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اعداد: بداح العنزي

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في رده على 
اقتراح م.جس���ار اجلسار بش���أن حتويل اإلشارة املقابلة 
ملستشفى الفروانية الى دوار للحد من االزدحام واحلوادث 
بأن االتفاقية االستشارية قد استحدثت تقاطعا جديدا لربط 
مستشفى الفروانية بالطريق القادم من الدائري السادس 
خاصة ان تنفيذ هذا التقاطع يعمل على حل مشكلة الدخول 

واخلروج من والى املستشفى.

ربط مستشفى الفروانية مع السادس

استحداث مداخل ومخارج غرب الجليب

البلدية أقّرت تخصيص موقع لبناء صوامع
ومخازن للحبوب في موقع شبرة الخضار بالشويخ

جلسة عادية للبلدي االثنين
بعد انتهاء العطلة الصيفية

المطيري يقترح توسعة الشارع
 المؤدي إلى مسلخ وشبرة خضار الجليب

المنطقة تعاني من االختناقات المرورية

يس���تأنف المجلس البلدي 
المقبل  أعماله صباح االثنين 
بعد انتهاء العطلة الصيفية التي 

استمرت شهرين.
المجلس  وق�د وجه رئيس 
زيد العازم�ي ال��دعوات لألعضاء 
حيث يتضم�ن جدول األعمال 
الواردة  الرس���ائل  العديد من 
المتعلق���ة بقرارات  والكت���ب 
ال����وزراء بش����أن  مجل����س 
الدولة  اعت�راض����ات وزي���ر 
لش�ؤون البلدية عل�ى ق�رارات 

البلدي.

اقترح عضو المجلس البلدي 
فرز المطيري توسعة الطريق 
المؤدية الى مس���لخ وش���برة 
خضار منطقة جليب الشيوخ، 
بدءا من دوار منطقة الضجيج 
حتى الدوار المؤدي الى منطقة 
عبداهلل المبارك، وذلك من خالل 
زيادة عدد حارات جانبي الطريق 
الى ثالث حارات بدال من حارتين، 
لضم���ان انس���يابية الحركة 
المرورية لمرتادي الطريق في 
المنطقة ذاته���ا، مبينا ان تلك 
المنطقة تعاني من االختناقات 
التي تسبب ازعاجا  المرورية 
الطري���ق، كون عدد  لمرتادي 
حارات جانبي الطريق الحالية 
ال تخدم كثافة الحركة المرورية 
التي تشهدها تلك المنطقة في 
الوقت الراهن، وذلك منذ ان تم 
افتتاح سوق خضار محافظة 
الفرواني���ة الواقع بالقرب من 
مس���لخ الجليب ليكون خدمة 
ألهالي المنطقة، الذي ترتب عليه 

وجود كثافة الحركة المرورية 
نتيجة توجه أهالي المحافظة 
الى كل من مسلخ الجليب وشبرة 
الخضار، مستغلين الطريق ذاته، 
األمر الذي دعا الى تقديم ذلك 
المقترح الخ���اص بزيادة عدد 
حارات الطري���ق للتغلب على 
الذي تشهده  المروري  الزحام 

المنطقة.

أقرت البلدية تخصي���ص موقع لبناء صوامع 
ومخازن للحب���وب ضمن موقع ش���برة اخلضار 

بالشويخ.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه 

الذي ستبحثه جلنة العاصمة:
املوقع موضوع الدراسة:

- عبارة عن موقع ملخازن وصوامع إستراتيجية 
للحبوب مبنطقة الشويخ � شبرة اخلضار، حيث 
ان قرار املجلس البلدي رقم م.ب/ف2000/7/160/14 
بتاريخ 2000/4/24 قد تضمن في البند 2 منه إغالق 
السوق املركزي احلالي مبنطقة الشويخ الصناعية 

بعد تشغيل سوق اخلضار والفاكهة بالصليبية.

شرح موجز للموضوع

املوقع احمل���دد باللون األحم���ر مقترح ملخازن 
وصوامع احلبوب واملواقع احملددة باللون البرتقالي 
محافظ عليها واجلزء احملدد باللون االزرق مقترح 
منطق���ة مرافق وخدمات واحملددة باللون األخضر 
منطقة عازلة خضراء وكذل���ك أمنية على ان يتم 
توفير مواقف الس���يارات وشاحنات نقل احلبوب 

ضمن املوقع.
ردود الوزارات املختصة:

- كت���اب األمني العام ملجلس ال���وزراء وكتاب 
رئيس مجلس األمة وكت���اب وزير التجارة حول 
تخصيص مواقع لصوامع ومخازن اس���تراتيجية 
يتم االشراف عليها من قبل شركة مطاحن الدقيق 

واملخابز الكويتية.
اللجنة الفرعية للمرافق واخلدمات:

- ال يوجد.
الرأي الفني:

- موافقة:
حي���ث ان ق���رار املجل���س البلدي رق���م م.ب/
ف2000/7/160/14 املتخذ بتاري���خ 2000/4/24 قد 
تضمن في البند 2 منه: يتم إغالق السوق املركزي 
احلالي مبنطقة الش���ويخ الصناعية بعد تشغيل 
سوق اخلضار والفاكهة في الصليبية، ال نرى مانعا 
من املوافقة تنظيميا على تخصيص املوقع ملخازن 
وصوامع للحبوب، وكذلك مرافق وخدمات واإلبقاء 
على املوقع وهي موقع شركة صناعات التبريد + 
مسجد + موقع شركة تأمني + فرع بنك وموقع دورة 

مياه - وتخصيص املوقع منطقة 
أمنية للموقع  عازلة ومنطق���ة 
وبالنس���بة لالرتفاعات ملواقع 
املخ���ازن والصوامع يتم حتديد 
االرتفاعات لها وفق املواصفات 
الفنية لكل موقع من قبل شركة 
مطاحن الدقيق واملخازن الكويتية 
وموافقة اإلدارة العامة للطيران 
املدني على هذا االرتفاع وكذلك 
توفير مواقف السيارات وشاحنات 
نقل احلبوب ضمن املوقع وموافقة 

وزارات اخلدمات قبل التنفيذ.
من جانب آخر، وافقت البلدية 
على طلب وزارة األشغال العامة 

اس���تحداث مداخل ومخارج جلمي���ع قطع منطقة 
عبداهلل املبارك )غرب اجلليب(.

وقال الصبيح في كتابه الذي س���تبحثه جلنة 
الفرواني���ة في املجلس البل���دي: نرى املوافقة من 
الناحية التنظيمية على استحداث مداخل ومخارج 
جلميع قطع منطقة عبداهلل املبارك من وإلى شبكة 

الطرق احمليطة والداخلية باملنطقة شريطة:
1- أن تقوم وزارة األشغال العامة بأخذ موافقة 
وزارات اخلدم����ات على جمي����ع مواقع املداخل 

واملخارج املقترحة.
2- تفوي����ض اإلدارة بترحيل أي من مواقع 
املداخل واملخارج في حال تعارضها مع اخلدمات 

القائمة باملنطقة.
3- االلتزام باملواصفات الفنية املعتمدة ببلدية 

الكويت عند تصميم املداخل واملخارج.
كم����ا وافقت البلدية عل����ى طلب وزير النفط 
إلغاء املوقع املخصص ملؤسسة البترول الكويتية 

بالعارضية لعدم احلاجة.
وقال م.الصبي����ح في كتابه: مت اقتراح موقع 
ملؤسسة البترول الكويتية مبنطقة االستعماالت 
احلكومية بالعارضية مبس����احة 5015م2 بأبعاد 

59مx85م.
مت عرض املوضوع املذكور على اللجنة الفرعية 
للمرافق واخلدمات العامة حيث أفادت بعض اجلهات 

باملوافقة والبعض اآلخر موافق بشروط.
ص����در ق����رار املجل����س البلدي رق����م )م.ب/

امل����ؤرخ  م.أ/2006/22/513( 
ف����ي 2006/11/13 والذي يقضي 
باملوافقة على تخصيص موقع 
الكويتية  البترول  ملؤسس����ة 
مبس����احة 5015م2 بأبعاد 59م
x85م شاملة مواقف السيارات 
مبنطقة االستعماالت احلكومية 
بالعارضية شريطة التنسيق مع 
وزارات اخلدمات قبل التثبيت 

وتسلم املوقع.
متت مخاطبة إدارة املساحة 
)بلدية الكويت( وذلك لتثبيت 
املوق����ع املخصص ملؤسس����ة 
البترول الكويتية حيث أفادت 
بأن����ه مت تثبيت املوقع وتنزيل����ه على املخطط 

املساحي رقم )م/35728(.
تقدم وزي����ر الطاقة )رئي����س مجلس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية( بكتاب إللغاء املوقع 
الواقع  الكويتية  البترول  املخصص ملؤسس����ة 
مبنطقة العارضية )استعماالت حكومية( وذلك 
لعدم حاجة املؤسسة لهذه األرض واملوافقة على 
إعادة تخصيصه لصالح الشركة األولى للتسويق 
احمللي للوقود وذلك إلنش����اء املبنى الرئيس����ي 

للشركة.
الش����ركة األولى للتسويق احمللي للوقود مت 
إنشاؤها مبوجب املرس����وم األميري 2001/152 
حيث مت تخصيصها بالكامل مع احتفاظ مؤسسة 
البترول الكويتية بحصة تقدر ب� 24% من إجمالي 

رسوم الشركة.

الرأي الفني

نرى م����ن الناحية التنظيمي����ة املوافقة على 
طلب وزير النفط )رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
البترول الكويتية( بالغاء املوقع املخصص ملؤسسة 
الكويتية مبس����احة )5015م2( بأبعاد  البترول 
)59م × 85م( شاملة مواقف السيارات مبنطقة 
االستعماالت احلكومية بالعارضية وذلك لعدم 

حاجة املؤسسة لهذه االرض.
كما وافقت البلدية على طلب ش����ركة تعبئة 
مياه الروضتني توسعة املوقع املستغل مبنطقة 

الروضة وإضافة مساحة 6 آالف متر مربع.
وباإلشارة إلى كتاب الهيئة العامة للصناعة 
املتعلق بطلب توسعة موقع شركة تعبئة مياه 
الروضتني بإضافة مساحة جنوبية قدرها 6000م2 

نفيدكم باآلتي:
� ش����ركة تعبئة مياه الروضتني هي ش����ركة 
حكومية مملوكة للمؤسس����ة العامة للتأمينات 
االجتماعية بنسبة 70% والبنك الصناعي بنسبة 

.%30
� مساحة املوقع القائم واملقرر للشركة تبلغ 
16000م2 بجزئيه )أ + ب( غرب طريق العبدلي 
وفق قرار جلنة ش����ؤون البلدية رقم )ل ش ب 

/ف/89/12/909/32( املتخذ في 1989/5/23م.
� مساحة التوسعة املطلوبة تبلغ 6000م2.

التوسعة تبعد عن طريق العبدلي مبساحة 
تتراوح بني 71.83م2 و67.44م2

� اجمالي مساحة املوقع بعد اضافة التوسعة 
املطلوبة في حالة اقرارها تبلغ 16000م2 + 6000م2 

= 22000م2.
� جتدر اإلشارة إلى أن الشركة سبق ان تقدمت 
بطلب توسعة مبساحة 5000م2 للتحميل والتنزيل 
وعدلت هذه املساحة لتصبح مبساحة 1200م2 
واضافتها الى املس����احة موضوع الطلب احلالي 
وقدرها 6000م2 لتصبح التوس����عة مبس����احة 
)6000م2+1200م2 = 7200م2( ولعدم شمول طلب 
التوسعة بخصوص ال� 1200م2 مبوافقة الهيئة 
العامة للصناعة ومت اعتماد فقط املساحة التي 

تبلغ 6000م2 وهي موضوع الطلب االساسي.
ومت اغفال مساحة ال� 5000م2، وكذا ال� 12000م2 
على أن تكون مساحة ال� 6000م2 شاملة ملساحة 

التحميل والتنزيل البالغة 1200م2.

الرأي التنظيمي

نرى أنه ال مانع من املوافقة على طلب شركة 
تعبئة مياه الروضتني توسعة املوقع القائم البالغ 
مساحته 16000م2 بإضافة مساحة قدرها 6000م2 
ليصبح اجمالي مس����احة املوقع 22000م2 غرب 
طريق العبدلي وذلك بناء على موافقة الهيئة العامة 
للصناعة وكذلك موافقة جهات اخلدمات شريطة 

التنسيق مع جميع اجلهات قبل الترخيص.

م.أحمد الصبيح

زيد العازمي

فرز املطيري

عدم التقيد بقواعد النظافة أوان غير نظيفة حترير مخالفة

جانب من املفتشني عدم تطبيق االشتراطات الصحية

السنافي: رفع درجة االستنفار للحفاظ على صحة وسالمة المستهلكين

تحرير 12 مخالفة في جولة على محالت ومطاعم جليب الشيوخ

اسفرت احلمالت التفتيشية التي استأنفتها 
البلدي����ة عن 12 مخالفة حرره����ا فريق طوارئ 
الفروانية مبنطقة جليب الشيوخ في اطار تكثيف 
احلمالت التفتيشية وتفعيل دور االجهزة الرقابية 
املختلفة التابعة الفرع بلديات احملافظات والتي 
تأتي على رأس اولويات واهتمامات االدارة العليا 
للجهاز التنفيذي وحرصها على تطبيق القوانني 

واللوائح املنظمة.
وانطلق����ت اولى هذه احلمالت من قبل فريق 
طوارئ بلدية محافظة الفروانية والتي نظمتها 
ادارة العالق����ات العامة وبالتع����اون مع وزارة 
الداخلية والتي ش����ملت عددا م����ن محالت بيع 

املواد الغذائية.
وقال مدير ادارة العالقات العامة راشد احلشان 
ان البلدية عبر اجهزتها الرقابية حريصة على 
تفعي����ل الدور الرقابي عل����ى مختلف االصعدة، 
مؤكدا على دور املفتش����ني في مراقبة االسواق 
واحملالت بشكل يومي للوقوف على مدى التزامها 

باالشتراطات الصحية.
من جانبه اكد رئيس فريق الطوارئ في بلدية 
محافظة الفروانية دعيج الس����نافي ان االجهزة 
الرقابية قد رفعت من درجة االستنفار للحفاظ 
على صحة وسالمة املستهلكني وتشديد الرقابة 
على مختلف احملالت واالسواق الغذائية املركزية 
حتسبا الي جت��اوزات قد يلجأ اليها اصحاب بعض 
احملالت من خالل محاوالتهم صنع مواد غذائية 

غير مستوفية االشتراطات الصحية.
واوضح الس����نافي ان احلمل����ة انطلقت عند 

الساعة السادسة مساء ونفذها مفتشو االغذية 
واالسواق للتأكد من تطبيق االشتراطات الصحية، 
مشيرا الى انها اخذت طابع املباغتة لتكون رادعا 
للمخالفني واملتجاوزي����ن للنظم واللوائح التي 

شرعتها البلدية.
وبني الس����نافي ان عدد املخالف����ات التي مت 
حتريره����ا خالل احلملة الت����ي مت تنفيذها على 
املطاع����م واحملالت الغذائية ف����ي منطقة جليب 
الشيوخ بلغ 12 مخالفة اشتملت على فتح محل 
مغلق من قبل البلدية وعدم التقيد بالنظافة العامة 
والعمل بترخيص صحي منتهي الصالحية وفت��ح 
محل قبل احلصول على موافقة البلدية وايضا 
ش����ملت مخالفة اقامة اعالن من دون ترخيص 

وانتهاء ترخيص االعالن.
وشدد السنافي على ان هدف احلملة التأكد من 
مدى التزام احملالت الغذائية بالقانون وتطبيقه��ا 
لالشتراطات الصحية التي نصت عليها لوائح 
وانظمة البلدية، مشيرا الى ان اجراءات الرقابة 
مستمرة وبخطى فاعلة وستشمل جميع احملالت 
الغذائية التي تقع ف����ي نطاق احملافظة لضمان 
وصول املواد الغذائية سليمة ومطابقة للمواصفات 

القياسية الكويتية.
وشارك في احلمل��ة من ادارة العالقات العامة: 

جراح املطيرات وأنور حميد.
ومن فريق طوارئ محافظة الفروانية رئيس 
فريق الطوارئ: دعيج السنافي، مشرف النوبة 
)ب( فيصل اليوسف، مفتش مرضي السعيدي 

ومفتش اعالنات مرتضي املسلم.


