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اعداد: بداح العنزي

تبحث جلنة محافظة الفروانية 
خالل اجتماعها اليوم برئاسة احمد 
البغيلي 3 معامالت تشمل التالي: 
شكوى أهالي منطقة صباح الناصر 
اجلديدة بشأن إنشاء الطريق غير 
قائم ومدرسة غير قائمة، وشكوى 
أهالي منطقة ضاحية عبداهلل املبارك 

قطعة 6 بشأن قرار املجلس البلدي 
رقم م.ب/ل.ف2006/21/507/4 بشأن 
مسجد ضمن منطقة ضاحية عبداهلل 
املبارك، وكتاب بشأن قرار املجلس 
البلدي رقم م.ب/ف2000/4/36/4 
واخل���اص باملوافق���ة على مواقف 

املدرسة الواقعة مبنطقة الرقعي.

لجنة الفروانية تبحث 3 معامالت اليوم

 لجنة الجهراء أقرت السماح ببناء
دور ثانٍ وسرداب لمبنى شؤون القصر

 المفرج يطلب إعادة دراسة
الئحة البناء في السكن الخاص

الجسار يسأل عن شروط السالمة بالكراجات 
ويدعو للنظر في المخالفات الهندسية بالمطاعم

أوصت اللجن���ة الفنية في 
املجلس البلدي على طلب شؤون 
القصر السماح ببناء دور ثان 
وسرداب على ان يكون شامال 

جلميع املباني املجاورة.
وقال رئيس اللجنة م.عبداهلل 
العنزي ان اللجنة رفضت طلب 
النق���ل والتخزين  مجموع���ة 
تخصيص مواقف باصات في 
املقابلة للشركة في  الس���احة 
منطق���ة الصليبي���ة. كما متت 
املوافقة على طلب وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل توسعة فرع جمعية الصليبخات 
والدوحة التعاونية بالقطعة 1. وأضاف العنزي ان 
اللجنة أحالت شكوى أهالي القطعتني 1 و2 مبنطقة 
تيماء بشأن عدم إزالة مسجد محمد ناصر األلباني 

الى االدارة إلعداد تقرير.
كم���ا مت���ت املوافق���ة على 
طلب املؤسسة العامة للرعاية 
التصريح بترخيص  السكنية 
خالطة مركزية مؤقتة ملشروع 
إنشاء وإجناز وصيانة 279 بيتا 
في القطعة 8 مبش���روع مدينة 
س���عد العبداهلل كم���ا أحيطت 
علما باقتراح العضو الس���ابق 
عسكر العنزي بشأن عمل فتحة 
دوران للخلف بني القطعتني 2 
و3 مبنطقة الصليبية باجتاه 
الدائري اخلامس، وكذلك اقتراح آخر بشأن تشكيل 
جلنة من البلدية واألشغال واإلسكان عمل جولة 
ميدانية التخاذ االج���راءات الالزمة نحو إصالح 

وترميم منطقتي الصليبية وتيماء.

دعا عضو املجلس البلدي محمد املفرج الى تعديل الئحة البناء 
في مناطق الس���كن اخلاص بحيث يسمح باالرتداد من مترين الى 
مت���ر ونصف املت���ر بجانب اجلار وان يتم االلتصاق على س���ور 
القسيمة في حال عدم وجود جيران او تكون مطلة على شارعني 

زاوية او ثالثة شوارع.
وقال ان اغلب املواطنني يعانون من ضيق في مساحة قسائمهم 
نتيجة حجم العائلة الكبير او ان يكون هناك معاقون يحتاجون 
الى مس���احات اضافية في مساكنهم، مش���يرا الى ان هناك حاالت 
اجتماعية خاصة حتت���اج الى منح صاحب القس���يمة زيادة في 

مساحة البناء.
واضاف ان بعض اصحاب القسائم يحتاجون الى زيادات بسيطة 
تكون على سطح القسيمة ال تؤثر على الشكل اخلارجي واملعماري 

للقسيمة بل تساهم في حل جزء من املشاكل.

وجه عضو املجلس البلدي م.جس���ار اجلسار 3 اسئلة الى وزير 
الدولة لشؤون البلدية واجلهاز التنفيذي في بلدية الكويت.

وقال اجلسار انه وجه االسئلة الثالثة الى البلدية بعد ان الحظ 
مباشرة النقاط التي أثارت االسئ لة، الفتا الى ان االسئلة مت توجيهها 
الى اجله���از التنفيذي في البلدية، متمنيا ال���رد عليها خالل املهلة 

احملددة، واالسئلة هي:
للحد من مشاكل احلرائق صيفا في كراجات الشويخ الصناعية، 
هل توجد جهة مسؤولة في بلدية الكويت ملراقبة الكراجات والتأكد 

من الرخص وشروط السالمة؟
والسؤال الثاني جاء فيه: أطالب مبخالفة كل مخفر شرطة قريب 
من اجلمعية التعاونية من اس���تخدام مواقف اجلمعية للس���يارات 
التالفة بسبب حوادث الطريق؟ واختتم: من املؤسف ان يكون دور 
نواب املدير العام واملهندس���ني خاصة فقط تسكير املطاعم املخالفة 

دون النظر في املخالفات الهندسية.

م. عبداهلل العنزي

أحمد البغيلي

محمد املفرج جسار اجلسار

البلدية اعتمدت تنظيم مركز الفنطاس اإلداري والتجاري

م.أحمد الصبيح

بالبلدية، على  تنمية املشاريع 
ان يك���ون التوجه وفق الطابع 
املعماري احلديث والتصورات 
املقترحة من قبل كلية العمارة 

بجامعة الكويت.
3 � بع���د تثبي���ت املواق���ع 
املقترحة ضمن املركز، وجتهيز 
املخطط املساحي له تتم احالته 
لوزارة االشغال العامة لتصميم 
الطرق ومواقف  وتنفيذ شبكة 
السيارات السطحية واملتعددة 

الطوابق منه.
4 � املوافق���ة على نقل موقع 
احلكومة مول من اجلزء اجلنوبي 
من املركز للجزء الشمالي منه 
ليتناس���ب مع االس���تعماالت 

احمليطة.

اخلدم���ات واملكاتب احلكومية 
وسوق اخلضار والفاكهة والبالزا 
الت���ي تضم عناص���ر ترفيهية 
وثقافي���ة وجتاري���ة باالضافة 
الى االنشطة الرياضية( لم يتم 
تطويرها ألسباب متعددة منها 
 B.O.T �ال العمل بنظ���ام  وقف 
الذي كان س���يتم تطوير املركز 
من خالل���ه. ونظرا لبدء حركة 
العم���ران بالقس���ائم التجارية 
البدء  املقررة باملنطقة، وايضا 
في انش���اء اجلامعات اخلاصة 
باجلزء اجلنوبي منه واكتمال 
العمران���ي للمناط���ق  النم���و 
السكنية احمليطة باملركز، فقد 
كان من املهم والضروري العمل 
على اجراء دراس���ة تخطيطية 

للمركز لتحديد عناصره وشكل 
شبكة الطرق ومواقف السيارات 
واخلدمات الالزمة لتنفيذه، حيث 
مت االس���تعانة بقس���م العمارة 

بجامعة الكويت لدراسة موقع 
الب���الزا لتقدمي اف���كار جديدة 
العنصر  ومتطورة لتنفيذ هذا 
املهم من عناصر املركز، هذا وقد 
كانت نتائج الدراس���ة لتطوير 
املركز وفق التالي: يرجى عرض 
البلدي  املوضوع على املجلس 
التخاذ ما يراه مناس���با بشأن 
اعادة تنظي���م مركز الفنطاس 
االداري والتجاري وفق التالي: 
1 � املوافقة على االس���تعماالت 

املقترحة ضمن املركز.
2 � ان يتم تطوير موقع البالزا 
من خالل القط���اع اخلاص من 
خالل »اللجنة العليا للمشروعات 
الت���ي تقام على ام���الك الدولة 
العقارية بوزارة املالية« وادارة 

الالمي: نظام ألرشفة وحفظ 
المخالفات في الحاسب اآللي

أوصت اللجنة العليا للتخطيط في اجتماعها الذي انعقد اخيرا برئاسة 
وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وبحضور 
مدير عام البلدية م.احمد الصبيح وذلك بعد ان عرض مراقب اخلدمات 
والصيانة بفرع بلدية محافظة اجلهراء عبداهلل محسن الالمي فكرته، 
بضرورة وجود نظام الرشفة وحفظ مخالفات البلدية عن طريق احلاسب 
اآللي يهدف ال����ى القضاء على الروتني وادخال جميع البيانات آليا الى 

جانب التسجيل اليدوي املتعاون عليه واملعمول به حاليا بالبلدية.
وكان املراقب عبداهلل الالمي وبالتعاون مع ادارة نظم املعلومات متكن 
من اجناز مشروع برنامج حفظ وتس����جيل وارشفة مخالفات البلدية 
عن طريق احلاسب اآللي وهو اآلن يعمل فقط في محافظة اجلهراء في 
طور التجربة على ان يعمم على بقية احملافظات الحقا. وقال الالمي: ان 
البرنامج يشمل جميع بنود املخالفات ومناذجها والتشريعات واللوائح 
واجلوانب املالية واجلزائية واوامر الصلح وتفعيله خالل فترة السماح 
احملددة باالضافة الى س����هولة اس����ترجاع املعلومات جلميع جزيئات 

املخالفة وامكانية طباعتها لتعرض على اجلهات املختصة.

البلدي���ة على اعادة  وافقت 
تنظيم مركز الفنطاس االداري 
والتج���اري وف���ق االتصاالت 

املقترحة.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح في كتابه: نظرا الحتياج 
املنطق���ة اجلنوبية من املنطقة 
احلضرية خلدمات املركز االداري 
املقرر ضمنه���ا والذي أجريت 
دراسات حوله لسنوات طويلة 
س���ابقة ولم يتم تطوير سوى 
القس���ائم التجاري���ة الت���ي مت 
التبادل  تخصيصها عن طريق 
باجلزء الشمالي منه � ومواقع 
اجلامع���ات اخلاص���ة باجلزء 
اجلنوبي منه � اال ان اخلدمات 
الرئيس���ية ضمن���ه )كمواقع 

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة
الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000


