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تخصيص 26 موقعًا خلزانات املياه املعاجلة في مختلف املناطق

»فنية البلدي« أقّرت السماح بااللتصاق في السكن اخلاص واعتمدت النقل اجلماعي
أن تش����جع من اس����تخدام النقل 

اجلماعي.

الرأي ا4لفني

ال مانع من املوافقة املبدئية على 
الهيكلي  دراسة مشروع املخطط 
للنقل اجلماعي للكويت وفق البديل 
السابع بشأن تخصيص املسارات 
املقترحة لوسائل النقل املختلفة 
)القطار الثقي����ل ، املترو، القطار 
اخلفيف )ترام(، احلافالت املغذية 
للمترو والترام � النقل اخلفيف( 
على أن تسلم تلك املسارات بعد 
تخصيصه����ا واعتمادها لوزارة 
املواص����الت، ش����ريطة أن يت����م 
الوزارات واجلهات  التنسيق مع 
املختصة م����ع األخذ بالتوصيات 
الواردة بالدراس����ة لضمان جناح 
املشروع. وذكر انه متت املوافقة 
على االتفاقية االستشارية لدراسة 
والتصميم واإلشراف على مشروع 
املي����اه املعاجلة  االس����تفادة من 
في الزراع����ة احمللية في الكويت 
وتخصيص عدد 26 موقعا مقترحا 
خلزانات املياه املعاجلة في مناطق 
مختلفة. وب����ن ان اللجنة أجلت 
بحث الئحة األس����واق، كذلك مت 
تأجيل بحث مكونات مشروع مركز 
النقل اخلارجي،  انطالق حافالت 
الى تأجي����ل طلب وزارة  إضافة 
العدل تخصيص موقع مقر محكمة 
أسواق املال واحملكمة الدستورية 

في غرناطة.

وحيث ان أي مش���روع نقل 
النجاح  جماعي يكون عنص���ر 
فيه قائما على مدى اس���تخدام 
االفراد ل���ه كأداة تنقل، وزيادة 
العرض والطل���ب عليه. فقد مت 
النظر في عدة تشريعات خاصة 
بالنقل والتي من شأنها تشجيع 
املواطنن واملقيمن الس���تخدام 
النقل اجلماعي، كالنظر في تعريفة 
الوقوف  الوقوف وتكلفة ساعة 
وفرض رسوم استخدام بعض 

الطرق.
ومت حتديد ع���دد من املواقع 
كمصادر لتمويل تنفيذ وتشغيل 
وصيانة مشروع النقل اجلماعي، 
بحيث تقع ضمن املواقع اخلاصة 
مبحطات النقل اجلماعي، وتأكيد 
توفير عدد من االستعماالت فيها 

التي من شأنها توفير عائد جيد 
النق���ل اجلماعي. حيث  لقطاع 
ستحتوي محطات النقل اجلماعي 
على استراحات لألفراد وستشمل 
املرافق العامة ايضا دورات مياه 
وما الى ذلك، باالضافة الى مكاتب 
العام وسيارات  النقل  لشركات 
أج���رة وغي���ره. وق���د يحتوي 
بعضه���ا على مكتب���ات وأماكن 
ترفيه ومق���اه ومحالت جتارية 
التي تس���تجوب أخ���ذ موافقة 
البل���دي عليها الحقا.  املجلس 
وذلك لتوفي���ر جو عام متكامل 
يشجع على عملية التنقل بوسائل 
النقل اجلماعي. كما يحق لوزارة 
املواصالت بصفتها املسؤول عن 
هذا املشروع أو املستثمرين بيع 
حقوق تسمية احملطات وخطوط 
النقل ملن يتقدم بطلب شرائها وفق 
االشتراطات التي حتددها الوزارة 
املذكورة، كون هذه اخلطوة جزءاً 
التحصيلية ملوارد  العملية  من 

التشغيل والصيانة.
وقد أوصت الدراسة بضرورة 
اعداد دراس����ات جدوى تفصيلية 

لكل من:
1 - املترو.

2 - قطار النقل اخلفيف.
3 - احلافالت املغذية للمترو 

وقطار النقل اخلفيف.
4 - دراسة شبكة املشاه.

5 - إعداد دراس����ة تفصيلية 
للتش����ريعات الت����ي من ش����أنها 

للكويت، حيث تضمنت االعمال 
وضع تصور للبدائل وتطويرها 
واعداد دراس���ات جدوى أولية 
ملسارات النقل العام، حيث متت 
دراسة سبعة بدائل ملسارات النقل 
اجلماعي وعمل االختبارات من 
خالل النموذج املروري اجلديد بعد 
تطويره ليشمل النقل اجلماعي، 
وقد تبن ان البديل الس���ابع هو 
البديل االفضل، مشكال منظومة 
متكاملة للنقل اجلماعي )املترو، 
 Light احلافالت، القطار اخلفيف
Rail(، وق���د مت اع���داد املخطط 
الهيكلي للنق���ل العام، واقتراح 
الهي���كل التنظيمي للنقل العام، 
باالضافة الى عمل دليل تصميم 
مواقف ومحطات احلافالت ونهاية 

املسارات اخلاصة باحلافالت.

 Mode Choice منوذج نقل ع����ام
ضمن النموذج املروري للكويت، 
الدراسة  وذلك الستخدامه خالل 
لعمل االختبارات اخلاصة مبسارات 

النقل اجلماعي.
3 - املرحل����ة الثالثة: مفهوم 

األوضاع املستقبلية
مت دراسة حلول مشاكل النقل 
الع����ام حتى عام 2030 وش����ملت 
ه����ذه املرحل����ة تطوي����ر الوضع 
احلالي للنقل، وحتديد املش����اكل 
التشريعات  املستقبلية وحتديد 

اخلاصة بالنقل.
4 - املرحل����ة الرابعة: البدائل 

املختلفة
مت خالل ه���ذه املرحلة اعداد 
اخلطة االس���تراتيجية لتطوير 
العام  النقل  ش���بكة ووس���ائل 

5 مليارات و500 ألف دينار.
جتدر اإلشارة الى مذكرة البلدية 

تتضمن التالي حول املشروع: 
مت إعداد املش����روع ضمن عدة 

مراحل:
1 - املرحلة االولى: شبكة النقل 

العام احلالية وحتديد املشاكل
والتي مت فيها معرفة الوضع 
القائم فيما يتعلق بنواحي النقل 
في منطقة الدراسة، وجمع البيانات 
وعمل استبيانات حول الرحالت 
اليومية للمواطن����ن واملقيمن. 
والتعري����ف بأه����داف الدراس����ة 
ووضعها ضمن إطار العمل وحتديد 

املشاكل القائمة.
2 - املرحل����ة الثانية: تطوير 

منوذج وسائل النقل االم
خالل ه����ذه املرحل����ة مت بناء 

أقرت اللجنة الفنية في املجلس 
البل����دي التعديالت النهائية على 
الئحة البناء في الس����كن اخلاص 

والنموذجي.
وقال رئيس اللجنة م.عبداهلل 
العنزي ان أبرز التعديالت تضمنت 
الس����ماح بااللتص����اق للمبان����ي 
التالية: )الت����ي بنيت بااللتصاق 
أساسا( العقارات التي مت التبادل 
واالتفاق بن اصحابها من خالل 
موافقة اجليران، وبيوت االسكان 
احلكومية التي تبلغ مس����احتها 
35 مترا كذلك تضمنت التعديالت 
واجهات األبنية حيث مت السماح 
مبتر واحد كحد أقصى للشرفات 
والزوائ����د والكورنيش والبروز 
التجميلية مع عدم احتساب املظالت 

والعرائش ضمن نسبة البناء.
على أال تزيد قسائم املظلة على 
3 أمتار مع السماح بإقامة 2 درج 
للبيوت املشاع على اال حتتسب 

ضمن نسبة البناء.
وأوضح ان اللجنة وافقت على 
مش����روع املخطط الهيكلي للنقل 
اجلماعي للكويت ووفقا للتعديل 
الس����ادس وتخصيص املسارات 
النقل )املترو،  املقدمة لوس����ائل 
الترام، النق����ل اخلفيف( على ان 

تسلم الى وزارة املواصالت.
وقال ان هذا التعديل مت إقراره 
عبر اجلهاز وهو البديل الس����ابع 
ويش����مل املنطقة احلضرية من 
اجلهراء الى الفحيحيل بتكلفة تبلغ 

م.عبداهلل العنزي

صفر حّذر من الذبح في املناطق السكنية واملفتوحة
وحذر صفر م���ن عمليات 
الذبح العش���وائي في كل من 
المناطق السكنية وال�مفتوحة 

والجواخير.
الذبح في  الى أهمية  ولفت 
المن�تش���رة  الدولة  مس���ال�خ 
بالمحاف��ظ���ات وال�ت����ي يتم 
الذبح في�ه�ا تح�ت االش��راف 

الطبي.
ودعا الجمي���ع الى االلتزام 
بذل���ك حفاظا عل���ى صحتهم 
وس���المتهم فضال عن الحفاظ 
على سمعة الكويت مع العالم 

الخارجي.

اس���تقبل وزي�ر األش��غال 
العامة ووزير البلدية د.فاضل 
صفر س���فير اس���ترال�يا لدى 
الكويت غلي���ن ماي�لز يرافقه 
الزراع����ة  وف���د م���ن وزارة 

باست�راليا.
وق���ال د.صف���ر لق���د ت���م 
التباح���ث خ���الل اللقاء حول 
المشاكل بالمسالخ في  بعض 
الكويت واالجراءات التي تتخذها 
منظمات حق���وق الحيوان في 
استراليا في حال عدم االلتزام 
بال�شروط والقرارات المنظمة 

د.فاضل صفر مع الوفد االسترالي في أحد املسالخلعمليات الذبح.

عمادي: حزم مع البقاالت املخالفة في السكن اخلاص
البلدي���ة بهدف احلد  وأنظمة 
من هذه الظاهرة، مش���يرا الى 
ل���ن تقف مكتوفة  البلدية  أن 
االي���دي ازاء البقاالت املنزلية 
غير املرخصة التي تعمل على 
بيع وتداول املواد الغذائية على 
االهالي باملنطقة علما أن هناك 
العديد منها تعمل على ازعاج 
االهالي مبختلف املناطق، الفتا 
الى أنه سيتم التعامل معها وفق 

االجراءات القانونية.

تحذير من اإلعالنات الوهمية

وحذر جمهور املستهلكن من 
التعامل مع بعض مستخدمي 
الذين يعملون على  االعالنات 
تروي���ج الوجب���ات واالكالت 
الغذائية املعدة منزليا، مبينا 
أن احمل���الت الغذائية املعتمدة 
واملرخص���ة من قب���ل البلدية 
واملنتشرة باحملافظات تخضع 
لرقابة البلدية فضال عن فحص 
العاملن فيها صحيا وتزويدهم 
بالشهادات الصحية التي تخولهم 
التعامل مع املواد الغذائية خالفا 
للعاملن باملنازل والذين يعملون 

بعيدا عن رقابة البلدية.
وأوضح أن البلدية ستعمل 
بجميع طاقته���ا بالتعاون مع 
أجهزة وزارة الداخلية للتصدي 
لظاهرة الباعة املتجولن الذين 
ينشطون بهذه املناسبة الكرمية 
من خالل عرض بضائعهم دون 
مراعاتهم البسط االشتراطات 
الصحي���ة، فضال ع���ن كونهم 
غير مؤهلن صحيا، مؤكدا أنه 
سيتم التعامل أيضا مع الباعة 
الذين يفترش���ون الس���احات 
العامة وبالقرب من املس���اجد 
ببضائع وم���واد غذائية غير 
معلومة املصدر حتى وان كان 
البعض منهم يعمل على عرض 
البضائع بداخل قسيمته  تلك 
اخلاصة، مؤك���دا أن ذلك يعد 

مخالفة صريحة للقانون.

الخيم المخالفة

ولفت الى أهمية عدم اقامة 
الرمضانية على أمالك  اخليام 
الدولة واخلاصة واستغاللها 
الرج���وع  الي غ���رض دون 
للبلدية، مشيرا الى أن االجهزة 
الرقابية ستعمل على متابعة 
هذه الظاه���رة والتعامل معها 
بكل صرامة دون اي استثناء، 
موضح���ا أن هدف البلدية من 
اتخاذ تلك االجراءات لن يكون 
لتحرير املخالفات بقدر ما يكون 
له من أهمية بالغة في احلفاظ 
على صحة وسالمة املستهلك 
من مس���تغلي هذه املناس���بة 
الكرمية لترويج بضائعهم غير 
املستوفية االشتراطات الصحية. 
وأشار الى أن البلدية ستعمل 
على تقيي���م العمل في جميع 
بلديات احملافظات بصفة دورية 
واصالح مواقع اخللل بالسرعة 
املمكنة مؤكدا اجلدية في التعامل 
في مثل ه���ذه احلاالت واتخاذ 
جميع االجراءات الالزمة جتاه 
املقصرين بعمله���م، الفتا الى 
أن سالمة وصحة املستهلكن 
ف���وق كل اعتبار، س���واء في 
ه���ذه املناس���بة أو غيرها من 
االيام املعتادة، الى جانب عقد 
االجتماعات املكثفة مع املسؤولن 
املتعلقة  وبحث جميع االمور 
بالرقابة ف���ي مجاالت االغذية 
العامة والتراخيص  والنظافة 

الصحية.

للفحص املخبري من خالل أخذ 
العشوائية وارسالها  العينات 
الصح���ة  وزارة  ملختب���رات 
العامة لتقرير مدى صالحيتها 
لالس���تهالك اآلدمي، مناش���دا 
املستهلكن عدم ش���راء املواد 
الزائدة على احلاجة  الغذائية 
وتكديسها في املخازن حفاظا 
على قيمتها الغذائية ولتالفي 
انتهاء صالحيتها دون علمهم، 
مؤكدا انتشار االسواق املركزية 
وفروعها ومحال بيع وتداول 
امل���واد الغذائي���ة توفر جميع 
احلاجيات االستهالكية في جميع 
االوقات والتي تخضع لرقابة 

البلدية بصفة مستمرة. 
وأضاف ان هن���اك توجها 
للتعام���ل مع محالت الس���كن 
اخل���اص املخالف���ة للوائ���ح 

اقت���راب حلول ش���هر  مع 
رمضان الفضيل وما يصاحب 
الكرمية من  املناس���بة  ه���ذه 
الكبير على  الضغط واالقبال 
شراء املواد الغذائية باختالف 
أنواعها، استنفرت جميع االجهزة 
الرقابي���ة بالبلدي���ة لتوازي 
عمليات ضخ امل���واد الغذائية 
الغذائية  ملختل���ف االس���واق 
ومراكز البيع املختلفة الى جانب 
تصعيد احلمالت التفتيش���ية 
لتش���مل جميع احملافظات مبا 
يكف���ل احملافظ���ة على صحة 

وسالمة املستهلكن.

استكمال االستعدادات

البلدية  وأكد مدي���ر ع���ام 
بالوكال���ة م.عب���داهلل عمادي 
البلدية اس���تكملت جميع  أن 
استعداداتها الس���تقبال هذه 
املناسبة ومبا يتماشى مع قدسية 
الشهر الفضيل من خالل تكثيف 
احلمالت التفتيش���ية وتفعيل 
جميع اللوائح والقوانن بحق 
ابراز  ال���ى جانب  املتجاوزين 
دور البلدية التوعوي جلمهور 
املس���تهلكن وارشاد أصحاب 
احملالت ملتطلبات سالمة االغذية 

وطرق تخزينها.
وقال عم���ادي في تصريح 
صحافي ان البلدية وضعت خطة 
الى مراقبة جميع  عمل تهدف 
االسواق واحملالت الغذائية على 
مدار الساعة من خالل تواصل 
املكثفة  التفتيش���ية  احلمالت 
واخضاع جميع املواد الغذائية 

م.عبداهلل عمادي

�سفـــارة
اجلمهورية العربية ال�سورية

الكــويـــت

تتقدم

�سفــارة

اجلمهورية العربية ال�سورية
يف الكــويــت 

اإىل الطلبة ال�سوريني املتفوقني والناجحني 

يف امتحانـات ال�سهادة الثانوية العامــة 

باأحر التهاين واأ�سدق التربيكات

وتعلن عن فتح باب الرت�سح للتفا�سل على املنح الدرا�سية املقدمة 

العامة  والهيئة  الكويت  جامعة  من  ال�سورية  العربية  للجمهورية 

للتعليم التطبيقي والتدريب.

الر�سمي  الدوام  �ساعات  خالل  ال�سفارة  ديوان  اإىل  الطلبات  تقدم 

بدءًا من يوم الأحد املوافق 2011/7/3 ولغاية ال�ساعة الثانية ع�سرة 

والن�سف من يوم اخلمي�س املوافق 2011/7/7.

تخصيص 1.4 مليون متر مربع حلديقة حيوان في اجلهراء
أوصت جلنة اجلهراء خالل اجتماعها امس برئــاسة 

م.عبداهلل العنزي باملوافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع حلديقة احليوان 

الكبرى مبساحة مليون و400 ألف متر مربع ضمن موقع 
مخيمات الربيع مبحافظة اجلهراء.

وبشر العنزي اهالي اجلهراء بهذا املشروع السياحي 
والتنموي احليوي القامة منتزه حديقة احليوان الكبرى 

والتي ستكون جاذبة للمحافظة.

مشيرا الى ان احلديقة تقع ضمن منطــقة املخيمات 
الربيعية متمنيا ان يكون تصميمها رائدا ويستفاد من 

التجارية العاملية خاصة ان املنتزه مت تقسيمه الى جزأين.
واشار الى انه متت املوافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة السمكية توسعة مبنطقة مزارع تربية 
االبقار وانتاج االلبان بالصليبية. كما متت املوافقة على 

اقتراح العضو م.منى بورسلي بشأن انشاء االلتفاف 
العكسي على شكل منحدرات وجسور على الطريق السريعة 

واخلارجية بدال من الفتحات احلالية للحد من احلوادث 
املتكررة، كذلك متت املوافقة على طلب وزارة االوقاف 

والشؤون االسالمية توسعة موقع مسجد باجلهراء القدمية 
قطعة )92(. وذكر بأنه مت احالة طلب الترخيص النشاء مركز 

خدمات للعمالة بجوار سكراب امغرة الى االدارة العداد 
تقرير كذلك مت احالة الطلب املتعلق بابداء الرأي بشأن 

السؤال املقدم من النائبني مسلم البراك وعلي الدقباسي، 
بشأن نزع ملكية القطع السكنية في اجلهراء القدمية.

جلنة مبارك الكبير تبحث إطالق
تسمية ميناء مبارك على »بوبيان«

تبحث جلنة مبارك الكبير خالل اجتماعها اليوم برئاسة م.أشواق 
املضف إطالق اسم املسايل على اجلزء الساحلي املقابل ملنطقة 
صباح السالم. ويتضمن جدول األعمال طلب وزارة األوقاف 

تعديل حدود مسجد راشد اخلياط مبنطقة صباح السالم قطعة 
12، كذلك تبحث اللجنة تسمية ميناء بوبيان باسم ميناء مبارك 

الكبير، تصميم وإجناز وصيانة ميناء مبارك الكبير البحري 
املرحلة االولى اجلزء األول، أعمال طرق وجسور ومعاجلة 

التربة. 


