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اعداد: بداح العنزي

قدم عضوان في املجلس البلدي اقتراحا بتعديل شرط مساحة العقار الـ 500 متر في االستثماري القامة نشاط مطعم. 
وقال العضوان م.اشواق املضف ومهلهل اخلالد: يشير اجلدول اخلاص باشتراطات ومواصفات ابنية السكن االستثماري 
الى انه ضمن االســـتعماالت املســـموح بها في البند الثامن عشر ميكن استغالل كامل العقار لنشاط جتاري ومنها نشاط 
مطعم وتتضمن تلك االشـــتراطات اال تقل مســـاحة العقار عن 1000م2 اضافة الى بعض الشروط االخرى، ونحن نرى ان 
املساحة املطلوب توافرها تزيد على حاجة النشاط الواحد من حيث حدها االدنى كما نالحظ اسقاط نشاط املقهى مع املطعم 
عند دراسة واقرار اجلدول ذاته، لذلك نقترح املوافقة على تعديل شرط مساحة العقار من 1000م2 الى 500م2 وذلك عند 
استغالل كامل العقار لنشاط جتاري مع اضافة نشاط مقهى الى املطعم الذي يسمح به ليصبح »نشاط مطعم ومقهى«.

اقتراح بتعديل مساحة العقار في االستثماري 500 متر إلقامة نشاط مطعم

د.فاضل صفر

املسجد عالمة بارزة وفق تصميم عاملياحملالت التجارية بامتداد جراندافينو من املرحلة الثالثة

املركز الترفيهي يتضمن مجمع السينمات واأللعاب الترفيهية جانب من اجتماع اللجنة الفنية

اعتماد إضافة نشاط مطبخ وتجهيزات غذائية في المسالخ باستثناء األحمدي

ضمن 5 قرارات تشمل شهادات األوصاف في منطقة الجليب

فنية البلدي تقّر  المرحلة الرابعة من مشروع األڤنيوز: فندقان 5 و 4 نجوم  
ومسجد ومكاتب ومركز صحي ومعهد بمساحة 105 آالف متر مربع

صفر يعترض على تعديالت البلدي على الئحة الزراعة
اعتــــرض وزير االشــــغال العامة ووزير 
الدولة لشــــؤون البلدية د.فاضل صفر على 
قرارات للمجلس البلدي ابرزها التعديالت على 
الئحة الزراعة. وتضمن كتاب املصادقة التالي: 
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع 
املجلس البلدي رقــــم 2010/3 لدور االنعقاد 
العاشر املنعقد بتاريخ 2010/2/15 والتكميلي 
املنعقد بتاريخ 2010/2/22 ونفيدكم بالتصديق 
على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات 

التالية فإننا نعترض عليها:
1 ـ البنــــد الثاني من القرار رقم )م ب / م 
أ/2010/3/30( بشــــأن »2000 ـ التعديل على 
الفقرة رقم 10 من احلالــــة الثانية من املادة 

الرابعة.
10 ـ ال يسمح بتسوير املنطقة املرخصة 
ألغراض الزراعة بأســــوار انشائية او شبك 
معدني او اي تسوير من نوع آخر باستثناء 

األسوار النباتية.

يستحدث البند التالي ويكون حتت رقم 
11 كالتالي:

11ـ  يسمح بإقامة حاجز نباتي ضمن املنطقة 
املرخصــــة على اال يزيد ارتفاعه عن متر من 
جهة الشــــارع ومتر ونصف من جهة اجلار 
شــــريطة ان يكون بفتحة دون باب بنسبة 
15% مــــن طول الواجهة وبعرض ال يزيد عن 

ثالثة امتار.
يغير البند 11 سابقا الى 12 بنفس الصياغة« 

ملزيد من الدراسة
2ـ  القرار رقم )م ب/ر و/2010/3/33( بشأن 
»املوافقة على اصدار شهادات األوصاف في 
منطقة جليب الشيوخ مع أخذ تعهد من البائع 

واملشتري بوجود مخالفات«.
3ـ  القرار رقم )م ب/م أ/ل د2010/3/49/2( 
بشأن »املوافقة على الشكوى املقدمة من سامت 
العازمي، مالك القسيمة رقم 195 مبنطقة جابر 
العلي قطعة 2 بإغالق الفتحة اجلانبية مقابل 

قسيمته والتي تستغل كمواقف للسيارات وكما 
هو مبني على نسخة الكروكي املرفق«.

4ـ  القرار رقم )م ب/م أ/ل د2010/3/50/2( 
بشأن »املوافقة على الطلب املقدم من صالح 
سالم البطني، ترخيص محل في قسيمة سكن 
خاص مبنطقة استثمارية املوصوفة بالقسيمة 
رقم 144 الواقعة ضمن القطعة رقم 61 مبنطقة 
املنقف، كما هو مبني على نســــخة الكروكي 

املرفق«.
5ـ  القرار رقم )م ب/م أ/2010/3/52( بشأن 
»املوافقة على الطلبة املقدم من الشيخ علي 
صباح الناصــــر الصباح بتحويــــل املمرات 
املجاورة للقسيمة رقم 697 قطعة 5 مبنطقة 
السرة الى شــــارع ذي اجتاه إلنشاء منحدر 

وذلك بالتنسيق مع وزارات اخلدمات«.
تنويــــه: يرجــــى البيان فــــي احملضر ان 
االجتماع الثالث للمجلس البلدي منعقد بتاريخ 
2010/2/15 واالجتماع التكميلي منعقد بتاريخ 

.2010/2/22
القرار رقم )م ب/ ر و/2010/3/31( )صفحة 
64( بشأن: »املوافقة على التمسك بالقرار رقم 
)م ب/ف 2010/1/4/5( اآلتي نصه أوال: املوافقة 
على تعديل اجلدول رقم 13 من قرار املجلس 
البلدي رقم )م ب/ر و/2008/7/172( بتاريخ 
2008/5/5 بإضافة نشاط معمل األلبان للبند 
)ج/2( وذلك ضمن النشــــاطات املسموح بها 

باملناطق الزراعية.
ثانيا: املوافقة على الطلب املقدم من الهيئة 
الزراعة والثروة السمكية  العامة لشــــؤون 
بإنشاء معمل ألبان ضمن احليازة املوصوفة 
بالقسيمة 148 )ك/76/186( مبنطقة الصليبية 

وبناء على موافقة كل من:
1ـ  وزارة الصحة )وحدة الصحة البيئية( 

في 2009/3/8.
2 ـ هيئة الزراعة في 2007/4/1 بتوصية 

اللجنة لديهم رقم )2007/9(.

فــــي  الهيكلــــي  املخطــــط  ادارة  ـ   3
.2009/4/28

فــــي  الهندســــية  االنظمــــة  ادارة  ـ   4
.2009/4/6

5 ـ االدارة القانونية في 2009/5/21.
6 ـ موافقة الهيئة العامة للبيئة.

على ان يكــــون الترخيــــص وفق النظم 
واللوائح املتبعة طبقا لقرار املجلس البلدي 

آنف الذكر.
سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء استنادا 
للمادة 14 من القانون رقم 2005/5 في شــــأن 

بلدية الكويت.
تعديل البند رقم 7 من القرار رقم )م ب /م 
أ/ل ع 2010/3/40/2( ليكون كالتالي: »....7 ـ 
عدم املطالبة بأي استعماالت جتارية او مكاتب 

او اي استعمال آخر بعد التنفيذ..«.
مت حذف كلمتي »بعــــد التخصيص« من 

البند املذكور من القرار.

الفنية في  اللجنـــة  أوصت 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
أمـــس باملوافقة علـــى املرحلة 
الرابعة من مشـــروع األڤنيوز 
املتضمن اقامة فندقني )5 جنوم، 4 
جنوم( اضافة الى مكاتب ومركز 
صحي ومسجد ومعهد مبساحة 

105 آالف متر مربع.
وقال رئيس اللجنة م.عبداهلل 
العنزي ان هذا املشـــروع جهد 
مميز ومســـاهمة مـــن القطاع 
الكويت من  اخلـــاص جلعـــل 
انه  الى  الدول املتقدمة، مشيرا 
مت استعراض مشاريع مشابهة 
لألڤنيوز في العالم مستدركا بأن 
املرحلة الرابعة متطورة وتليق 

بسمعة الكويت اخلارجية.
يذكـــر أن كتـــاب مدير عام 
البلدية بالوكالة محمد العتيبي 

نص على التالي:
العامة  الهيئة  بدراسة طلب 

للصناعة ابداء الرأي حول طلب 
شركة عقارات الري واملوافقة على 
املساحات والنسب واالرتفاعات 
الواردة بالتقرير املبدئي والكتب 
املرفقة ومبراجعة استعماالت 
االراضي باملنطقة، وبدراســـة 
الرابعة من املشـــروع  املرحلة 
واملراحل السابقة له باعتبارها 
وحدة واحدة ومشروعا متكامال 

نفيدكم بالتالي:
1 - حسبما جاء بكتاب االدارة 
العامة للطيران املدني، فإنه ال 
مانع لدينـــا من حيث املبدأ في 
االرتفاع ببعض اجزاء املشروع 
بواقع 5 ادوار وبارتفاع 30م وذلك 
وفقا لالشتراطات الفنية املطلوبة 

للمباني املرتفعة.
2 - نرى ان االســـتعماالت 
املطلوبة اضافتها والتي تشتمل 
على »فندقني وعيادات خاصة ـ 
ناد صحي« تدعم االستعماالت 

املســـموح بهـــا للموقع حيث 
ان املشـــروع كامل وذو صبغة 
جتارية، بحيث تكون االستعماالت 
باملشـــروع كما هي واردة بهذا 
الكتـــاب واملوضحة باجلدولني 
رقمي 1 و2 وتشتمل على: محالت 
جتارية، انشطة ترفيهية، قاعات 
للسينما، مسرح، صاالت متعددة 
..الخ،  االغراض وألعاب اطفال 
فندقني، عيادات خاصة، مكاتب 

وناد صحي.
3 - ال مانـــع مـــن املوافقة 
على املساحة املطلوبة اضافتها 
»املرحلة الرابعة« من املشروع 
والواردة بهذا الكتاب واملوضحة 
باجلـــداول ارقام 1، 2 و3 للدور 
االرضـــي ومبســـاحة قدرهـــا 
39.614م2 ليصبـــح اجمالـــي 
مساحات الدور االرضي باملشروع 
بالكامل قدره 251.808.37م2 وهي 

متثل نسبة %65.78.

خصم تلك الزيادة من استحقاق 
املالك بالطابق االرضي، ويؤخذ 
تعهد من الشركة بعدم املطالبة 
بهذه النســـبة بالدور االرضي 

مستقبال.
في حالة املوافقة على البنود 
السابقة يلزم التقيد بالشروط 
التالية واال اعتبر القرار الغيا:

1 - متلك الشركة عقد انتفاع 
ســـاريا لكامل ارض املشـــروع 
والبالغة مساحتها 382.805.5م2 

واملمثلة بالقسيمة رقم 1862.
2 - تقدمي الشركة للتصميمات 
التفصيلية النهائية للمشروع في 
ضـــوء التقرير املبدئي للبلدية 

لالعتماد.
3 - عمل الدراسات املرورية 
وشبكة الطرق ومواقف السيارات 
للمشروع النهائي واعتمادها من 

البلدية ووزارة الداخلية.
4 - التزام اصحاب العالقة 

بتنفيذ جميع ما تتطلبه نتائج 
الدراسة املرورية للمشروع من 
تعديالت او تطوير على شبكة 
الطرق احمليطة وذلك على نفقتهم 

اخلاصة.
5 - اخـــذ موافقـــة وزارات 
اخلدمـــات واجلهـــات املعنية 
على املشروع قبل الشروع في 

التنفيذ.
واضاف ان اللجنة وافقت على 
دمج 6 قســـائم في القطعة 27 
مبنطقة حولي وتعديل حدودها 
مع اضافة مساحة 96م2 القامة 

مجمع جتاري وفندقي.
وذكر ان اللجنة وافقت ايضا 
على طلـــب املجموعة العقارية 
اعادة عرض عقارهم في منطقة 
حولي قطعة 185 لـ 3 قســـائم 
الى  لتحويلها من االستثماري 
التجاري وتضم العقارات املطلة 

على شارع العثمان.

وقال ان اللجنة وافقت على 
اعادة تنظيم اجلزء املتبقي من 
القطعة التجارية السابقة داخل 
املدينة والتأكد من نشر القرار 
في اجلريدة الرسمية، كما متت 
الدراسة اخلاصة  املوافقة على 
بتطوير طريق كبد احلالي ليصبح 
بـــدال من حارتني  اربع حارات 
من كال االجتاهني وبعرض كلي 
مقداره 50م، كذلك املوافقة على 
اقتراح العضو عبداهلل العنزي 
بشـــأن اضافة نشـــاط مطبخ 
وجتهيزات غذائية في املسالخ 
اهالي املنطقة املجاورة  خلدمة 
باســـتثناء مسلخ االحمدي من 

النشاط املذكور.
واضاف انه متت احالة الكتاب 
الســـيارات  املتعلـــق مبواقف 
املدينة  متعـــددة االدوار داخل 
الى اللجنـــة القانونية لوجود 

قضايا مرفوعة.

اجمالي المساحات للدور االستعمالم
األرضي وما فوقه م2

التجاري1
17.251بيع بالتجزئة – محالت1.1

مكاتب 1.2
18.623)عيادات – متعددة األغراض(

35.873.5مجموع جزئي جتاري
89.032ضيافة )فندقني – ناد صحي(2
13.738ترفيهي3
1.004.6خدمات عامة – مسجد4
4.517.9ممرات داخلية5

104.822املجموع

4 - نرى انه في حال املوافقة 
علـــى الزيادة مبســـاحة طابق 
امليزانـــني وما فوقه من طوابق 
متعددة مبساحة 40.161.61م2 

بنسبة 10.49% ليكون االجمالي 
مبساحة 231.564.36م2 بنسبة 
60.49% حيث املســـموح %50 
مبســـاحة 191.402.75م2، يتم 


