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جهود الفريق 
الفني املشترك 

من »البلدية« 
و»األشغال« 

ساهمت في حل 
جميع عوائق 

مسارات الطرق 

نسعى للمساهمة 
في تنفيذ شبكة 

طرق عمالقة
في الكويت

م.أحمد املنفوحي مترئسا االجتماع

ستساهم في ربط املدن اجلديدة وتخفيف االزدحام املروري

املنفوحي: تسليم »األشغال« 4 مشاريع طرق جديدة 20 اجلاري
في إطار اجلهود التي تبذلها 
البلدية لتذليل العقبات أمام 
مش���اريع الطرق بالكويت، 
أعلن مدير عام البلدية باإلنابة 
ومساعد املدير العام لشؤون 
التنظي���م واملخطط  قط���اع 
الهيكلي م.أحمد املنفوحي عن 
موعد تسليم مسارات أربعة 
طرق لوزارة األشغال العامة في 
العشرين من مارس اجلاري، 
الرابطة و6،  الطرق  وتشمل 
5 والس���ابع والساملي للبدء 
ف���ي طرحها للتنفي���ذ، جاء 
ذلك خ���ال االجتم���اع الذي 
عقده مع املس���ؤولني بوزارة 
األشغال العامة برئاسة مدير 
إدارة تصميم الطرق م.سهى 
أشكناني بحضور مدير إدارة 
بالبلدية  الهندس���ية  الرقابة 
م.ن���زار الصاي���غ وعدد من 

املهندسني من اجلانبني.
وقال املنفوحي: إن جهود 
الفني املش���ترك بني  الفريق 
البلدي���ة ووزارة األش���غال 
ساهمت بشكل كبير في حل 
جميع العوائق التي تعترض 
مسارات الطرق األربعة فضا 
عن خطوة املجلس البلدي ملا 
يبديه من دعم للجهاز التنفيذي 
من خال تفويضه بزحزحة 
العوائق  التعارضات وإزالة 
بهدف سرعة اإلجناز ملشاريع 
الطرق احليوية التي ستساهم 
امل���دن اجلديدة وحل  بربط 
االزدحام املروري وتس���هيل 
احلركة وانسيابيتها، مبينا 
أن���ه مت حص���ر كل العقبات 
التي تعترض مس���ارات كل 
طريق على حدة وزحزحتها 
لتتاءم مع تثبيتها وتسليمها 
العشرين من  لألش���غال في 
مارس اجل���اري، موضحا أن 
املعوقات ملشروع طريق 6.5 
الواقع ما بني طريقي الدائري 
السادس والسابع هي معوقات 
التعامل معها،  حكومية ومت 
حيث ان الطريق يعتبر من أحد 
املشاريع احليوية بطول 21 
كيلومترا، أما الطريق السابع 
فإنه متت زيادة عرضه من 100 
متر إل���ى 175 مترا بناء على 
طلب األشغال ومت التعامل مع 
معوقاته املقامة على الزيادة 
املطلوبة وهي 75 مترا لعرضها 
على املجلس البلدي وإصدار 

القرار الازم بهذا الشأن.
وأضاف: أن���ه مت التعامل 
مع معوقات طريق الس���املي 
والتي انحصرت في خمسة 
الس���كة  معوقات وتش���مل 
احلديد، اخلطوط الكهربائية 
والهوائية، موقف الشاحنات 
واحلزام الشجري، حيث مت 
أخذ موافقات وزارات اخلدمات 
لزحزحته���ا وعرضه���ا على 
املجلس البلدي إلصدار القرار 
بذلك من أجل تثبيت مس���ار 
حرم الطريق، مؤكدا على دعم 
البلدية جلهود وزارة األشغال 
والتع���اون من أج���ل إيجاد 
املناس���بة  احللول والبدائل 
دون أي تعطيل من أجل تنفيذ 
شبكة الطرق العماقة بالقريب 

العاجل.
من جانبها ثمنت م.سهى 
أش���كناني جهود البلدية في 
التعارضات  حل وتذليل كل 
مع مس���ارات حرم مشاريع 
أضخ���م الط���رق احليوي���ة 
والتنموي���ة بالكويت والتي 
وضعت لها اخلطط من قبل 
وزارة األشغال العامة لتطرح 
الربعني األول والثاني  خال 
من العام احلالي 2015، مشيرة 
الكثير من  أنها ستعالج  إلى 
املش���اكل املتعلقة باالزدحام 
املروري عند تقاطعات الطرق 
احلالية وانس���يابية حركة 
الدخ���ول واخل���روج للمدن 
اجلديدة لتتناسب مع الكثافة 
السكانية املستقبلية املتوقعة 
إلى جانب تطوير طرق السفر 

السريعة.
وأكدت أشكناني على أهمية 

تظافر جهود اجلهات املعنية 
لتنفيذ املشاريع التنموية وعلى 
رأسها بلدية الكويت، الفتة إلى 
أن فريق العمل املشكل من هذه 
اجلهات قطع شوطا كبيرا من 
خال م���ا بذله من جهود في 
التي  التنسيقية  االجتماعات 
عقدت منذ الشهر املاضي بهدف 
تذليل ومعاجلة كافة املعوقات 
والتعارض���ات متهيدا لطرح 
مشاريع الطرق احليوية في 

وقتها احملدد.
وأش���ارت إلى ان الوزارة 
وبالتنسيق مع بلدية الكويت 
اس���تطاعت اختص���ار طول 
الدورة املستندية التي كانت 
تش���كل حتديا لط���رح هذه 
املشاريع وفقا للجدول الزمني 
احملدد له���ا للبدء في مرحلة 
التنفيذ، حيث متكنت اجلهتني 
األشغال والبلدية من حتديد 
هذه املعوقات والتعارضات 
بفت���رة وجي���زة وحلها مع 
مختلف جهات اخلدمات املعنية 
وإصدار القرارات الازمة من 
قبل املجلس البلدي، مبينة بأن 
هذه اجلهود توجت باالتفاق 
على حتديد موعد تسليم حرم 
مسارات هذه الطرق خالية من 
العوائق 20 مارس اجلاري، 
والذي يعد إجنازا كبيرا لفريق 
العمل املشترك بني الوزارتني، 
الفتة الى أن الوزارة ستواصل 
عقد هذه االجتماعات املشتركة 
بني الوزارتني واجللوس على 
طاولة واحدة للمساهمة بشكل 
فعال م���ن االنته���اء من كل 
الدراسات الفنية واملخططات 

لتنفيذها على أرض الواقع.


