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اعداد: بداح العنزي

رد م.أحمد الصبيح على اقتراح رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي بشأن استحداث تقاطعني على طريق امللك فهد 
بأنه قد متت مخاطبة وزارة االشغال العامة في 2010/5/17 
وذلك لالفادة عن امكانية تنفيذ استحداث تقاطعني على 
طري���ق امللك فهد احدهما بني منطق���ة العدان والقصور 
وبني منطقة القرين ومبارك الكبير، حيث يساهم هذان 

التقاطعان في احلد من احلوادث املرورية واالزدحام.

استحداث تقاطعين على طريق الملك فهد

البلدية م.أحمد  أوضح مدير ع����ام 
الصبيح ان البناء مسموح به ألصحاب 
العقارات اخلاصة مبنطقة ش����رق بعد 
استكمال اجراءات اصدار وثائق امللكية 

اجلديدة.
وقال الصبيح في رده على س����ؤال 
العضو مهلهل اخلالد، بشأن أسباب عدم 
منح تراخيص بناء للقسائم اخلاصة في 
منطق شرق: صدر قرار املجلس البلدي 
رقم )م.ب/ ف 3/ 2003/2/58( باملوافقة 
على االقتراح اخلاص مبشروع تطوير 
شارع عبداهلل األحمد مبنطقة الشرق 
– داخل املدينة مع السماح بالبناء على 
القسائم اخلاصة بالسكن االستثماري 
بعد تثبيت حدودها اجلديدة، وكما جاء 
بكتاب األمني العام ملجلس الوزراء مرجع 
)916/1 – 6932( املورخ في 2002/12/8.

كما صدر قرار اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي رقم )ل. 
ق/ م. ب/ ت 10/ 163/ 7/ 2003( املتخذ 
النهائية  بتاريخ 2003/10/27 باملوافقة 
العقارات اخلاصة بشارع  على توزيع 
عبداهلل األحمد وذلك كما هو مبني على 

نسخة الكروكي رقم 5 املعدل.
ومت اعداد املخطط املساحي رقم )م/ 
38180( كما مت اعداد املخطط التنظيمي 
رقم )ت. م/ 5/1/1/ 19-1( لقسائم املشروع 
ومت اإلعالن الرسمي الى أصحاب العقارات 
الرسمية )الكويت  باملنطقة باجلريدة 
الي����وم( وثالث صح����ف محلية أخرى 
مبوجب إعالن البلدية رقم )152/ 2003( 
اآلتي نصه: »بشأن القطعة التنظيمية 
مبنطقة ش����رق واحملصورة بني شارع 
اخلليج العربي وشارع عبداهلل األحمد 
وش����ارع خالد بن الوليد وشارع جابر 
املبارك، تعلن بلدية الكويت انه قد متت 
املوافقة النهائية من قبل اللجنة املكلفة 
بالقيام بأعمال املجلس البلدي بقرارها 
رق����م )ل.ق/ م.ب/ ت10/ 2003/7/163( 
املتخذ بتاريخ 2003/10/27 على توزيع 
العقارات اخلاصة بشارع عبداهلل األحمد 

بعد إعادة تنظيم املنطقة.
وبناء عليه فعلى أصحاب العقارات 
الواقعة ضمن هذه القطعة مراجعة ادارة 
املساحة )شعبة القطع التنظيمية( بلدية 
الكويت إلنهاء االجراءات اخلاصة بالقسائم 
املخصصة لهم، علما بأنه مسموح بالبناء 
على هذه القسائم وفق املخططات املعدة 

للجنة املتابعة والرد ودراس����ة اسئلة 
الس����ادة اعض����اء مجلس  واقتراحات 
األمة واملجلس البلدي ممثاًل عن قطاع 
التنظيم. كما مينح اعضاء الفريق بدل 
حضور جلسات وفق قرار تشكيل اللجنة 
والنظم املتبعة بهذا الشأن. ويتم تقييم 
عمل اللجنة عن طريق التقارير الدورية 
واآلليات واالجراءات التي تتبعها اللجنة 
ف����ي أعمالها ويتم م����ن خاللها حتقيق 
املناطة بها في عمليات  االختصاصات 
املتابعة للرد على اس����ئلة واقتراحات 
الس����ادة اعضاء مجلس االمة والسادة 
البل����دي. كما تختص  أعضاء املجلس 
اللجنة باملواضيع التالية: جتميع وحصر 
الردود على االسئلة واالقتراحات. متابعة 
القطاعات واالدارات  واستعجال ردود 
املعنية عل����ى االس����ئلة واالقتراحات 
واملراس����الت اخلاصة بها واستيفاء ما 
ورد بها م����ن معلومات وبيانات، وذلك 
بالتنسيق مع االدارات املختصة، التنسيق 
املتعلقة باالس����ئلة  ال����ردود  فيما بني 
واالقتراحات واملراسالت واعداد الردود 
بالصيغة النهائية، رفع مشاريع ردود 
على اسئ لة واقتراحات السادة اعضاء 
مجلس االمة للوزير، رفع مشاريع ردود 
على اسئلة واقتراحات السادة اعضاء 
املجل����س البلدي للمدير العام. وترجع 
مدة الرد على االسئلة واالقتراحات الى 
حجم العمل املن����اط باجلهة املختصة 
املطلوب منها الرد، ونظرا لطبيعة عمل 
تلك اجلهة وامله����ام املوكلة اليها وفق 
الهيكل التنظيمي للبلدية باالضافة الى 
االسئلة واالقتراحات الواردة لها سواء من 
اعضاء مجلس االمة أو اعضاء املجلس 
البلدي وباالضافة الى ما يرد اليها من 
شكاوى ومقترحات بقوانني واقتراحات 
برغبة وغيرها من االعمال واملهام اليومية 
والدراسات فإن ذلك يستغرق وقتا وجهدا 
مضاعفا للرد، وان اللجنة مازالت تعمل 
مبوجب قرار تشكيلها وتعديالته سالفة 
الذكر. وذكر الصبيح في رده على سؤال 
العضو عبداهلل العنزي بش����أن اعادة 
تنظيم مداخل ومخارج مستشفى اجلهراء، 
انه متت دراسة املوضوع سابقا من قبل 
االدارة العام����ة لتنظيم املرور )بوزارة 
الداخلي����ة( مبوجب كتابه����ا رقم 7015 
بتاريخ 2009/11/9 وذلك بناء على طلب 
وزارة الصحة حلل مشكلة االختناقات 

لهذه القطعة بعد التعديل وبعد اصدار 
وثائق امللكية ووفق نظام البناء املسموح 

به باملنطقة.
وقد نش����ر اعالن البلدية رقم 152/ 
2003 باجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( 

بالعدد 644 بتاريخ 2003/12/7.
كما نش����ر اعالن البلدية رقم 152/ 

2003 بتاريخ 2003/12/2.
وبناء عليه نوضح ان البناء مسموح 
به ألصحاب العقارات اخلاصة مبنطقة 
شرق باملنطقة التي شملها االعالن ولكن 
بعد اس����تكمال االجراءات واستصدار 
وثائ����ق امللكية اجلدي����دة ووفق نظام 
البناء املسموح به باملنطقة، وقد تقدم 
بعض املالك بوثائقهم القدمية واستكملوا 
االجراءات الالزمة وصدرت لهم وثائق 
جدي����دة ومت منحهم ال����رأي التنظيمي 
بالسماح لهم بالبناء، وعلى باقي املالك 
التقدم الى البلدية واحضار وثائق امللكية 
القدمية الستكمال االجراءات  األصلية 
واستصدار الوثائق اجلديدة والسماح 
لهم بالبناء، كما نش����ير الى ان البنية 
التحتية لهذه القطع����ة يجب تنفيذها 
من قبل شركة املستثمر الدولي )شركة 
القرين التراثية( بحس����ب العقد املبرم 

معها بخصوص القرية التراثية.

أبراج االتصاالت

كما رد الصبيح على سؤال للعضو 
نافع العجمي بش����أن أبراج االتصاالت 
في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير 
وقال: بعض هذه االبراج مرخصة من قبل 
البلدية ومدة سريان رخصة البناء سنتان 
اال ان الوضع في حالة محطات الهاتف 
النقال يختلف حيث ان صالحية الرخصة 
مرتبطة بعقد االيجار املوقع مع أمالك 
التي  املالية  الدولة وبالنسبة للرسوم 
مت تسديدها للرخص الصادرة من ادارة 
التراخيص الهندسية اخلاصة بالبناء فهي 
مبلغ 200 دينار عن احملطة الواحدة، أما 
بالنس����بة لقيمة العقد املوقع مع أمالك 
الدولة فالبلدية ليست املسؤولة عنها.

وتتم املوافقة على الترخيص من قبل 
املجلس البلدي ثم تقوم البلدية باعطاء 
التراخيص ملواقع األب����راج وذلك بعد 
استيفاء الشروط والضوابط واالجراءات 

الالزمة في مثل هذه احلاالت.
كما ان البلدية لست جهة االختصاص 

ف����ي حتديد تأثير األب����راج على صحة 
االنس����ان وهي تشترط احلصول على 
موافق����ة وزارة الصحة قبل الس����ماح 

بترخيص هذه األبراج.
كما رد الصبيح على سؤال العضو 
محم����د الهدية بش����أن االب����راج املقامة 
على أسطح املنازل في السكن اخلاص 
العام����ة، حي����ث أوضح  والس����احات 

التالي:
ان قرار املجلس البلدي رقم )م ب/
ف2000/4/37/4( املؤرخ في 2000/2/4 
مينع منعا باتا استغالل وتأجير مباني 
الس����كن اخلاص والنموذجي لتركيب 
ابراج بث أو تقوية لش����بكات الهواتف 
املتنقلة وتزال جميع الهوائيات املثبتة 
على املنازل. علما ان هناك بعض االبراج 
في الساحات العامة مرخص لها، وذلك 
حسب الشروط واالنظمة املتبعة ملثل 

هذه االبراج على أمالك الدولة.
كما ان الشروط والضوابط املتبعة 
من قب����ل البلدية إلص����دار التراخيص 
ألبراج االتصاالت ه����ي: موافقة وزارة 
املواصالت، وجلنة املوافقات التنظيمية 
للتخصي����ص، ووزارة الصحة )ادارة 
العامة  الوقاية من االشعاع(، واالدارة 
للطيران املدني، واالدارة العامة للبيئة، 

ف����ي حتديد تأثير االب����راج على صحة 
االنس����ان وهي تشترط احلصول على 
موافقة وزارة الصحة � قس����م االشعة 
املؤينة قبل السماح بترخيص هذه االبراج 

من قبل البلدية.
التدقي����ق واملتابعة  ادارة  وتق����وم 
الهندسية وفريق الطوارئ في البلديات 
بعمل جوالت للكشف على مواقع االبراج 
ووضع ملصق انذار باالزالة أو احضار 
رخصة البرج وفي حال عدم التجاوب 
يتم وضع ملصق انذار نهائي وتتم ازالة 
االبراج املخالفة من قبل ادارة التدقيق 
واملتابعة الهندسية بالتعاون مع فريق 

الطوارئ باحملافظات.

لجنة الرد على األسئلة

كما رد الصبيح على سؤال للعضو 
م.أشواق املضف بشأن جلنة الرد على 

اسئلة أعضاء املجلس.
وقال: مت تشكيل جلنة املتابعة والرد 
ودراسة أسئلة واقتراحات السادة اعضاء 
مجلس االمة واملجلس البلدي مبوجب 
القرار ال����وزاري رقم 2009/92 الصادر 
بتاريخ 2009/3/2، مرفق طيه، باالضافة 
الى القرار رقم 2009/104 الصادر بتاريخ 
2009/4/28 واخلاص بإضافة عضو ثاٍن 

ووزارات اخلدمات على املوقع، عرض 
املوضوع الى املجلس البلدي لتخصيص 
املوقع لوزارة املواصالت، وصدور قرار 
من املجلس البلدي للموافقة، ابرام عقد 
مع وزارة املالية )ادارة أمالك الدولة(، 
وتثبي����ت وتس����ليم املوق����ع، وتقدمي 
املخططات املعمارية وعرض املوضوع 
على جلنة املوافقات التنظيمية، واحالة 
املخططات الى فروع البلدية الستكمال 

االجراءات.
كما ان البلدية ليست جهة االختصاص 

املرورية احمليطة مبستش����فى اجلهراء 
وانه مت الكشف على موقع املستشفى 

ومعاينته من قبلهم حيث تبني اآلتى:
وج����ود ازدحام ش����ديد في املواقف 
اخللفية ملبنى الباطنية وحوادث الوالدة 
وادارة املستشفى وذلك لكون املركبات 
تدخل وتخرج من نفس اجلهة مع عدم 
الوقوف باالماكن املخصصة، علما بأن 
املوقف املؤقت يتس����ع حاليا الكثر من 

500 سيارة تقريبا.
عدم وجود مدخل ومخرج للمواقف 
املؤقتة، مما س����بب صعوبة الوصول 
للمواقف من جهة الشارع الرئيسي، مما 
حد املركبات من الصعود والنزول على 

الرصيف الترابي.
يوجد تقاطع قائم قريب من زاوية 
سور املستش����فى من اجلهة الشمالية 

الشرقية على طريق االطراف.
لذا فتقت����رح االدارة العامة لتنظيم 

املرور اآلتي:
عمل مدخل ومخرج اضافي من اجلهة 
الشمالية وذلك لتس����هيل الدخول الى 
املذكورة واالدارة على  العيادات  مبنى 
ان يتزامن ذلك مع تعديل التقاطع القائم 
حاليا )T( على طريق االطراف الى دوار 
حتى ال يتع����ارض املخرج املقترح مع 
الوضع القائم، عمل مدخل ومخرج ملواقف 
السيارات البديلة من الشارع الرئيسي 
الش����مري( وحارات تخزينية  )مرشد 
وتس����ارعية على ان تبع����د عن نهاية 
احلارة التخزينية ملركز طب االس����نان 
مس����افة ال تقل عن 90 مترا وذلك ملنع 
املركبات من استخدام الفتحة العكسية 
القريبة من املخرج، عمل وصلة احلارة 
التخزينية التس����ارعية )مخرج مركز 
طب االس����نان التخصص����ي( باحلارة 
املقترح  التباطئية للمدخل  التخزينية 

للمواقف البديلة.
متت دراس����ة االقتراحات واملوافقة 
عليها حيث متت مخاطبة وزارة االشغال 
العام����ة بأنه ال مان����ع لدينا من تنفيذ 
اقتراحات وزارة الداخلية )االدارة العامة 
التنسيق مع  لتنظيم املرور( شريطة 
التنفيذ واجراء  وزارات اخلدمات قبل 
الالزم حس����ب النظم املتبع����ة لديهم 
لتنفيذ االقتراحات. وجار التنسيق مع 
ادارة املساحة لتثبيت وتسليم املداخل 

واملخارج والدوار.

الصبيح: السماح ألصحاب العقارات في شرق بالبناء بعد إصدار وثائق الملكية
منع استغالل وتأجير مباني السكن الخاص والنموذجي لتركيب أبراج بث أو تقوية لشبكات الهواتف المتنقلة

برج اتصاالت 

م.أحمد الصبيح
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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(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. 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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

ال إمكانية الستحداث أسلوب لنظافة بيئة مدينة جابر األحمد
اوضح مدير عام البلدية عدم امكانية 
تنفيذ اقتراح م.منى بورس���لي بش���أن 
استحداث اسلوب نظافة البيئة في مدينة 
جابر االحمد السكنية ينظم جتميع القمامة 

وضغطها بطريقة حديثة متطورة.
وأضاف: بعد عرض االقتراح املقدم على 
جلنة النظافة العامة التي اشاد اعضاؤها 
باالقتراح ملا له من فوائد وايجابيات متعددة 
وحيث انه قد مت طرح مناقصات النظافة 
اجلديدة وحدد آخر يوم لتقدمي العطاءات 
من قبل الش���ركات واملؤسسات بتاريخ 
2010/5/2 ونظرا لضم مدينة جابر االحمد 

في تلك املناقصات االمر الذي يتضح معه عدم امكانية تنفيذ ذلك االقتراح، 
واوصت اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على ذلك االقتراح وعلى ان يؤخذ 

بعني االعتبار عند طرح املناقصات املستقبلية.

منى بورسلي


