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اعداد: بداح العنزي

وافقت البلدية على تقسيم موقع سكراب ميناء عبداهللا 
والبالغة مســـاحته ٤٢٠٠٠٠ متر مربع الى ثالثة اجزاء 
االول مبساحة ٢٠٠ ألف متر لتجميع وحفظ السكراب، 
والثاني مبساحة ٥٠ ألفا حلجز املركبات، والثالث مبساحة 
١٧٠ ألفـــا للهيئة العامة للصناعة، وأوضح كتاب نائب 

املدير العام لشؤون التنظيم م. غسان الثاقب:
١ - صدر قرار املجلس البلدي رقم م.ب/٧٩/١٤/١٠١ 
بتاريخ ١٩٧٩/٦/١٣ والذي يقضي باملوافقة على تخصيص 
موقع مبساحة ٤٢٠٠٠٠م٢ مبنطقة ميناء عبداهللا الصناعية 

وذلك كمنطقة حلفظ سكراب السيارات.
٢ - قامت البلدية بتوزيع حق اســـتغالل القسائم 
بشكل عشوائي من قبل عدة جهات مثل مدير عام البلدية 

ومراقب املنطقة ومدير الشؤون الصحية آنذاك.
٣ - صدر قرار مجلس الـــوزراء بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ 
بنقل اختصاص توزيع القســـائم الصناعية من بلدية 

الكويت الى وزارة التجارة والصناعة.
٤ - طلب وكيل وزارة التجارة والصناعة من وزارة 
املالية عدم ابرام عقود او اصدار تراخيص اســـتغالل 
لـــذوي العالقة وعدم النظر في اي طلبات البرام عقود 

القسائم التي قامت البلدية بتخصيصها 
بعد تاريخ نقـــل االختصاص وذلك في 
كتـــاب رقم ت.ص.ع/هــــ/٢٠٠٤ بتاريخ 

.١٩٨٢/٣/٢٥
٥ - قامـــت جلنة القســـائم بوزارة 
التجـــارة والصناعة بجلســـتها رقم ٦ 
بتاريـــخ ١٩٧٩/٥/٨ بإصدار قرارها الذي 

ينص على اآلتي:
- ســـحب جميع القســـائم من دون 
استثناء وإلغاء العقود املبرمة مع اصحاب 

العالقة.
- تعديل مناذج العقود التي ستبرم 
القسائم  الذين سيعاد تخصيص  مع 

لهم لتصبح عقودا مؤقتة جتدد سنويا.
٦ - علما بأنـــه قد متت مخاطبـــة وزارة التجارة 
والصناعة، وقد افادت ان جهة االختصاص هي الهيئة 
العامة للصناعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠٧ 

بتاريخ ٢٠٠٦/٦/١٨.
٧ - كما افادت الهيئة العامة للصناعة بان املنطقة 

خارج حدود اختصاص الهيئة.
٨ - هـــذا وقد تقدم فرع بلدية 
محافظة االحمدي بطلب تخصيص 
جزء من املساحة املخصصة لقسائم 
الســـكراب والتي تبلغ مساحتها 
٤٢٠٠٠٠م٢ وفـــق مـــا ورد بقرار 
املجلس البلدي رقم م.ب/٧٩/١٤/١٠١ 
بتاريخ ١٩٧٩/٦/١٣ مبا يعادل ٦٠٪ 
من هذه املساحة الى سكراب البلدية، 
علما ان املساحة املستغلة للسكراب 
احلالي تبلغ نحو ٢٠٠٠٠٠م٢ على ان 
يخصص اجلزء املتبقي الى الهيئة 

العامة للصناعة.
الرأي الفني:

موافق بشروط: ال مانع لدينا من املوافقة من الناحية 
التنظيمية على تقسيم املوقع املخصص لقسائم السكراب 
مبوجب قرار املجلس البلدي رقم م.ب/٧٩/١٤/١٠١ املتخذ 
بتاريخ ١٩٧٩/٦/١٣ والبالغة مســـاحته ٤٢٠٠٠٠م٢ الى 

ثالثة اجزاء:

- االول مبساحة ٢٠٠٠٠٠م٢ يخصص لبلدية الكويت 
لتجميع وحفظ السكراب.

- الثاني مبساحة ٥٠٠٠٠م٢ يخصص لبلدية الكويت 
حلجز املركبات.

- الثالث مبساحة ١٧٠٠٠٠م٢ يخصص للهيئة العامة 
للصناعة وذلك لتخصيصه كقســـائم للسكراب وفق 

الشروط التالية:
١ - عـــدم تغييـــر االســـتعمال املقترح كقســـائم 

للسكراب.
٢ - االلتزام بنظام البناء املعتمد لدى البلدية.

٣ - احلصـــول على موافقة الهيئـــة العامة للبيئة 
وتطبيق اشتراطاتها.

٤ - تقـــدمي مخططات تفصيلية للموقع املخصص 
للهيئة العامة للصناعة لدراســـتها واعتمادها من قبل 

البلدية.
٥ - تطبيق النظام اخلاص بالدمج والفرز باملناطق 

الصناعية.
٦ - ان يتم استغالل املوقع خالل عامني من تاريخ 

تسلم الهيئة للموقع واال اعتبر القرار ملغى.

قدم عضو املجلس البلدي فرز املطيري اقتراحا 
بشأن طريق فرعي من الدائري السادس باجتاه 

الساملي.
وقال املطيري في اقتراحه نظرا لكثرة احلوادث 
في الدائري السادس واالزدحام الشديد الذي يشهده 
اثناء دخول وخروج املوظفني من دواماتهم مما 
يساهم في التأخير امللحوظ خاصة عند املدخل 

اخلاص باجلســـر املؤدي للفاصل بني اجلهراء 
ومنطقة البر كما يؤدي الى كثرة ازدحام الطريق 
وكذلك تعطل حركة املرور. لذا اقترح انشاء طريق 
فرعي من السادس جتاه الساملي مع إلغاء املدخل 
املوجود بالسادس املؤدي الى اجلسر الفاصل بني 
اجلهراء ومنطقة البر وذلك كطريق سريع للتقليل 

من احلوادث واالزدحام املروري.

المطيري يقترح طريقًا فرعيًا على الدائري السادس باتجاه السالمي

فنية «البلدي» تعتمدها الثالثاء بمساحة ٥٠٠ متر مربع

العنزي: تسليم «الرعاية السكنية» ٧٠٠ قسيمة لتوزيعها على المواطنين في الجهراء

محمد املفرج م.جسار اجلسار

م.عبداهللا العنزي

م. غسان الثاقب

المفرج يدعو لتثمين منطقة الجليب وبناء مساكن للعزاب
رفض عضو املجلس البلدي محمد املفرج 
ابقاء منطقة جليب الشـــيوخ على وضعها 
املزري احلالي، مشـــددا على سرعة ايجاد 
حلول شاملة تقضي على جميع التجاوزات 
واالنتهـــاكات الصارخة للقوانني واألنظمة 

املعمول بها.
ودعا املفرج فـــي تصريح صحافي الى 
تثمني املنطقة واعادة تنظيمها وطرحها في 
مزايدة للمواطنني املسجلني باملؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، مشيرا الى انه في حالة 
تثمينها فانها تصبـــح اراضي ملكا للدولة 
وستستفيد منها مســـتقبال بتقسيمها الى 

مناطق استثمارية وجتارية وسكن خاص 
باالضافة الى ايجاد موقع اداري على ان تباع 
بعد ذلك باملزاد العلني تعويضا للمبالغ التي 

دفعتها الدولة في تثمني املنطقة.
وتساءل: الى متى الصمت عن التجاوزات 
املوجودة في هذه املنطقة والتي جعلت اهلها 
يهربون منها؟ مشيرا الى ان الوزارات املعنية 
بالدولة تقوم يوميا بعمل جوالت تفتيشية 
وحمالت أمنية على مساكن الدعارة وسرقة 
املكاملات واملخالفات املختلفة ولكنها ال تختفي 
بسبب وجود عدد كبير من السكان والعاطلني 

عن العمل والهاربني من كفالئهم.

وبني ان مداخل ومخارج املناطق احمليطة 
بحاجة الى اعادة دراسة في ظل بناء ستاد 
جابر األحمد وقريبا افتتاح افرع للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب باالضافة الى 
انشاء جامعة الشدادية وقربها من مستشفى 
الفروانية مما يستوجب عمل دراسة مرورية 

شاملة لهذه املنطقة.
وناشد املفرج اجلهاز التنفيذي بالبلدية 
باالسراع في دراسة مشاكل املنطقة وايجاد 
احللول املناسبة لها وكذلك سرعة بناء مساكن 
العـــزاب والتي مت تخصيص اراض لها من 

قبل املجلس البلدي السابق.

الجسار يقترح جسور مشاة بين الفروانية وخيطان
قدم عضو املجلس البلدي م.جســـار اجلســـار اقتراحا إلنشاء 
جسور مشـــاه على طريق املطار الفاصل بني الفروانية وخيطان 
وذلك الن ســـكان منطقة الفروانية وخيطـــان يعانون من الزحام 
الشديد بســـبب نقل طالب املدارس من والى خيطان والفروانية، 
اضافة الى كثرة احلوادث املؤملة واملســـتمرة حيث ان عدد ضحايا 
الطريق في الشـــهر الواحد تقدر باكثر من ثمانية اشخاص بسبب 
عدم وجود جســـور مشاه ما بني منطقتي خيطان والفروانية على 
طريق املطـــار وباالخص املنطقة قرب مضخـــة املياه في خيطان 
بســـبب كثرة احلوادث البنائنا الطالب وذلك اثناء عبورهم طريق 

املطار من والى املدرسة.
وبني اجلسار خالل تصريح صحافي انه تقدم بهذا االقتراح لعدم 
وجود جسور مشـــاه تخدم املارة في هذا الطريق ولكثرة حوادث 
الدهس خصوصا ان الصحف الكويتية تطالعنا بشكل دوري بحوادث 
راح ضحيتها العديد من النفوس في طريق املطار مشـــيرا الى انه 

يتمنى ان يأخذ االقتراح حيزا من التنفيذ باسرع وقت ممكن.

ــائم جاهزة  ملواطنني وهذه القس
بعد البدء في تنفيذ البنية التحتية 

والتي تشمل اخلدمات والطرق.
العنزي حرص املجلس  واكد 
ــكانية  على توفير االراضي االس
ــص احلالي وكثرة  ــي ظل النق ف
املواطنني للحصول على  طلبات 

السكن.

زف رئيس اللجنة الفنية في 
املجلس البلدي م.عبداهللا العنزي 
البشرى الى اهالي اجلهراء ملوافقة 
ــيمة  ــر ٧٠٠ قس ــة بتوفي البلدي
ــاحة ٥٠٠ متر مربع تسلم  مبس
ــكنية لتوزيعها على  للرعاية الس

اصحاب الطلبات اإلسكانية.
وقال العنزي ان موافقة البلدية 
ــاء على اقتراح تقدم به  جاءت بن
بشأن القطعتني ٣ و٤ في منطقة 
ــيم بحيث تسلم للمؤسسة  النس
ــكنية بدال من  العامة للرعاية الس
ــزاد العلني واملقرر  توزيعها بامل
سابقا مشيرا الى ان اللجنة الفنية 
ــتعطي  ــس البلدي س ــي املجل ف
االقتراح األولوية إلدراجه وبحثه 
ضمن اجتماع اللجنة الثالثاء املقبل 
ــه الى املجلس  ــاده واحالت العتم

البلدي إلقراره.
واضاف ان توفير تلك القسائم 
يساهم في تقليل الطلبات املتراكمة 
ــات كثيرة  ــة ان هناك طلب خاص

فرز املطيري

مداخل ومخارج المناطق المحيطة بحاجة إلى إعادة دراسة في ظل بناء ستاد جابر

«البلدية» تعتمد تقسيم موقع سكراب ميناء عبداهللا إلى ٣ أجزاء 


