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 أقرت البلدية إعادة تخصيص 
املوقع ١٨ مبنطقة ميناء عبداهللا 
وجتزئته الى جزئني، األول لعمل 
مخازن جمركية والثاني لتوطني 
األنشــطة الصناعيــة اخلفيفة 
واملتوســطة. وقــال مدير عام 
البلدية م.أحمــد املنفوحي في 
كتابه: الهيئة العامة للصناعة 
تطلب استكمال إجراءات اعتماد 
املخطط املقترح من قبلها ضمن 
املوقع ١٨ ليتسنى لها االنتهاء من 
تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 
٦٩٦ بشأن القسائم الصناعية 
واحلرفية على ساحل عشيرج 
العامــة  واإلدارة  بالدوحــة. 
للجمــارك تطلــب تخصيــص 
جزء من املوقع ١٨ تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء رقم ٦٥٩ املتخذ 
في اجتماعه رقم ٢٠١٥/٢٠ املنعقد 

بتاريخ ٢٠١٥/٥/٤.
  في عام ٢٠١٢: أصدر مجلس 
الــوزراء قــراره رقــم ٥٤ فــي 
اجتماعــه رقــم ٢٠١٢/٣ املنعقد 
بتاريخ ٢٠١٢/١/٨ الذي جاء في 

البند ثانيا منه ما يلي:
املاليــة  وزارة    (تكليــف 
بالتنســيق مــع إدارة الفتوى 
والتشــريع التخــاذ اإلجراءات 
الالزمة لسحب جميع القسائم 

املدرجة في اجلداول أرقام ١ و٢ و٣ 
بذات القرار واملخصصة للجهات 
احلكومية، وتســليمها لوزارة 
املاليــة لتأجيرها كمســاحات 
تخزينية بالتنســيق مع جلنة 
توفير املساحات التخزينية...) 
علما ان املوقــع رقم ١٨ موضع 
البحث قد ورد في الســطر رقم 
١١ باجلدول رقم ٣ بقرار مجلس 

الوزراء رقم ٥٤.
  بتاريخ ٢٠١٤/١/٨: ورد إلينا 
قــرار اللجنــة املكلفــة للقيام 
باختصاصات املجلس البلدي 
ل.ق.م.ب/٢٠١٣/١١/١٦٣ املتخــذ 
والــذي   ٢٠١٣/٩/٢٦ بتاريــخ 
يقضــي باملوافقة علــى الطلب 
املقــدم مــن مجلــس الــوزراء 
تخصيــص املواقــع املوضحة 
بكتاب مجلــس الوزراء (جلنة 
توفير املســاحات التخزينية) 
رقــم ل.ت.ص/٢٠١٣/٩٥ املؤرخ 
في ٢٠١٣/٨/٥ غير املستغلة الى 
مساحة جلميع أنواع التخزين 

املبرد واملجمد واملكشوف.
  في عــام ٢٠١٤: صــدر قرار 
مجلس الوزراء رقم ١٤٦٥ املتخذ 
في اجتماعه ٥١-٢٠١٤/٢ املنعقد 
بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٧ بتخصيص 
املوقع ١٨ بصفــة دائمة لإلدارة 

للصناعــة بكتابهــا يتضمــن 
اإلشارة الى قرار مجلس الوزراء 
بتاريــخ ٢٠١٥/٥/١١ بشــأن نقل 
القســائم الصناعية واحلرفية 
من ســاحل عشيرج الى املوقع 
رقــم ١٨ مبنطقة ميناء عبداهللا 
والقاضي فــي البند رقم ٥ منه 
نصا ما يلي: «تكليف جلنة توفير 
املساحات التخزينية بالتنسيق 
مــع الهيئــة العامــة للصناعة 
التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو 
تأمني قسائم بديلة عن القسائم 
الصناعية واحلرفية على ساحل 
عشــيرج مع مراعــاة األولوية 
فــي التخصيص للمســتحقني 
من ضمن مســاحة املوقع رقم 
١٨ فــي منطقة مينــاء عبداهللا 
التخزينية، وذلك خالل شهرين 
من تاريخه مع األخذ باالعتبار 
الوضع واالستحقاق القانوني 
لكل حالة على حدة وتقديرات 
الهيئة العامة للصناعة بشــأن 
الطاقة اإلنتاجية املستقبلية».

  وذلك وفق ما هو وارد بكتاب 
األمانة العامة ملجلس الوزراء.

  تضمن كتاب الهيئة العامة 
للصناعة طلب استكمال إجراءات 
اعتماد املخطــط املقترح جلزء 
من املوقع رقم ١٨ ليتســنى لها 

العامة للجمارك وتبلغ مساحته 
١٧٢٤٤٢٫٤م٢ بأبعــاد (٣٣١٫٦٢م 

× ٥٢٠م).
  ب ـ املواقــع ا(١٨B) ويخصص 
للهيئة العامة للصناعة وتبلغ 
مســاحته ٢٢٢٧٥٧٫٦م٢ بأبعاد 

٤٢٨٫٣٨م × ٥٢٠م.
  ورد كتــاب للهيئــة العامة 
للبيئــة متضمنــا االفــادة بأن 
االدارة املختصة بالهيئة العامة 
للبيئــة قــد قامــت باالطــالع 
علــى الكتــب املذكــورة وبناء 
علــى قــرار مجلــس الــوزراء 
رقم «٦٩٦» بشــأن نقل قسائم 
الدوحة الصناعيــة واحلرفية 
من ساحل عشيرج الى منطقة 
ميناء عبداهللا التخزينية موقع 
رقــم «١٨» والصادر باالجتماع 
رقم «٢٠١٥/٢٢» املنعقد بتاريخ 
٢٠١٥/٥/١١ والكتاب الصادر من 
جلنة ازالة التعديات على امالك 
الدولة واملظاهر غير املرخصة 
رقم «ل.ت.ص ٢٠١٥/١٢٧» املؤرخ 
في ٢٠١٥/١٢/١٣ بتخصيص جزء 
من املوقع لالدارة العامة للجمارك 
واجلــزء اآلخر للهيئــة العامة 
للصناعة يسمح بتوطني االنشطة 
الصناعية اخلفيفة واملتوسطة 
التالية: «اجللدية، قطاع املنتجات 

للجمارك الستغاللها لعمل مخازن 
جمركية بطريقة املخازن الذكية 
والتي تعتمد تصريف البضائع 
من املستودع اجلمركي املخزن 
به البضائع الى الســوق او من 
قبل املورد للمساهمة في توفير 
مواد تخزينية كبيرة وجاهزة 
للحد من النقص الشديد للمخازن 

في الدولة.
  في عــام ٢٠١٥: صــدر قرار 
مجلس الــوزراء: املوافقة على 
رفع املوقع رقــم ١٨ في منطقة 
ميناء عبــداهللا التخزينية من 
اجلدول رقم ٣ من قرار مجلس 
الوزراء رقم ٥٤ املتخذ باجتماعه 
رقــم ٢٠٢/٣ املنعقــد بتاريــخ 
٢٠١٢/١/٨ بشــأن تقرير اللجنة 
املكلفة بدراسة توفير مساحات 

تخزينية.
  تكليف جلنة توفير املساحات 
التخزينية بتسليم املوقع الى 
االدارة العامــة للجمــارك بعد 
اســتقطاع اجلــزء الــالزم من 
املساحة الكلية للقسيمة لصالح 
الهيئة العامة للصناعة وتسليمها 
إياه لغرض إعطاء األولوية في 
تخصيصه ألصحاب القســائم 

املزالة من منطقة عشيرج.
العامــة  الهيئــة    تقدمــت 

االنتهاء من تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء رقم ٦٩٦ بشأن القسائم 
الصناعية واحلرفية على ساحل 
عشــيرج بالدوحة، كما تضمن 
جــدوال بقائمة األنشــطة التي 
ســيتم توطينهــا فــي املوقع، 
وأرفــق بالكتــاب نســخة مــن 
موافقات وزارات اخلدمات (وزارة 
الكهرباء واملاء، وزارة الداخلية، 
وزارة األشــغال العامة، وزارة 
املواصالت) املرفق صورة منها.
  كما جتــدر اإلشــارة الى ان 
اإلدارة العامة للجمارك قد تقدمت 
ملجلس الوزراء لتخصيص اجلزء 
(١٨B)، وقد أصدر مجلس الوزراء 
املوقر قراره رقم ٦٥٩ املتخذ في 
اجتماعــه رقم ٢٠١٥/٢٠ املنعقد 
بتاريــخ ٢٠١٥/٥/٤، وفق ما مت 

ذكره بالبند رقم ٤ أعاله.
  املوقع رقم ١٨ الكائن مبنطقة 
ميناء عبداهللا تبلغ مســاحته 
اإلجماليــة ٣٩٥٢٠٠م٢ بأبعــاد 
(٧٦٠م × ٥٢٠م) طبقا للمخطط 
املساحي رقم م/٣٧٤٨١ ووفق ما 
هو مبني باملخطــط التنظيمي 
رقم ت.م/٨٨٤/٢/١١، وهذا املوقع 
 ,١٨B) مقترح جتزئته الى جزئني

١٨A) وتفصيله كالتالي:
  أـ  املوقع ١٨A ويخصص لإلدارة 

التعدينية غير املعدنية، قطاع 
الكراجات والورش امليكانيكية 
واملخارط» وال يسمح بتوطني 
الصناعــات التالية: «انشــطة 
تصنيع او تخزين املاد الغذائية 
او تخزين اي مواد غذائية أولية، 
الصناعات الكيميائية اخلطرة، 
دباغــة تصنيــع او تخزيــن 
املــواد الغذائيــة او تخزين اي 
مواد غذائية أولية، الصناعات 
الكيميائيــة اخلطــرة، دباغــة 
اجللود، االنشطة التي تشتمل 
على عمليات الصهر، املشاريع 
املتربة، انشطة معاجلة وتكرير 
الزيوت، فرز ومعاجلة النفايات 
النفطية الكيميائية واالنشائية 
والطبية، انتاج الشحوم املعدنية 
واملذيب االبيــض». وقد كانت 
ردود االدارات على النحو التالي: 
مت عرض طلــب الهيئة العامة 
للصناعة على جلنة املوافقات 
التنظيمية وقد ابدت املوافقة على 
طلب الهيئة العامة للصناعة على 
ان يتم اخذ موافقة كل من ادارة 
املخطط الهيكلي واخذ موافقة 
قســم الطرق، وموافقة وزارات 
اخلدمات ومخاطبة الهيئة العامة 
للصناعة الستيفاء شروط الهيئة 

العامة للبيئة.

 م.أحمد املنفوحي 

 موافقة «البيئة»
  قبل ترخيص 

األنشطة
  باملوقعني 

 حترير ٧٣ مخالفة في اجلهراء 
 كشف إدارة العالقات العامة 
في بلدية الكويت عن إجنازات 
فريــق الطــوارئ لفــرع بلدية 
محافظــة اجلهــراء عن شــهر 
ينايــر، حيــث مت حتريــر ٧٣ 

مخالفة وإنذارا.
  وفــي هذا الســياق، أوضح 
رئيس فريــق الطــوارئ علي 
القويضي عن إحصائية الفريق 
حيث اشــتملت علــى إزالة ٥٣ 
إعالنا مخالفا، وتـــــوجيه ٣٤ 
إنـــــذار تعد على أمالك الدولة 
وإزالة ٢٨ تعديا والكشف على 
٢٥ معاملة إيصال تيار كهربائي 
و٣٥ مخالفة إعالن و٤ مخالفات 

الئحة النظافة والكشــف على 
٢٠ معاملة شهادة أوصاف ومت 
استقبال ٥٨ شكوى على اخلط 
الســاخن وشكاوى من الرقابة 

الهندسية. 
  وقــد دعــت إدارة العالقات 
العامــة اجلمهور أنــه في حال 
وجــود أي شــكوى تتعلــق 
بالبلديــة إلى عــدم التردد في 
االتصــال على اخلط املباشــر 
١٣٩ أو التواصل عبر حســاب 
البلديــة فــي مواقــع التوصل 
االجتماعي @kuwmun وسيتم 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 

 علي القويضي  حيالها على الفور. 

 إزالة ٤٥ ألف م٢ تعديات على أمالك الدولة جنوب خيطان 
 كشــفت إدارة العالقــات 
العامــة ببلديــة الكويت عن 
تواصل احلمالت التفتيشية 
التي تشنها االجهزة الرقابية 
بفرع بلدية محافظة الفروانية 
لفــرض هيبة القانــون على 
املخالفني ال ســيما إزالة كافة 
التعديــات على أمالك الدولة، 
وفي السياق ذاته قام قسم إزالة 
املخالفات بالفروانية بالتعاون 
مع إداراتي التدقيق واملتابعة 
الهندســية والنظافــة العامة 
وإشغاالت الطرق باحملافظة 
بشــن حملة إلزالة التعديات 
على أمالك الدولة مبــــنطقة 

جنوب خيطان اســــفرت عن 
رفــع وإزالــة ٤٥ الــف م٢ من 

التعديات على أمالك الدولة.
  ومن جانبه أكد مدير فرع 

بلدية محافظــة الفروانية م. 
سعيد العازمي على أن احلملة 
التي شنتها االجهزة الرقابية 
على منطقــة جنوب خيطان 
مفادهــا تطبيق القانون على 
كافة املخالفــني وإزالة جميع 
التعديــات على أمالك الدولة، 
مؤكــدا على أن احلملة جاءت 
استكماًال للحمالت املستمرة 
التي تقوم بها االجهزة الرقابية 
باحملافظــة لتطبيــق لوائــح 

وأنظمة البلدية.
  وأشــار العازمــي إلــى أن 
االجهــزة الرقابية باحملافظة 
وضعــت علــى عاتقهــا ازالة 

كافــة التعديــات علــى أمالك 
الدولــة بالكامل حتى تصبح 
املنطقة منظمة وجاهزة للبنية 
التحتية، مشيرا إلى أن االدارة 
العليا بالبلدية تتابع عمليات 
ازالــة التعديات علــى أمالك 

الدولة باهتمام بالغ. 
  وبدوره اوضح مدير إدارة 
التدقيق واملتابعة الهندسية 
بالفروانية م. خالد الصنيدح 
بأن مفتشي االدارة مستمرون 
في رصد التعديات على أمالك 
الدولة باحملافظة خالل الفترتني 
الصباحية واملسائية مبنطقة 

جنوب خيطان. 

 جانب من إزالة التعديات على أمالك الدولة  
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