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يقــع املشــروع فــي منطقة شــرق 
ومخصصة لالستعمال التجاري حيث 
تبلغ مساحة ارض املشروع االجمالية 
(٥٧٠٩٨م٢) موزعــة علــى ٣ قطع من 
األراضي في اجلزء اجلنوبي من شارع 

عبداهللا األحمد كالتالي:
القطعة «أ» وتقع في اجلزء الغربي 
من املشروع املطل على شارع عبداهللا 
األحمد مبساحة ٢٩٥٢٦م٢ والقطعة «ب» 
وتقع في اجلزء الشــرقي من املشروع 
مبساحة ٢٢٨٧٢م٢، والقطعة «جـ» وتقع 
في اجلزء الشرقي من املشروع مبساحة 

٤٧٠٠م٢.
مكونات املشروع واملساحة البنائية

يربط بني أراضي املشروع املنفصلة 
جســر مشــاة يربط القطعتني (أ وب) 
وجسر آخر يربط القطعتني (ب وجـ)، 

وبيان مكونات املشروع:
٭ قطعــة «أ» تتضمــن مبنــى واحدا 
يتألف مــن ٤٠ دورا مبســاحة بنائية 

قدرها ١١٠٩١١٫٠٠٠ م٢.
تضم ثالثة ســراديب حتت األرض 
ملواقف الســيارات و١٤ دورا من الدور 
االرضي حتى الدور الثالث عشر حتتوي 
على مساحات تأجيرية لألنشطة الثقافية 
والترفيهية والتعليمية والتجارية و٢٦

دورا من الدور الرابع عشر حتى الدور 
األربعني تستخدم لنشاط فندق يتخللها 

دور واحد للخدمات.
٭ قطعــة «ب» تتضمــن مبنى واحدا 
يتألف من ١١ دورا مبساحة بنائية قدرها 
٦٧٤٢٠٫٠٠٠م٢ وتضم ٣ سراديب حتت 
االرض ملواقف السيارات و١١ دورا من 
الــدور األرضي حتــى الدور العاشــر 

حتتوي على مساحات تأجيرية لالنشطة 
الثقافيــة والترفيهيــة والتعليميــة 
والتجاريــة يعلوهــا ســطح يتضمن 
مســاحات للتنزه ومسطحات خضراء 

وألعاب مجانية لألطفال.
٭ قطعة «جـــ» تتضمن مبنى مواقف 
سيارات واحدا يتألف من  أدوار مبساحة 
بنائية قدرها ٢٦٨١٠٫٠٠٠م٢ وتشمل ٣

سراديب حتت االرض ملواقف السيارات 
و٦ ادوار من الدور االرضي حتى الدور 
اخلامس فوق االرض ملواقف السيارات 
خلدمة املنطقة احمليطة باملشروع يعلوها 
سطح يستخدم حديقة مجانية للتزلج.

الرأي الفني

نرى املوافقة على ما يلي:
أوال: تعديــل قرار املجلس البلدي رقم 
أ/٢٠٠٤/٧/١٦٩) املتخــذ  (ل.ق.م.ب/م 
بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٤، حيث تعدل الفقرة 
٢ مــن البنــد اوال لتصبــح كالتالــي: 
«تخصيص اجلزء الشــرقي والغربي 
الترفيهيــة  لالســتعماالت  املقتــرح 
والثقافية والتعليمية للبلدية ت حت 
مسمى مشروع املركز التعليمي الثقافي 

الترفيهي بشارع عبداهللا األحمد.
ويعدل البند ثانيا ليصبح كالتالي: 
«املوافقــة علــى طرح مشــروع املركز 
التعليمــي الثقافي الترفيهي بشــارع 
عبــداهللا االحمــد لتنفيــذه وتطويره 
واســتثماره من قبــل القطاع اخلاص 
بناء على املخططات الشارحة للمشروع 
ووفقا للقوانني واالنظمة املرعية بهذا 
الشأن على أن يشمل املشروع استعماالت 
تعليميــة ثقافية ترفيهيــة وجتارية» 
شريطة ان يلتزم مطور املشروع بالتالي:

٭ تنفيــذ البنية التحتية للمشــروع 
وجميع النواحي التجميلية.

٭ إنشاء مبنى مواقف عامة للسيارات 
متعددة الطوابق الواقع باجلهة الشرقية 
والبالغــة مســاحته ٤٧٠٠م٢ خلدمــة 

املشروع واملنطقة احمليطة به.
٭ ان يكون اجلزء الواقع باجلهة الغربية 
من املشروع واملطل على شارع عبداهللا 
االحمد مخصصا لالستعماالت التعليمية 
والثقافية والترفيهية والتجارية ونشاط 

الفندق.
ثانيا: اعتماد استحداث وتنفيذ جسور 
مشاة تربط بني قطع اراضي املشروع 
املنفصلــة بحيــث يكون هناك جســر 
يربط القطعة «أ» و«ب» وجســر آخر 
يربــط القطعــة «ب» و«جـــ» وتكون 
جسورا خلدمة العامة ويكون مستثمر 
املشروع مسؤوال عن تنفيذها وتشغيلها 

وصيانتها.
واعتماد املساحات البنائية للمشروع 

كالتالي:
مساحة األرض:

ـ القطعة «أ» ٢٩٥٢٦م٢.
ـ القطعة «ب» ٢٢٨٧٢م٢.
ـ القطعة «جـ» ٤٧٠٠م٢.

مساحة البناء:
ـ القطعة «أ» ١١٠٩١١٫٠٠٠م٢.

ـ القطعة «ب» ٦٧٤٢٠٫٠٠٠م٢.

ـ القطعة «جـ» ٢٦٨١٠٫٠٠٠م٢.
والنسب التأجيرية كالتالي:

املساحة التأجيرية (م٢):
ـ القطعة «أ» والقطعة «ب» ١٣٤٣٩٩م٢.

ـ القطعة «جـ» ال يوجد.
النسب التأجيرية (٪)

ـ القطعة «أ» والقطعة «ب» ٧٥٫٣٦٤م٢.

ـ القطعة «جـ» ال يوجد.
ثالثا: اعتماد مكونات املشروع كالتالي:

٭ قطعــة «أ» تتضمــن مبنــى واحدا 
يتألــف من ٤٠ دورا مبســاحة بنائية 
قدرها ١١٠٩١١٫٠٠٠م٢ تشمل ٣ سراديب 
حتــت االرض ملواقــف الســيارات، ١٤
دورا مــن الدور االرضــي حتى الدور 
الثالث عشــر حتتوي على مســاحات 
تأجيرية لألنشطة الثقافية والترفيهية 
والتعليمية والتجارية، و٢٦ دورا من 
الدور الرابع عشر حتى الدور االربعني 
تستخدم لنشــاط فندق يتخللها دور 

واحد للخدمات.
٭ قطعــة «ب» تتضمــن مبنى واحدا 
يتألف من ١١ دورا مبساحة بنائية قدرها 
٦٧٤٢٠٫٠٠٠م٢ وتشمل ٣ سراديب حتت 
األرض ملوقف السيارات، و١١ دورا من 
االرضي حتى الدور العاشر حتتوي على 
مساحات تأجيرية لألنشطة الثقافية 
والترفيهيــة والتعليميــة والتجارية 
يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه 
ومســطحات خضراء وألعابا مجانية 

لالطفال.
٭ قطعة «جـ» تتضمــن مبنى واحدا 
مواقف عامة للسيارات يتألف من ٦ أدوار 
مبســاحة بنائية قدرها ٢٦٨١٠٫٠٠٠م٢

وتشمل ٣ سراديب حتت االرض ملواقف 
السيارات، و٦ أدوار من الدور االرضي 
حتى الدور اخلامس فوق االرض ملواقف 
الســيارات خلدمــة املنطقــة احمليطة 
باملشــروع يعلوها ســطح يســتخدم 

حديقة مجانية للتزلج.
الثقافيــة والترفيهيــة  ٭ األنشــطة 

والتعليمية للقطعتني «أ» و«ب».
٭ النشاط لعدد ٢٥ دورا ضمن القطعة 

«أ» فقط هو فندق ال يقل عن تصنيف 
٤ جنوم

٭ األنشــطة التجارية (محالت البيع 
بالتجزئــة واملطاعــم) للقطعتني «أ» 

و«ب».
٭ األنشطة ضمن القطعة «جـ»:

ـ مواقف سيارات عامة خلدمة املشروع 
واملنطقة احمليطة به.
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خامسا: ان تستخدم املساحة التأجيرية 
للمشروع وقدرها ١٣٤٣٩٩م٢ وتشكل 
نســبة (٧٥٫٣٦٤٪) من كامل مســاحة 

البناء للقطعتني (أ وب) كالتالي:
٭ مساحات لألنشطة التجارية (محالت 
البيع بالتجزئة واملطاعم وما في حكمها) 
ال تزيــد على ٦٠٪ من كامل املســاحة 
التأجيرية للمشــروع اي ال تزيد على 

٨٠٦٣٩٫٤٠م٢.
التعليميــة  ٭ مســاحات لالنشــطة 
والثقافية والترفيهية ال تقل عن ٤٠٪ 
من كامل املساحة التأجيرية للمشروع 

اي ال تقل عن ٥٣٧٥٩٫٦٠م٢.
سادســا: املوافقة على اضافة مساحة 
تأجيرية وقدرها ١١٢٤م٢ وتشكل تقريبا 
(٠٫٦٣٦٪) مــن كامــل مســاحة البناء 
للمنطقتني «أ» و«ب» تخصص لتغطية 
االحتياجات املستقبلية لالنشطة ذات 
املردود املالي التي تخدم رواد املشروع 
بشرط أال تتعارض مع الغرض االساسي 

له وبيانها للتالي:
٭ املعارض والفعاليات املوسمية واآلالت 
اخلدمية والتجارية ذات املردود املالي 
(مكائن وزارة الداخلية ومكائن صرف 
النقود وغيرها من االنشطة املشابهة).

مبساحة ٥٧٠٩٨ م٢ ويضم ٣ قطع تشمل االستعماالت التعليمية والثقافية والتجارية

«تعليميـة» و٤٠٪  جتاريـة  مسـاحات  شـرق  مبنطقـة  املشـروع  مـن   ٪ القطعـة «أ» تضـم مبنـى مكونـًا مـن ٤٠ دورًا منهـا ٢٦ طابقـًا إلقامـة فنـدق ٦٠ 

املنفوحي: طرح «املركز التعليمي والترفيهي» 
بشارع عبداهللا األحمد للقطاع اخلاص بعد إقراره من «البلدي»

األنشطة الثقافية والترفيهية للقطعتني (أ ، ب)
النشاطم
القبة ثالثية األبعاد١
معامل العطور العربية٢
معارض الواقع املعزز٣
قاعة املناسبات٤
مركز األعمال٥
سينما٦
أكادميية احلرية٧
املركز التعليمي املنطقة املشتركة٨
السيارات الكهربائية٩
أنشطة ترفيهية١٠
معرض (مؤقت)١١
صالة لأللعاب الرياضية ومنتجع صحي١٢
دار الفنون١٣
حديقة األطفال املغلقة١٤
 معمل املطبخ١٥
مركز اللغات١٦
ألعاب ليزر١٧
بيت اللعب١٨
أكادميية املوسيقى١٩
مرافق رياضية٢٠
مركز التكنولوجيا٢١
مسرح٢٢
العاب الواقع االفتراضي٢٣
صالة متعددة األغراض٢٤
قاعة احملاضرات٢٥

األنشطة التجارية للقطعتني (أ ، ب)
النشاطم
أكشاك١
منطقة مطاعم٢
محالت٣
أغذية ومشروبات٤
مطاعم متخصصة٥

«العاصمة» أقّرت تخصيص مبنى «الطرق» 
ملشروع البنك املروري

حترير ٨ مخالفات في الفروانية

أوصت جلنة العاصمة في املجلس البلدي 
خالل اجتماعها برئاســة فهد العبداجلادر 
باملوافقــة على طلب الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري تخصيص موقع املبنى املؤقت 

ملشروع البنك املروري.
وقــال العبداجلــادر إن اللجنــة أحالت 
املبادرة اخلاصــة بتجميل مدينة الكويت 
إلى اجلهاز التنفيذي في البلدية، كما أجلت
 بحث ســؤال العضو فهد العبداجلادر 
بشــأن جتاوزات وقصور قطاع املشاريع 
بشــأن عقود ســوق املباركية حلني ورود 

رد «االطفاء».

وأشــار إلى أن اللجنة أحالت املبادرات 
اخلاصــة بتجميل مدينــة الكويت، وقرار 
مجلس الوزراء اخلاص بقبول تبرع شركة 
الشعب الوطنية العقارية باملبادرات اخلاصة 
بتجميل مدينة الكويت الى اجلهاز التنفيذي 
فــي البلدية لتقــدمي تصــور متكامل لكل 
املبادرات وربطها ليكون التطوير مستمرا، 
كما أحالت كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري تعديل حرم الطريق ضمن العقد هـ 
ط/٢٠٠ بني طريق الدائري الثاني (شــارع 
خالد يوسف املرزوق) وشارع القاهرة إلى 

اجلهاز التنفيذي في البلدية.

كشــفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن تنفيذ 
الفريق الرقابي املتمثل في العنصر النسائي إلدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية مبحافظة الفروانية جولة تفتيشية 
على احملالت مبنطقة العارضيــة احلرفية بهدف التأكد 
من التزامهم بتطبيق القرارات واألنظمة املعمول بها في 

البلدية بشأن الئحة احملالت.
وفي هذا الســياق، أكد مديــر إدارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية بفرع بلدية احملافظة د.ناصر الرشيدي 
حرص الفريق الرقابي على التزام احملالت بتطبيق القرارات 
والضوابط املعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن اجلولة 
التفتيشية مبنطقة العارضية احلرفية أسفرت عن حترير 
٨ مخالفات متثلت في عدم جتديد رخصة االعالن فضال 

عن توجية ٥ انذارات، داعيا
 أصحاب احملالت االلتزام بالشروط والضوابط املعمول 

بها في البلدية جتنبا للمخالفة والغرامة. فهد العبداجلادر مترئساً اجتماع جلنة العاصمة

جولة «السالمة املهنية» في «املباركية»: 
مخالفات ألكثر من ٢٥ ورشة فنية

بشرى شعبان

اجلولــة  أســفرت 
التفتيشية لفريق السالمة 
املهنية التابع للهيئة العامة 
للقوى العاملة على الورش 
الفنية في سوق املباركية 
أمــس والتــي شــملت ٣

مواقع عن حترير مخالفات 
وانــذارات ألكثــر مــن ٢٥
ورشة فنية للذهب واحللي.
وأكــد رئيــس قســم 
الســالمة املهنيــة مبركز 

الســالمة املهنية في الهيئة العامة للقوى 
العاملة م.محمــد العجمي ان اجلولة التي 
قام بها الفريق في منطقة املباركية شملت ٣

مواقع لتصنيع الذهب واحللي تضم أكثر من 
٢٥ ورشة فنية، الفتا الى ان اجلولة ضمن 
خطة عمل الهيئة في التفتيش على األماكن 
للتأكد من مدى االلتزام مبعايير الســالمة 
وسالمة املنشآت، مشيرا الى ان اجلولة متت 
بعد تلقي الهيئة بالغات من افراد او رصد 

املخالفات عبر وسائل التواصل.
وكشف العجمي عن ان املخالفات تتمثل 
في عدم ســالمة الســاللم، علب الكهرباء، 
سوء التهوية، تخزين مواد خطرة بطريقة 
غيــر ســليمة وغيرها، مبينــا ان جوالت 
فريــق محافظة العاصمــة تصل إلى ١٢٠٠
جولة شــهريا، ويجري اآلن التدقيق على 
املخالفات والتعديات لتعديلها خالل فترة 
معينة وســيتم اتخاذ إجــراءات قانونية 

بحــق املخالفــني، ونقــوم بتحريــر انذار 
بتالفي املخالفة، وفي حال االستمرار وعدم 
تعديل االوضاع حتال املخالفات الى اجلهات 
القضائية وهي املخولة اتخاذ االجراءات وفق 
ما تراه مناســبا، السيما الغرامات املادية، 
داعيا إلى استثمار املواقع بشكل آمن تفاديا 

ألي كارثة.
وبــني ان حريــق املباركية كان اشــارة 
للتركيز على األســواق بالعاصمة السيما 
القدمية منها، ولألســف رصدنا مخالفات 
كثيرة في التمديد الكهربائي وعدم مراعاة 
اشتراطات السالمة وجمعها موثقة بالصور 
والڤيديو ويتم رفعها في تقرير الى جهات 
االختصاص التخاذ االجراءات الفورية في 
حــال عدم االلتزام، مشــيرا إلــى ان املهلة 
التي متنح لتعديل الوضع وتالفي املخالفة 
تتراوح بني ١٥ و٩٠ يوما وفق حجم وطبيعة 

املخالفة.

العجمي: ١٥ إلى ٩٠ يوماً مهلة تعديل األوضاع

م.محمد العجمي وم.زينب اجلزاف وأعضاء الفريق خالل اجلولة  (زين عالم)

البغلي: ٣٥ فائزًا في مسابقات «االبن البار» للعام ٢٠٢٢
بشرى شعبان

أعلنت مبرة إبراهيم طاهر 
البغلي لالبن البار، أســماء 
٣٥ فائزا مبســابقات جائزة 
البغلي لالبن البــار وأبناء 
الكويت البررة في نسختها 
السادسة عشرة على التوالي، 
مشيرة إلى أنه سيتم تكرمي 
الفائزيــن يــوم ١٩ اجلاري 
حتت رعاية وزيرة الشؤون 
ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولة م.مي البغلي في 

قاعة البركة.
وخــالل مؤمتر صحافي 
عقد مســاء أمــس األول في 
فنــدق كراون بــالزا إلعالن 
أســماء الفائزيــن في فئات 
املســابقة السبع وترتيبات 
احلفــل اخلتامــي للجائزة 
عن العام احلالي ٢٠٢٢، أكد 
رئيس املبرة وراعي اجلائزة 
إبراهيم طاهر البغلي، أهمية 
تعزيز فضيلة البر بالوالدين 
وكبار السن وبر الوطن في 
املســاهمة بتأصيــل األمــن 

االجتماعي.
البغلــي  وبينمــا ثمــن 
الشــؤون  إجــراءات وزارة 
العمــل اخليــري  لتعزيــز 
وترسيخ مكانة الكويت في 
العمل اإلنساني. كشف أنه 
سيتم تكرمي ٢٢ شخصية من 
أبنــاء الكويت البررة خالل 
احلفل اخلتامــي لفعاليات 

اجلائزة.

الكشافة الكويتية، وتنظيم 
جائزة وسام البغلي لالبن 
البار للمرشدات مع جمعية 

املرشدات الكويتية.
كما تضمنــت الفعاليات 
تنظيــم احتفــال لتكــرمي 
الوالدين وأبنائهم مبناسبة 
العاملــي للوالديــن  اليــوم 
بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١، واحتفال 
لتكــرمي األرامــل وأبنائهــم 
العاملــي  اليــوم  مبناســبة 
لألرامل بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٣، 
باإلضافة إلى تنظيم فعاليات 
يوم العمل التطوعي لرعاية 
وخدمــة املســنني، وملتقى 

األجيال الثالث عشر.
وأعرب البغلي عن بالغ 
ســعادته الســتمراره فــي 
رعايته اجلائزة طوال ١٦ عاما، 
مؤكــدا أن هذا األمر وضعه 
أمام حتد كبير ومســؤولية 

األم الكويت. وتوجه البغلي 
بالشــكر لكل من ساهم في 
رعاية ونشر رسالة اجلائزة 
أفرادا ومؤسســات، السيما 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
وقيادييها، والشكر موصول 
لوسائل الصحافة واإلعالم 
العــام  النفــع  وجمعيــات 
واملؤسســات  واملبــرات 
واخلاصــة  احلكوميــة 
الذين ساهموا  واملتطوعني 
فــي توفير الدعــم املعنوي 
واإلعالمــي للجائــزة منــذ 

انطالقتها.
مــن جانبه، أكــد رئيس 
اللجنــة العليا للجائزة علي 
حسن، أن مسابقات اجلائزة 
املختلفة شهدت تنافسا كبيرا 
لهذا العام بني ٢٢٥ متســابقا 
انطبقــت عليهــم شــروط 
الترشيح من أصل عدد كبير 
من املشاركني، مضيفا أنه مت 
تقييم وحتكيــم األعمال من 
قبل كوادر متخصصة كل في 
مجاله وفــق معايير محددة 
لكل مسابقة، حيث سيحصل 
الفائزون علــى مبالغ مادية 
ومجســم االبن البار الذهبي 
أو الفضي حسب املركز الفائز 
باإلضافة إلى شهادة تقديرية 
معتمدة مــن رئيس مجلس 
إدارة املبرة. وأوضح حســن 
أن القائمــني علــى اجلائــزة 
يحرصون دائما على استحداث 
املسابقات والفعاليات والبرامج 

واألنشطة في كل عام.

كبرى جتاه العمل التطوعي 
واإلنساني واخليري، وشكل 
لــه حافزا ملزيد مــن اجلهد 
والعطــاء لتحقيــق أهداف 
املبرة فــي ترســيخ قواعد 
العمل االجتماعي واإلنساني 
والتطوعــي، لتعود بالنفع 
على كافة شــرائح وأطياف 
املجتمع. وهنأ الفائزين في 
مســابقات اجلائــزة وأبناء 
الكويت البــررة لعام ٢٠٢٢
علــى مــا بذلوه مــن جهود 
ســاهمت فــي دعــم العمل 
والتطوعــي  االجتماعــي 
واإلنساني، معربا عن شكره 
لرئيس اللجنة العليا للجائزة 
ورؤساء وأعضاء فرق العمل 
املنبثقة عن اللجنة لدعمهم 
لعمل وفعاليــات اجلائزة، 
متمنيا أن يستمر اللقاء معهم 
دائما وأبــدا في حب وطننا 

إبراهيم البغلي وعلي حسن ورؤساء جلان التحكيم في مسابقات االبن املختلفة

تطرق إلى أهم الفعاليات 
واألنشطة التي نفذتها جائزة 
البغلــي لالبن البــار خالل 
العام احلالــي ٢٠٢٢، مبينا 
أنها اشتملت على عقد مؤمتر 
صحافــي لإلعــالن عن بدء 
فعاليات اجلائزة، وتنظيم 
مسابقات البغلي لالبن البار 
٧ فئات مختلفة بالتنسيق 
مع أفراد ومؤسسات املجتمع 
إلــى  املدنــي، فباإلضافــة 
املسابقة األم «االبن البار»، 
مت أيضــا تنظيــم مســابقة 
لفن الكاريكاتير بالتنسيق 
مــع جمعيــة الكاريكاتيــر 
الكويتية، وتنظيم مسابقة 
القصة القصيرة ومســابقة 
التطوعــي لطلبــة  العمــل 
التربيــة، وتنظيــم  وزارة 
جائزة وسام البغلي لالبن 
البار للكشــافة مع جمعية 

ملشاهدة الڤيديو

انتهت البلدية من دراسة مشروع املركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبداهللا األحمد في منطقة شرق والبالغة مساحته ٥٧٠٩٨ م٢ متهيد لطرحه للقطاع اخلاص للتنفيذ واالستثمار بعد إقراره من املجلس 
البلدي. وأكد مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي ان املشروع موزع على ٣ قطع من االراضي ويشمل اجلزء اجلنوبي من شارع عبداهللا األحمد العديد من االستعماالت التعليمية والثقافية والتحارية، شريطة ان يلتزم 

املطور بتنفيذ البنية التحتية للمشروع وكل النواحي التجميلية مع انشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق باجلهة الشرقية اضافة الى اعتماد جسور مشاة بني قطع املشروع املنفصلة. وقال املنفوحي ان القطعة 
«أ» تتضمن مبنى يتألف من ٤٠ دورا مبساحة بنائية قدرها ١١٠٩١١م٢ وتضم أنشطة جتارية وثقافية وتعليمية مع تخصيص ٢٦ دورا إلقامة فندق، اما القطعة «ب» فتضم مبنى من ١١ دورا وتبلغ مساحتها البنائية 

٦٧٤٢٠ م٢ لالنشطة الترفيهية والتعليمية واملسطحات اخلضراء وااللعاب املجانية لالطفال. ولفت الى ان القطعة «ج» وتشمل مبنى من ٦ ادوار مبساحة ٢٦٨١٠م٢ وتضم مواقف سيارات مع وجود سطح 
يستخدم حديقة مجانية للتزلج، مشيرا الى ان املساحات التجارية في املشروع تبلغ ٦٠ ٪ واملساحات التعليمية ٤٠٪. وفيما يلي تفاصيل املشروع:

بداح العنزي


