األولى 
طريقة تسليم األوراق اخلاصة 
الى املهندس  بأرض املش���روع 

قال املستشار الفني في املجلس 
البلدي م.عبداللطيف االس���تاذ 
ان إدارة مشاريع املباني كالتي 
الدولة للتنمية  تتضمنها خطة 
ودراس���ة جدواها تعتبر عملية 
تخطيطية شاملة لتنسيق املوارد 
والوقت الالزم إلمتامها وتضمن 
عدم عرقلة املشاريع في القطاعني 

العام واخلاص.
وأوضح االستاذ ان املقصود 
بأداء املش���روع هو االستخدام 
الفعال للموارد البشرية واملادية 
على ان يقاس هذا األداء مبا يتم 
حتقيقه من أرباح ورضا وقناعة 
بني أطراف املشروع نظرا الرتباط 
أداء املش���روع وأهدافه وإذا لم 
يتحقق ذلك تتعرقل املش���اريع 

وتواجه مشكالت كثيرة.
وبني ان هن���اك اختالفا بني 
وجهة نظر املقاول في مشروع 
تنفيذ املباني عن األداء من وجهة 
نظر املهندس املعماري واملشرف 
على التنفيذ وكذلك مالك املشروع 
بس���بب أهدافهم املختلفة ومن 

الجسار يسأل عن صالحية
المباني القديمة للسكن

ثالثة أس�س رئيس�ية لممارس�ة الس�يطرة على إدارة المش�اريع


