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الزميلة دارين العلي تتابع حركة الطيور باملكبر

)محمد ماهر(جون الكويت بيئة جاذبة لعدد كبير من الطيور

فرج ناصر
أكدت عضو اللجنة الفرعية للخدمات واملرافق 
العامة بوزارة االشغال م.غنيمة الزعابي ان عمل 
اللجنة هو أخذ موافقة وزارات اخلدمات األخرى 
في حال تنفيذ أي عمل وتسهيل االجراءات التي 
قد تعارض تنفيذ أعمال هذه املشاريع والتنسيق 

مع هذه اجلهات، ذات الصلة باملوضوع.
وقال����ت في حوار مع »األنباء« لدينا عقود 
جارية مث����ل صيانة طريق العبدلي واملناطق 
الزراعية وكذلك الطرق احلدودية وإزالة الرمال 

بكلفة مالية تبلغ 54 مليون دينار.
واضافت ان لدينا 60 عقدا في مرحلة الطرح 
والترس����ية بجميع احملافظات حيث تشتمل 
على صيانة عامة وبالط وشبكات وإزالة رمال 

وتقاطعات. وفيما يلي نص احلوار:
ما أعمال جلنة املرافق؟

عمل اللجنة هو أخذ موافقة وزارات اخلدمات 
األخ����رى في ح����ال تنفيذ أي عمل وتس����هيل 
اإلجراءات أي التي ق����د تعارض تنفيذ أعمال 
املشاريع والتنسيق مع هذه اجلهات ذات الصلة 

باملوضوع.

اشتراطات

م��اذا ع��ن اش��تراطات قطع االس��فلت في 
الطرق؟

طبعا االش����تراطات التي يج����ب توافرها 
هي:

� االلتزام بإجراءات األمن والسالمة والواجب 
توافرها باملوقع، وذلك بتحديد إشارات السالمة 
وفق متطلبات إدارة الرقابة الهندسية ببلدية 

الكويت قبل التنفيذ.
� يتم قطع الطريق على مرحلتني لعدم عرقلة 
املرور، وإذا تعذر ذل����ك فيجب عمل حتويلة 
وفق ش����روط اجلهات التالية: وزارة األشغال 
)رئاس����ة هندس����ة الصيانة(، بلدية الكويت 
)إدارة التنظي����م(، وزارة الداخلي����ة )اإلدارة 

العامة للمرور(.
� تقطع جوانب االس����فلت بشكل مستقيم 
وعمودي متاما باستخدام املنشار امليكانيكي.

� يقوم املتعهد القائم بالتنفيذ بإزالة املخلفات 
فور االنتهاء من القطع.

� في حال عدم الب����دء بالتنفيذ في املوعد 
احمل����دد يعتبر هذا الترخي����ص الغيا. ويجب 

التقدم بطلب تصريح آخر جديد.
� ف����ي حال تنفيذ القطع مخالفا لش����روط 
التصريح يوقف العمل بواسطة اي من اإلدارات 
التالية: وزارة األشغال )رئاسة هندسة الصيانة(، 

بلدية الكويت )إدارة الرقابة الهندسية(، وزارة 
الداخلية )اإلدارة العامة للمرور(.

وتطبق عليه قوانني االمن والسالمة وتوقف 
تصاريح الش����ركة املخالفة ملدة اس����بوعني، 

وتضاعف في حال تكرار ذلك.
� توضع إشارات توضح اجلهة املشرفة على 
العمل واسم املتعهد ويتعرض املخالف لإليقاف 
وحج����ب التصاريح اجلديدة ملدة اس����بوعني 

وتضاعف في تكرار املخالفة.
� ال يتم القطع خالل ساعات دخول وخروج 
املوظفني »ساعات الذروة« )من الساعة 6:00 � 
الساعة 8:00 صباحا( وكذلك )من الساعة 1:00 

� الساعة 3:00 ظهرا(.
� تتولى وزارة األشغال العامة أعمال إعادة 
الوضع إلى ما كان عليه قبل القطع سواء كان 
من االس����فلت او البالط أو التراب، وعلى ان 
يتم ذلك على حساب املتعهد خصما من اجلهة 

املشرفة على العمل.
� نلت����زم بإخط����ار مدي����ر إدارة العمليات 
بوزارة االشغال العامة باملوعد الفعلي لقطع 

الطريق.

شروط اإلعالنات

ما الشروط التي يجب توافرها لوضع إعالنات 
ويافطات؟

هناك شرطان يجب توافرهما هما 1 - االلتزام 
بشروط التصريح الصادر من االدارة العامة 
للمرور بشأن أوقات العمل والشروط اخلاصة 
بالسالمة املرورية. 2 - يعتبر طلب ترخيص 
موقع االعالن الغيا في حالة رفضه في الوزارات 

املعنية، وال داعي الستكمال باقي االجراءات.

عقود جارية

هل هناك عقود جارية لديكم وكم كلفتها؟
لدينا عدة عقود جارية مثل صيانة طريق 

العبدلي والس����املي واملناطق الزراعية في 
الوفرة والعبدلي والطرق احلدودية، وعقد 
للتخطيط وعقد لالشارات الضوئية وعقد 
صيانة طريق كبد، باالضافة الى عقود إزالة 
الرمال بكلفة مالية تبلغ 54 مليون دينار.

هل هناك عقود مستقبلية؟
نعم هناك عقود هي في مرحلة الطرح 
والترسية، حيث لدينا حوالي 60 عقدا موزعة 
على جميع احملافظات الست، حيث تشمل 
صيانة عامة وبالطا وشبكات وإزالة رمال 

وتقاطعات.
كم يبلغ عدد العق��ود في مرحلتي الطرح 

والترسية؟
هن����اك 29 عق����دا في مرحلت����ي الطرح 
والترسية، حيث تشمل عقود صيانة طرق 
سريعة وساحات وعقودا مركزية، حيث من 

املتوقع االنتهاء منها قريبا.
وماذا عن حتويل التقاطعات الى دوارات؟

بالفعل مت حتويل التقاطعات احملكومة 
باإلش����ارات الضوئية ال����ى دورات حفاظا 
على سالمة املواطنني وتقليل احلوادث في 
كل محافظات الكويت حس����ب املخططات 
التنظ����يمي����ة املعتم����دة، وذل����ك بأخ����ذ 
املوافقات املس����بقة من اجلهات ذات الصلة 

باملوضوع.

ماذا عن االتالفات التي تنتج عن املقاولني؟
يتم حتديد التلف ال����ذي يقوم به املقاول 
من قبل اجله����ة املتضررة ثم رفعه الى جلنة 
السالمة في البلدية، وهي التي حتدد ذلك من 
خالل وضع عقوبة بالتنسيق مع وزارة االشغال 
ومن ثم خصمه من مستحقات املقاول، مؤكدة 
ان هذه االمور ال تشمل االفراد، وإمنا الوزارات 

واجلهات احلكومية االخرى.
ه��ل املوظف��ون لديك��م يتمتع��ون بضبطية 

قضائية؟
وزارة األش����غال ال يوج����د لديها ضبطية 
قضائية إال في حالة االعمال اخلاصة بالهندسة 
الصحية مثل املجاري الصحية كمخالفة املطاعم 
ومحطات غسيل الس����يارات والكراجات التي 
تقوم بالربط مباش����رة على الشبكة من دون 

إنشاء فلتر )أو مصفاة(.
كم تبلغ ميزانية قطاعكم؟

ميزانية القطاع تبلغ حوالي 55 مليون دينار 
وامليزانية قابلة للزيادة في حالة احلاجة الى 
ذلك، حيث ان هذه امليزانية تشمل أعمال الطرق 
والشبكات واملباني وكل ما يتعلق بأعمال القطاع 
في كل احملافظات املوجودة وان ال� 55 مليون 

دينار تشمل كل احتياجات احملافظة.
ماذا عن الدورة املستندية ملشاريعكم؟

يجب أن يتم تقليص الدورة املستندية حتى 
يتسنى للوزارة طرح املشاريع بأقرب فرصة 
ممكنة، وبذلك يتم القضاء على تأخير املشاريع 
التي مازالت تتأثر بأعمال الدورة املستندية في 
أغلب مشاريع الوزارة في مختلف القطاعات.

المناقصات المركزية

هل من تعاون مع جلنة املناقصات املركزية؟
بالطبع تعتبر جلن����ة املناقصات من أكثر 
اجلهات التي نقوم بالتنسيق والتعاون معها، 
خاصة ان هذه اجلهة هي من تقوم بطرح العقود 
واملناقصات للعديد من مشاريع الوزارة، كما 
نقوم نح����ن كموظفني باالط����الع على املوقع 
االلكتروني للجنة لالطالع على مشاريع الوزارة 

وجاهزيتها للطرح والترسية.
كيف تتلقون الشكاوى؟

طبعا تلقي الشكاوى يتم عبر عدة طرق من 
أهم هذه الطرق االتصال عبر اخلط الس����اخن 
)150( لل����وزارة والذي يعمل على مدار ال� 24 
ساعة يوميا أو عن طريق الفيس بوك ملختلف 
قطاعات الوزارة أو االتصال بالعالقات العامة 
بالوزارة، وعليه فإننا سنتجاوب مع الشكاوى 

بكل شفافية والقيام بوضع احللول لها.

عضوة اللجنة الفرعية للخدمات والمراقبة في »األشغال« شرحت آلية الحصول على الموافقات إلنجاز المشاريع

خالل جولة لعّد الطيور على جون الكويت بتنظيم من »حماية البيئة«

غنيمة الزعابي لـ »األنباء«: 54 مليون دينار تكلفة عقود
تحت التنفيذ و60 عقدًا في مرحلة الطرح بجميع المحافظات

األحمد: أجهزة تتبع لـ 6 أنواع نادرة من الطيور لرصد حركتها والمحافظة عليها
            دارين العلي 

أعل����ن رئي����س 
جمعي����ة حماي����ة 
البيئة محمد األحمد 
عن مشروع جديد 
س����تنفذه اجلمعية 
بالتعاون مع شركة 
فرنسية متخصصة 
لوضع أجهزة تتبع 
على بعض الطيور 
الن����ادرة في البالد 
ملتابعة حركتها منذ 
خروجها من الكويت 
حتى عودتها، الفتا 
ال����ى انه مت اختيار 6 أنواع من الطيور ملالحظة حركتها 
ومواقع مكوثها ومناطق تكاثرها وسلوكها بشكل عام، حيث 
سيتم تدريب فريق اجلمعية من قبل الشركة الفرنسية 

على قراءة املعلومات الواردة من أجهزة التتبع.
هذا اإلعالن جاء خالل جولة نظمها أمس فريق رصد 
الطيور في اجلمعية الكويتية حلماية البيئة على سواحل 
جون الكوي����ت املمتدة من أبراج الكوي����ت الى الصبية 
الشمالية، بهدف رصد وعد الطيور املهاجرة واملقيمة في 

البالد، والتي تظهر بكثرة خالل شهري يناير وفبراير، 
مبشاركة عدد من اخلبراء واملهتمني بهذا الشأن.

وق����ال األحمد ان هذا النش����اط يأتي ضمن سلس����لة 
األنش����طة لالحتفال باليوم العاملي لع����د الطيور، وهي 
مناسبة عاملية حتتفل اجلمعية بها مع سائر املؤسسات 

املعنية بهذا الشأن.
وأض����اف ان اجلمعية كانت قد رصدت 380 نوعا من 
الطيور املستقرة والعابرة مت توثيقها بشكل رسمي وفق 
تقرير س����نوي تصدره اجلمعية عن أنواع هذه الطيور 
وأماكن رصدها وأعدادها، الفتا الى ان اجلمعية قامت بعد 
الطيور منذ أيام، الحظت خاللها وجود حوالي 4700 طائر. 
وأشار الى ان اجلمعية على اتصال مباشر مع منظمة »برد 
اليف« التابعة ملنظمة االمم املتحدة ومتثلها اجلمعية في 
البالد لتزويدها بالتقارير السنوية لعد الطيور وجميع 
املالحظات التي يتم مشاهدتها خالل العد وفق التقنيات 
املعتم����دة، وبني االحمد ان أهمية هذه اخلطوة تكمن في 
التنسيق مع الدول االخرى التي يصلها الطائر في هجرته 

للحفاظ على حياتها ومراقبة حركته.
وأشار الى وجود 7 مسارات لهجرة الطيور في العالم 
ومنها الكويت لس����بب وجود احملمي����ات واجلو الدافئ 
والبيئة الساحلية الغنية بالطحالب مثل جون الكويت 
الذي يعتبر بيئة خصبة، الفتا الى ان حركة رصد الطيور 

تس����اهم في مالحظة ازدياد ه����ذه الطيور من نقصانها، 
مش����يرا الى ان اجلفاف الذي أصاب اهوار العراق سابقا 
ادى ال����ى زيادة هجرة الطيور عب����ر الكويت ومت رصد 

انواع لطيور جيدة.
وحتدث عن مميزات جون الكويت بالنس����بة جلذب 
الطيور حيث يتميز بتنوع احيائي كبير، وهذا ما يسمح 
بوجود طيور بجانب املياه، الفتا الى شجرة املنقروف التي 
تعتبر من أفضل انواع النباتات التي توفر بيئة سليمة 
جدا للتنوع اإلحيائي، مشيرا الى ان هناك جهودا إلعادة 
توطني هذه الشجرة على السواحل بعد ان قل وجودها 

منذ ما بعد الستينيات.
بدوره أعلن رئيس فريق الطيور في اجلمعية محمود 
شهاب عن رصد ثالثة أنواع من الطيور أمس وهي طائر 
الفالمينغو، وبط الشهرمان، وبط اخلضري. الفتا إلى أن 
اجلولة تهدف إلى مش����اركة جميع األفراد للتعرف على 

الطيور وطرق عدها وهي طرق معتمدة عامليا.
وأوض����ح ان حركة الطيور تبدأ بالهجرة من املناطق 
الباردة إلى الدافئة بحثا عن الغذاء الفتا إلى أن هذه الهجرة 
تبدأ نهاية يوليو عند طلوع جنم سهيل مع انكسار احلرارة 
من الشمال إلى اجلنوب عبر عدة طرق تعتبر الكويت من 
ضمنها، مشيرا إلى أن الهجرة تستمر إلى شهر ديسمبر، 
حي����ث تتوقف في العالم أجمع وميكث الطائر في املكان 

الذي يصل إليه حتى منتصف ش����هر فبراير ليعود إلى 
احلركة مجددا بهجرة عكسية من اجلنوب إلى الشمال، 
حيث ميكث حتى شهر مايو في أماكن تكاثره موضحا أن 
فتره السكون، وهي شهر يناير في كل دولة والتي ميكث 
الطائر فيها هي فترة العد، إذ تقوم كل دولة بعد الطيور 
ملعرفة أنواعها وأعدادها وأماكن وجودها. مشيرا الى أنه 
يتم تصوير هذه الطيور في كل أنحاء العالم وتوثيقها 

ملراقبة حركتها.
وحتدث ع����ن أنواع العد واألجهزة املس����تخدمة فيه 
مثل النواظير وأجهزة الترقيم والتليسكوب، وتصوير 
الڤيديو، الفتا إلى تقنية حديثة يجري اس����تخدامها في 
بعض دول العالم املتطور وهي عن طريق األقمار الصناعية 
والصحون الالقط����ة، حيث يتم التقاط األعداد وقراءتها 

عبر أجهزة متخصصة.
ولفت إلى أنه يتم خالل عملية العد توزع فرق العد 
على مختلف السواحل بهدف الرصد الدقيق، حيث ان آخر 
رصد للطيور قام به فري����ق اجلمعية حلظ 4565 طائر 
فالمينغو، 186 من بط الش����هرمان، 26 من اخلضيري، 7 

من طائر الغر، ووزتني من النوع النادر.
وأعل����ن عن إصدار اجلمعية قريب����ا عن كتاب يوثق 
جميع أنواع الطيور في البالد والبالغ عددها 380 طائرا 

قريبا.

شـهاب: رصـد حوالـي 4700 طائر خـال مرحلـة سـكون الطيـور الحاليـة و380 نوعـًا تتميز بهـا الكويت

)سعود سالم(م.غنيمة الزعابي وم.شريدة العازمي مع الزميل فرج ناصرم.غنيمة الزعابي

أعمال »األشغال« على »الفيس بوك«

حضر اللقاء رئي��س مهندس������ي الصيانة للطرق والشبكات بوزارة االشغال شريدة 
العازمي الذي قال ان وزارة االشغال ال توجد لديها ضبطية قضائية إال في حال االعمال 
اخلاصة بالهندسة الصحية مثل املجاري الصحية ومخالفة املطاعم ومحطات غسيل السيارات 

والكراجات حيث يتم القيام بالربط مباشرة على الشبكة من دون إنشاء فالتر.

قالت املهندسة غنيمة الزعابي إنه مت عمل صفحة مبوقع »الفيس بوك« جلميع قطاعات 
الوزارة املختلفة تقوم بعمل اجنازات القطاعات في الوزارة حيث يتضمن مقابالت لقياديي 
الوزارة، مؤكدة أن »الفيس بوك« يعتبر من أشهر الشبكات االجتماعية في العالم، حيث 
يعطي الناس القدرة على املشاركة ويجعل العالم أكثر اتصاال وانفتاحا، لذلك حرصت 
الوزارة على استخدام جميع الوسائل اإلعالمية البراز جميع مشاريع الوزارة وملد جسر 
التواصل والتعاون مع اجلمهور كما يتيح املوقع للجمهور طرح االسئلة واالستفسارات 

والرد عليها وكذلك تغطية النشطة شرائح املجتمع.

العازمي: ال ضبطية قضائية إال في »الهندسة الصحية«

محمد األحمد


