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)ج��س��ر ج��اب��ر( ي��ع��د م��ن أه��م 
االجنازات اجلديدة لدولة الكويت 
ض��م��ن رؤي����ة )ك���وي���ت 2035( 
وواحدا من أطول اجلسور البحرية 
في العالم التي تنفذ حتقيقا لرغبة 
سمو أمير ال��ب��اد الشيخ صباح 
االحمد اجلابر الصباح في حتويل 

الكويت الى مركز مالي وجتاري.
 وي��أت��ي تنفيذ امل��ش��روع ال��ذي 
وصلت نسبة االجن���از فيه أكثر 
م��ن 80 ف��ي املئة ف��ي اط��ار التزام 
احلكومة الكويتية باتباع حلول 
فعلية لربط مدينة الكويت مبدينة 
الصبية ومدينة احلرير املستقبلية 
مختصرا املسافة والزمن اليهما 
خ��ال رب��ع ساعة ب��دال م��ن ساعة 

كاملة.
 ويبلغ طول مشروع جسر جابر 
الذي سينتهي العمل به نهاية العام 
املقبل 36 كيلومترا وبتكلفة قدرها 

مشروع جسر جابر من اجلو738 مليون دينار كويتي. 

حتقيقا لرغبة سمو األمير في حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري

»2035 »جسر جابر« من أهم اإلجنازات ضمن »رؤية كويت 

ضمن مشروع إنشاء وإجناز تقاطعات الطرق الرئيسية

»األشغال«: افتتاح »رامب« على الدائري السادس اليوم 
ريا�ض عواد 

 اع��ل��ن الوكيل املساعد لقطاع هندسة 
الطرق في وزارة االشغال العامة املهندس 
احمد احل��ص��ان ع��ن افتتاح ح��ارة جانبية 
)رام����ب( ب��ط��ول 700 متر ي��خ��دم احلركة 
املرورية للقادمني من الدائري السادس الى 
مستشفى الفروانية والعارضية ومنطقة 
املعاهد والكليات بالعارضية اليوم بالتعاون 

والتنسيق مع االدارة العامة للمرور .
وأف��اد احلصان في تصريح صحافي ان 
افتتاح الرامب ياتي ضمن مشروع انشاء 
واجن���از وصيانة تقاطعات على الطرق 
الرئيسية لطريق الدائري السابع والسادس 
املؤدي الى املناطق السكنية اجلديدة منطقة 
غ��رب اجلليب ال��ش��ي��وخ العقد ه ط 186 
وال���ذي يتم تنفيذه حاليا بكلفة اجمالية 
17.439مليون دينار مشيرا الى ان املشروع 
يهدف الى تسهيل احلركة املرورية جلامعة 
الكويت اجل��دي��دة في الشدادية عن طريق 
اضافة طرق بطول 13.493 كيلو متر طولي 
تقريبا شاملة جميع اخل��دم��ات واض��اف��ة 
ج��س��ور ب��ط��ول 1172متر ط��ول��ي تقريبا 
شاملة جميع اخلدمات باالضافة الى عدد 
اثنني جسر في التقاطع مع الطريق الدائري 
السادس وعدد اثنني جسر في التقاطع مع 

الطريق الدائري السابع .
وب��ني احلصان ان قطاع هندسة الطرق 
مستمر في سياسة االستام اجلزئي للمراحل 
املنتهية من مشاريعه دون االنتظار حتى 
ينتهي املشروع بالكامل وذل��ك لاستفادة 
القصوى من هذه املراحل في تطوير وحتديث 
منظومة الطرق على مستوى الباد واحلد 
م��ن االخ��ت��ن��اق��ات امل��روري��ة ق��در املستطاع 
مشددا على ح��رص وزي��ر االشغال العامة 
املهندس عبدالرحمن املطوع على متابعة 

املراحل التنفيذية للمشاريع السيما مشاريع 
قطاع هندسة الطرق والعمل على تسريع 
وتير العمل فيها لذا وضع القطاع برنامج 
عمل ل��ل��زي��ارات امليدانية لكافة املشاريع 

للوقوف على اخر املستجدات فيها وحتفير 
العاملني على اجناز كافة املهام دون تاخير 
وباملواصفات الفنية والهندسية املتفق عليها 

والتي تضاهي املقاييس واملعايير العاملية .

م.أحمد احلصان
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لقطة أخرى للجسر من اجلو

جانب من الطريق

خالل جلسته العادية اليوم 

»البلدي« يبحث تثبيت أسماء الشوارع 
القدمية بـ »املباركية« 

املجلس البلدي

يعقد املجلس البلدي اليوم االثنني جلسة عادية 
ضمن دور االنعقاد ال�11 ومن أبرز البنود املتضمنة 
بجدول األعمال طلب تثبيت اسماء الشوارع الداخلية 
القدمية )السكيك( في منطقة املباركية التراثية 

واملناطق القريبة منها.
ويتضمن ج��دول األعمال أيضا مناقشة اقتراح 
الزام مصانع اخلرسانة التحقق من وجود رخصة 
بناء صاحلة وصادره من بلدية الكويت وذلك نتيجة 

زيادة اعمال البناء املخالفة.
وي��ن��اق��ش املجلس ك��ذل��ك طلب الهيئة العامة 
للصناعة امل��واف��ق��ة على اض��اف��ة نشاط معارض 

السيارات في احدى قسائم منطقة الشويخ االولى 
وطلب وزارة االشغال العامة استحداث دوار في 

الطريق الرئيسي بضاحية علي صباح السالم.
ويشمل ج��دول األع��م��ال طلبا بحظر استخدام 
ت��وزي��ع االك���ي���اس الباستيكية ف��ي املجمعات 
التعاونية واستبدالها باكياس بيئية بديلة وطلب 
اع��ادة تقييم ع��دد من مواقف السيارات للمباني 
االستثمارية والتجارية. كما يندرج حتت جدول 
االعمال الغاء جلنة السامة التابعة للمجلس البلدي 
النتهاء الغرض منها اضافة لطلب نقل محطة تعبئة 

املياه العذبة مبنطقة اجلابرية ملوقع آخر.

1500 متر مربع على مساحة 

»اإلطفاء« تسيطر على حريق كراجات »شرق« الصناعية 

أعلنت اإلدارة العامة لاطفاء الكويتية السيطرة 
على احلريق الذي اندلع صباح اليوم األحد في ستة 
كراجات على مساحة 1500 متر مربع في منطقة شرق 

الصناعية.
وقالت إدارة العاقات العامة واإلع��ام في االدارة 
في بيان صحافي ان احلريق التهم في البداية أربعة 
كراجات مبساحة 600 متر مربع حتتوي على إطارات 

وقطع غيار للسيارات ودراجات نارية مشيرة الى ان 
أض��راره امتدت لتشمل اثنني آخرين نتيجة احلرارة 

والدخان.
وأضافت ان ستة فرق تابعة ملراكز الهالي واملدينة 
والساملية وصبحان والفحيحيل واالسناد هرعت إلى 
موقع احل��ادث مشيرة الى انه يجري حاليا التحقيق 

جهود اإلطفائيني للسيطرة على احلريقملعرفة أسباب ومابسات احلادث. 

“شرق” حريق  على  تسيطر  “اإلطفاء 

خالل إحصائية لقسم إزالة املخالفات بـ»العاصمة« 

 جابر: حتصيل رسوم قدرت بـ37610 دنانير 
1447 مخالفة لـ»القانونية« وإرسال 

أعلنت إدارة العاقات العامة 
ب��ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ع��ن ت��واص��ل 
اجن��ازات قسم إزال��ة املخالفات 
بالعاصمة خ���ال س��ت��ة أشهر 
من العام اجل��اري من التفتيش 
على)مخالفات البناء- احملات 
وامل��ط��اع��م- ال��ن��ظ��اف��ة  العامة 
– االع����ان����ات – ال��ت��ع��دي��ات 
على أم���اك ال��دول��ة – حتصيل 
الرسوم( حيث اسفرت احلمات 
عن ارسال عدد )1447( مخالفة 
ل���إدارة القانونية و حتصيل 
رسوم أوام��ر صلح ملخالفات مت 
حتريرها من قبل مفتشي القسم 

بلغ اجماليها )37610( دينار.
ومن جانبه أوضح رئيس قسم إزالة املخالفات 
بفرع بلدية محافظة العاصمة  م. عبد الله جابر 
بانه على غرار القرار الوزاري رقم 206لسنة 2009  
مت توجيه عدد )393( إنذار لعقارات مخالفة ، إلى 
جانب اعطاء عدد )45( تعهدا ، باإلضافة إلى حترير 

)137( مخالفات بناء.
وأوض��ح جابر بان املفتشني قاموا بتحرير عدد 
)573( مخالفة اغذية وتوجيه عدد )119( إنذار إلى 

جانب حترير عدد )57( مخالفة 
للقانون 9 لسنة1987

وأشارجابر بأنه مت حترير 
عدد )1779( مخالفة اعان  إلى 
جانب رف��ع وإزال���ة ع��دد )72( 
اعانات مخالفة وتوجيه عدد 
)156( أن����ذار، مشيرا ب��ان مت 
ازالة عدد )27( تعدياً على أماك 

الدولة.
 وأض��اف جابر  قائا بانه مت 
حتصيل رس��وم بلغ اجماليها 
37610 دينار ، إلى جانب  غلق 
ع��دد )38( محل واص���دار عدد  
)38( قرارات أوامر الفتح الدائم، 
فيما بلغ اجمالي عدد املخالفات 
التي مت حتويلها إل��ى اإلدارة القانونية )1447( 

مخالفة.
كما ناشد جابر املواطنني واملقيمني االلتزام بنظم 
ولوائح بلدية الكويت تفاديا للوقوع حتت املسائلة 
القانونية ، كما دعا ماك العقارات حتت االنشاء أو 
عند االضافة أو التعديل بتقدمي الرخص واملخططات 
املعتمدة من قبل البلدية في املوقع وذلك لطلبها من 

قبل املفتشني املختصني عند القيام بأعمالهم.

إحصائية شهر يونيو لـ»بلدية األحمدي«

1418 معاملة إدارية بـ2774 دينارًا  العجمي: إجناز 
اعلنت ادارة العاقات العامة ببلدية الكويت عن 
العديد من االجنازات خال االحصائية الشهرية اخلاصة 
بشهر يونيو الدارة السامة وادارة التراخيص الهندسية 
وادارة التدقيق واملتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة 

االحمدي حيث مت اجناز 3559 معاملة .
وفي هذا السياق اوض��ح مدير ادارة السامة سيف 
العجمي ان االحصائية ج��اءت باجناز 1418 معاملة 
اداري��ة برسوم بلغت 2774 وحتصيل كفاالت بلغت 

.431000
واضاف العجمي ان املعامات اشتملت على عدد 225 
استام كفالة مصرفية ، عدد 210 كتب ايصال تيار ، 
عدد 191 ترخيص سامة ، عدد 188 اف��راج عن كفالة 
مصرفية، عدد 87 تنبيهات ، عدد 85 تقرير ميداني ، 
عدد 43 كتب ومراسات ، عدد 21 رخص تشوين ، عدد 
10 جتديد رخص تشوين ، عدد 8 تصريح الطرق ، عدد 
7 جتديد تصريح الطرق ، عدد 5 هدم ، عدد 3 تقارير 

حوادث ، عدد 3 كتب اماك دولة .
وم��ن جانبه اوض��ح مدير ادارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية م. سعود الدبوس ان اجنازات االدارة تلخصت 
باجناز عدد 1817 معاملة اداري��ة تضمنت عدد 449 
تعهد اشراف مكتب هندسي ، عدد 327 متابعة معامات 
استام حدود ، عدد 299 توكيل مقاول ، عدد 235 انهاء 
اشراف مكتب هندسي ، عدد 182 قطع التيار الكهربائي 
، عدد 67 ايصال التيار الكهربائي ، عدد 48 كتب الدارة 

االنظمة الهندسية ، عدد 26 تقوية التيار الكهربائي ، 
عدد 14 مخالفات ، عدد 10 شكاوي ، عدد 8 داخل حدود 
العقار ، عدد 6 تعديات داخل اماك الدولة ، عدد 4 شهادة 
ملن يهمه االمر ، عدد 3 كتب ادارة املساحة ، عدد 3 كتب 

بنك التسليف واالدخار .
وبني مدير ادارة التراخيص الهندسية م. فاح عوض 
العازمي ان مراقبة  تراخيص احمل��ات ج��اءت 109 
رخصة الشتملت على عدد 43 مجموع املعامات اليدوية 

، عدد 35 رخصة جتارية ، عدد 24 مجموع امليكنة ، عدد 
5 رخصة استثمارية ، ورخصة صناعية ورخصة اماك 

دولة واحدة.
كما دع��ت ادارة العاقات العامة جميع املراجعني 
بافرع البلديات الست في حال وج��ود اي استفسار او 
شكوى ال��رج��اء ع��دم ال��ت��ردد بالتواصل عبر حسابات 
البلدية @kuwmun او االتصال على اخلط الساخن 

)1844448( والذي يعمل على مدار الساعة .

م. عبد الله جابر


