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10
اعداد: بداح العنزي

اللجنة الشعبية  تنظم 
الثالث���اء املقب���ل ورش���ة 
الس���تكمال لبحث الئحة 
الزراعة واملظالت ووضع 

آلية للمخيمات الربيعية.

ورشة عمل 
لبحث الئحة  الزراعة

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

ال�سنـاعـات البـال�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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

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

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

باإ�سم / �سركـة اآلبـاتـرو�س 

ميديا للدعاية والإعالن

الرجاء ممن يجده الإت�سال على رقم

66405021

مفـقــود 
ترخي�س اإعـــالم 

بورسلي: تنفيذ توصيات رئيس الوزراء لتطوير 
استعماالت وتوزيع المشاريع على األراضي

إزالة 435 تعديًا على أمالك الدولة
دشن فريق ازالة التعديات القائمة على امالك 
الدولة واملظاهر غير املرخص���ة حملته صباح 
امس على جميع احمل����افظات الست، حيث متت 
ازالة 435 تعديا، حيث ش���ملت االزال����ة بعض 
التعديات على املنشآت احلكومي������ة والتعدي 
على ممرات املشاة اضافة الى االسوار الزراعية 
واالس�����وار احل���ديدية وكان بني تلك االزاالت 
ع���دد 139 تعديا اس���تثماريا وجت�����اريا في 3 

مناطق.
وأزال الفريق في محافظة العاصمة 40 تعديا 
في منطقة العديلية قطعة 1 و2، كما أزال الفريق 
ف���ي محافظة االحمدي عدد 31 تعديا في منطقة 

جابر العلي قطعة 6، بينما واصل الفريق حملته 
ف���ي محافظة حولي إلزالة 67 تعديا في منطقة 

بيان 5 و6.
وواصل الفريق حملته في محافظة الفروانية 
وش���ملت احلمل���ة ازالة 20 تعدي���ا في منطقة 
العارضية 6 و7، اضافة الى ازالة عدد 63 تعديا 

في منطقة مبارك الكبير قطعة 2 و4.
يذك���ر ان فريق العود ازال ع���دد 139 تعديا 
استثماريا وجتاريا كان منها عدد 23 تعديا في 
الفرواني���ة وفي منطقة ش���رق 53 وفي منطقة 
ميدان حولي ازال الفريق عدد 63 تعديا استثماريا 

وجتاريا.

تخصيص االستعماالت لتفادي 
اي معوق���ات تواجه املواطن او 
اجلهة املس���تفيدة مثل صعوبة 
التطوير وارتفاع تكاليف تنفيذ 
املباني ولذلك يجب عمل دراسات 

مسح جيولوجي شاملة.
واضافت بورسلي ان اللجنة 
التنفيذي  طلبت م���ن اجله���از 
توضي���ح مواق���ع كل امل���رادم 
والدراكيل احلالية ووضع خطة 
س���ليمة ومناس���بة بيئيا قبل 
تخصيص اي موقع الي استعمال 
كان، مضيفة انه تتم مش���اركة 
املجلس البلدي في مرحلة جمع 
املعلوم���ات لتحدي���ث املخطط 
الهيكلي واخذ رأي ادارة املخطط 
الهيكلي بكل املشاريع قبل رفع 

الرأي الفني.

اكدت رئيسة جلنة املخطط 
الهيكلي في املجلس البلدي م.منى 
بورس���لي حرص االعضاء على 
االخذ بتوصيات س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد خالل لقائ���ه مؤخرا مع 
اعضاء املجلس وذلك للعمل على 
تطوير اس���تعماالت كل اراضي 
الدولة، بحيث ال تكون محصورة 
داخل املنطقة احلضرية مع توزيع 
املشاريع على كل اراضي الدولة 
دون ان تكون محصورة في مناطق 
معينة بل في املناطق احلدودية 

الشمالية واجلنوبية.
وقالت بورسلي بعد اجتماع 
اللجنة الذي حضره مدير ادارة 
املخطط الكلي م.سعد احمليلبي 
البرنامج  ان���ه مت اس���تعراض 

الزمني للمخطط الهيكلي الثالث 
للدولة، مشيرة الى انه مت طلب 
ان يكون هناك دور واضح ومهم 
الدارة املخطط الهيكلي من خالل 

على أال تكون محصورة داخل المنطقة الحضرية

م.منى بورسلي

م. أشواق املضف

م.عبداهلل العنزي

د. عبدالكرمي السليم مهلهل اخلالد شايع الشايع

9 أعضاء لتعديل الئحة البناء  والسماح بمترين ارتدادًا بجانب الجار

العنزي يطالب باستحداث مخرج من وصلة الدوحة باتجاه الدائري السادس
طالب عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي باس���تحداث 
مخرج من وصلة الدوحة باجتاه الدائري الس���ادس خلدمة هذه 
املنطقة التي تشهد اختناقات مرورية يومية. وقال العنزي في 
تصريح صحافي ان هناك اخطاء في املخططات الهيكلية لتخطيط 

العديد من الطرق. 
موضحا ان���ه من غير املعقول ان يك���ون هناك مدخل واحد 
فق���ط للعديد من القط����ع الس���كني��ة، ما يؤدي الى ش���لل في 
ح�������ركة املرور. مش���ددا على ضرورة اعادة تخطيط العديد 
من املداخل واملخ���ارج للطرق، وذلك لدواع���ي راحة املواطنني 

وتيسيرا عليهم.
واضاف ان االختناقات املرورية مشكلة مؤرقة للجميع، ومازالت 
تبحث عن حلول تش���ريعية وتنظيمية وس���لوكية، مؤكدا ان 
االختناقات املرورية في الكويت أصبحت هاجسا يؤرق اجلميع، اذ 
لم تعد حتصل في وقت الذروة فحسب، بل امتدت الى كل االوقات 

بحي���ث ال يكاد املرء يتجه الى أي م���كان حتى يفاجأ باالزدحام 
املروري قد بلغ مداه. مطالبا مبزيد من العمل من اجل ايجاد حلول 
جذرية لهذه املشكلة، مشددا على اهمية وضع مواصفات قياسية 
للطرق مثل االطوال، واملداخل، واملخارج، واجلسور، والتنسيق 
بني اجلهات ذات الصلة في شأن اصدار تراخيص بناء املجمعات 
التجارية واملدارس واملستشفيات اخلاصة واجلامعات لتالفي وجود 
هذه االماكن في املناطق املزدحمة. هذا على املستوى القريب، أما 
على املس���توى البعيد، فيجب انشاء مدن جديدة خارج املناطق 
احلضرية املزدحمة، وعدم وجود منشآت حكومية وجتارية في 
مناطق مزدحمة، والتشدد في التعامل مع املجمعات والعمارات 
الس���كنية غير مكتملة اخلدمات. وأيضا مشاركة االدارة العامة 
لتنظيم املرور في اعادة تصميم وتطوير ش���بكة الطرق لتالئم 
الزيادة املتوقعة للمركبات والس���كان واملناطق اجلديدة ومنها 

طريق اجلهراء.

بجانب اجلار وان يتم االلتصاق 
على س���ور القسيمة في حال 
عدم وجود جي���ران او تكون 
مطلة على ش���ارعي زاوية او 

3 شوارع.

في حل جزء من املشاكل.
لذلك نقترح تعديل الئحة 
البناء في مناطق السكن اخلاص 
بحي���ث يس���مح باالرتداد من 
متري���ن الى متر ونصف املتر 

منح صاحب القسيمة زيادة في 
مساحة البناء، وزيادات بسيطة 
تكون على سطح القسيمة ال 
الش���كل اخلارجي  تؤثر على 
واملعماري للقسيمة بل تساهم 

قسائمهم نتيجة حجم العائلة 
الكبير او ان يكون هناك معاقون 
يحتاجون الى مساحات اضافية 
في مساكنهم، كما ان هناك حاالت 
الى  اجتماعية خاصة حتتاج 

ق���دم 9 اعضاء في املجلس 
البلدي اقتراحا بتعديل الئحة 
البناء بحيث يس���مح مبترين 

بجانب اجلار.
وقال االعضاء محمد املفرج، 
الشايع، مهلهل اخلالد،  شايع 
عبداهلل العنزي، مانع العجمي، 
جس���ار اجلس���ار، عبدالكرمي 
السليم، فرز املطيري، اشواق 
املضف، في اقتراحهم: نقترح 
تعديل الئحة البناء في مناطق 
السكن اخلاص بحيث يسمح 
باالرتداد م���ن مترين الى متر 
املت���ر بجانب اجلار  ونصف 
وأن يتم االلتصاق على سور 
القسيمة في حال عدم وجود 
جيران او تك���ون مطلة على 

شارعي زاوية او 3 شوارع.
املواطنني  اغل���ب  ان  حيث 
يعانون من ضيق في مساحة 


