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اعداد: بداح العنزي

اعلن مدير فرع بلدية محافظة 
العاصمة م.محم���د العرادي ان 
بلدية العاصم���ة حققت الكثير 
من االجنازات من بداية الس���نة 
احلالي���ة 2010 واش���ار الى ان 
مجموع االيرادات احملصلة من 
قبل ادارة التراخيص الهندسية 

بلغ 1699 دينارا وذلك عن شهر 
مارس املاضي.

الرسوم  واضاف ان اجمالي 
احملصلة خالل م���ارس املاضي 
بلغ 7550 دين���ارا وقال ان هذه 
املبالغ حصلت نظير مخالفات 

متعددة.

العرادي: 1699 دينارًا إيرادات التراخيص الهندسية

)محمد ماهر( م.عبداهلل العنزي مترئسا ورشة العمل ومتابعة من األعضاء النائبان مسلم البراك ومبارك اخلرينج حضرا ورشة العمل »الواقع واآلمال«

رئيس فريق مجموعة املبادرات ناصر البرقش يستعرض »املثلث الذهبي«

جانب من ورشة العمل ناصر البرقش متحدثا

استمالك وإعادة تنظيم الجليب
ورشة عمل »فنية البلدي« »الواقع واآلمال« تبنت مبادرة »المثلث الذهبي« لمجموعة المبادرات الوطنية

أجمع املش�اركون في ورش�ة عمل الواقع واآلمال لتنظي�م منطقة جليب 
الش�يوخ  عل�ى ان احللول تتعل�ق بتبني املب�ادرة املتعلقة بتطوي�ر املنطقة 
كخطوة أولى، ثم العمل على اس�تمالك املنطقة والعمل على اعادة تنظيمها.
جاء ذلك خالل ورشة العمل التي شارك فيها النائبان مسلم البراك ومبارك 

اخلرينج باالضافة جلمعية املهندسني وغياب اجلهاز التنفيذي في البلدية.
وقال النائب مسلم البراك ان وجود تعاون مشترك بني البلدي وأعضاء مجلس 
االمة من شأنه أن يحرك األدوات الدستورية املتعلقة مبساءلة الوزير في حالة وجود 

التقصير، خاصة ان اعضاء املجلس قد أكدوا انهم ال ميلكون أداة مساءلة الوزير.
وأضاف ان جزءا م�ن اخلراب احلالي تتحمل�ه االدارة التنفيذية في البلدي. 

وفيما يلي تفاصيل االجتماع:

افتتح رئيس اللجنة الفنية 
م.عبداهلل العنزي ورشة العمل 
ح����ول تنظيم منطق����ة جليب 
الش����يوخ الواقع واآلمال قائال: 
ان الهدف م����ن تطوير املنطقة 
التي تعتبر شريان الدولة واطلق 
عليه����ا البعض املثلث او املربع 
الذهبي ويتحول ترابها الى ذهب 
ملوقعها املتميز وقربها من االماكن 
احليوية والسياحية في الدولة 
ويحده����ا املطار وس����تاد جابر 
االحمد واجلامعة، ولذلك سنقوم 
بتس����ليط الضوء على مشاكل 
التصورات  املنطقة من خ����الل 
الت����ي قدمها التجمع الش����بابي 

»مبادرات«.
شايع الشايع: نرحب باالخوان 
ويؤسفني غياب بعض اعضاء 
مجلس االمة وجمعية املهندسني 
واجلهاز التنفيذي رغم ان الورشة 
تخص الكويت وهذا شيء يحزنني 
ونحن نريد اثبات حرص اعضاء 

املجلس البلدي على الكويت.
عبداهلل العنزي: نأسف ملثل 
تلك االمور الفنية بحيث يجب ان 

تسيس لتكون لها اهتمام.
البغيلي: لدينا دراسة  أحمد 
ملنطقة جليب الشيوخ حيث قدم 
م.مزيد املطيري الدراسة التي مت 
اعدادها لتطوير منطقة جليب 
الشيوخ خاصة ان عدد سكانها 
الكويتيني 5% وهي منطقة  من 
تشكل خطرا على املنطقة رغم 
ان عمره����ا االفتراضي اكثر من 

40 عاما.

المنطقة المنكوبة

فرز املطيري: اسمي املنطقة 
املنكوبة يحدها من الشرق املطار 
ومن الغرب جامعة الشدادية ومن 
الشمال ستاد جابر وهذه املنطقة 
تتبع احد مناطق ش����رق آسيا 
وفيها 90% عزاب من اصل 600 
الف قسيمة حتى ان املنطقة غير 
مسيطر عليها امنيا، وهناك كثير 
من الكويتيني غ����ادروا املنطقة 
الى مناطق اخرى، حتى ان تلك 
املنطق����ة غير صاحلة للس����كن 
واصبحت مالذا للمخالفني والبد 

من تثمني املنطقة.
اش����واق املضف: اسأل ملاذا 
نحاسب املخالفني ملاذا لم نحاسب 
املتسبب في تلك املخالفات واين 
املسؤولون في اجلهاز الفني واين 
اعضاء مجلس االمة، واستغرب 
من قيام البلدية بازالة املخالفات 
في منطقة خيط����ان بعد زيارة 
النائبة روال دشتي رغم ان اعضاء 
البلدي زاروها ولكن لالسف لم 
يحرك احد س����اكنا هل النهم ال 

ميلكون ادوات دستورية.
اقدم الشكر  البرقش:  ناصر 
العضاء املجلس البلدي، ونالحظ 
غياب وزير الدولة لشؤون البلدية 
واالعضاء، ونحن كويتيني نحاول 
تطوير بلدنا من خالل اثبات ان 
القدرة  الكويتي ميلك  الش����اب 
عل����ى االجن����از والتطوير رغم 

الشكر الصحاب املبادرة، وهذه 
الورشة بداية املش����وار لتقدم 
الى اجلهاز التنفيذي كدراس����ة 
وطريق االلف ميل يبدأ بخطوة 
رغم اننا قد قطعنا الف ميل بهذه 
الدراسة وجندد الشكر الصحاب 

املبادرة.
اشواق املضف: غياب القانون 
اساس����ي واجلهاز التنفيذي لم 
يحضر االجتماع هذا اليوم والبد 
الدستورية  من تفعيل االدوات 
من خ����الل املجلس حملاس����بة 

املقصرين.
محمد املفرج: البد من اصدار 
ق����رار بعدم تأجي����ر املنازل في 
املنطقة والبد من دعم املجلس 
الجناز املدن العمالية من خالل 

جلنة املرافق العامة.
فيصل الطويح: الئحة البناء 
اشارت الى منح 210% نسبة البناء 
لذلك اصبحت االجزاء مشاعا وقد 
اعترض الوزي����ر على املجلس 
الستمالك جليب الشيوخ، وهناك 
قانون مينع سكن العزاب، لكن 
لالسف البلدية لم تفعل القانون 
واملبادرة املقدمة هل هي لتغيير 

اختصاص تلك املناطق.

تكلفة االستمالك

عبداهلل العنزي: ان استمالك 
احلكومة للمنطقة لن يكلفها اال 
مليارا و250 مليون دينار وبعد 
تثمينها وبيعها سيعود للدولة 

ما يقارب 4 مليارات دينار.
جسار اجلسار: هناك 5 مدن 

عمالية متت املوافقة عليها.
فرز املطيري: اصحاب املبادرة 
قدموا ه���ذه الفكرة وال يتبعون 
اي جهة ونحن رغبنا في لقائهم 

لتطوير املنطقة.
البراك: فيما يتعلق  مس���لم 
باس���تخدام االدوات الدستورية 
واالمر ال يتعلق بارسال مفتشني 

اننا مجموع����ة تطوعية ونحن 
اردنا التبرع في الدراسات الثبات 
ان مبادرتنا والتي مضى عليها 
س����نوات، كما ان منطقة جليب 
الشيوخ في قلب الكويت وموقعها 
املثلث  اس����تراتيجي ويعتب����ر 
الذهبي اال ان هناك انفالتا امنيا 
ودعارة ومآسي حتى انها اثرت 
انها  املناطق املجاورة كما  على 
تعاني من تلوث البيئة ومصدر 
االمراض وهناك جتار اقامات كما 
ان هناك اشخاصا ال يحترمون 
القان����ون، كما انني اس����تغرب 
مبادرة توني بلير باحياء تراث 
الكويت القائم على املبادرة في 
التجارة واالعمال وهناك اصحاب 
مبادرات من التجار ومن االوائل 
في تلك املبادرات خالد املرزوق 
الذي قام بتقدمي مبادرات استطاع 
خاللها تطوي����ر بعض املناطق 
لتكون صاحلة للسكن، كما اننا 
س����بق ان اجتمعنا مع عدد من 
اعضاء مجلس االمة ولكن لالسف 
لم يستمع احد الى تلك املبادرة 
وانا فخور مع زمالئي في املبادرة 
بتقدمي هذا العرض الذي ان شاء 

اهلل يليق ببلدنا احلبيبة.
عبداهلل العنزي: إن شاء اهلل 
لكم منا جزيل الشكر والتقدير 
والتحي����ة عل����ى ه����ذا اجله����د 

الطيب.

شرف الهل الكويت

محمد املفرج: هذا شرف الهل 
الكويت نرى فيه شبابا طموحا 
لديه نظرة وحرص على بلده، 
وامتنى ان تكون تلك الدراسات 
مثمرة وان����ا ادعو نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزير الدولة 
لش����ؤون التنمية الشيخ أحمد 
الفهد للقاء االخ����وان واالطالع 
على الدراسة املطروحة الن هذا 
اثبت ان هناك ش����بابا كويتيني 
فيهم البركة ولديهم القدرة على 

التطوير.
عبدالكرمي الس����ليم: البد من 
ايجاد حل لتلك املش����كلة وهذه 

واعالمي���ني الن االم���ر اكبر من 
ذلك، وفي حال وجود تعاون مع 
مجلس االمة اعتبروا ان ادوات 
اعضاء مجلس االمة س���تتحرك 
من خالل التعاون وفق الدستور، 
كذل���ك املوقع ال ميك���ن للقطاع 
اخلاص اس���تمالكه وانا ال املك 
في منطقة جليب الش���يوخ اي 
عقار  انا وعائلتي ولدي قناعة 
بذلك، وجند ان جزءا من اخلراب 
احلاصل اآلن من االدارة التنفيذية 
في البلدية، وسؤالي: هل البعارين 
حتى اآلن قادرة على شيل الفساد 
ومنطقة جليب الش���يوخ ليس 
لها حل اال االستمالك؟ والبد من 
تعاون املجلس البلدي مع مجلس 
االمة، ونحن على استعداد لتفعيل 
جانب املس���اءلة وهذه املبادرة 
ستدخل مبالغ كبيرة في خزينة 

الدولة.
الفس���اد  مب���ارك اخلرينج: 
موجود واملجلس البلدي السبب 
والوزي���ر يحاول انقاذ ما ميكن 
انق���اذه، لكن يج���ب ان تعالج 
املش���كلة في ظل وجود االرامل 
واملطلقات، واستغرب من املجلس 
البلدي بشأن عدم احتفاظ صاحب 

العقار مبحله.
عبداهلل العنزي: نحن نراقب 
ونشرع وندقق على امور البلدية 
ونحن حريصون من اي شخص 
على عمل البلدية ويبقى دوركم 
ف���ي احملاس���بة وف���ق االدوات 

الدستورية.
محمد املف���رج: نحن اعضاء 
املجلس البلدي محافظون على 
القس���م وال نرضى باي شخص 
ان يتهمن���ا، واذا كان الوزي���ر 
لديه مخالفات فهذا دور اعضاء 
مجلس االمة في محاسبته ألنه 
البلدية 2005/5  لالسف قانون 
سيئ وساهم فيه اعضاء مجلس 

االمة.

في 200 متر في مناطق الواحة في 
اجلهراء، ولالسف هناك سرقات 
متت خالل تلك الفترة التي مضى 
عليها 30 عاما، خاصة ان العزاب 
اصبحوا مسيطرين على اخلدمات 
الصحية، واش����كر اللجنة على 
مثل هذا اللقاء واش����ير الى ما 
قدم في مجلس االمة فيما يتعلق 
باستمالك بعض القطع في جليب 
الشيوخ وان وزير الدولة لشؤون 
البلدية قال انه سيبحث هذا االمر 
في مجلس الوزراء لتكون الفائدة 

كبيرة.
منى بورسلي: نشكر الشباب 
على تلك املبادرة والتي سبق الكثر 
من جهة ان تناولت تلك املشاكل 
وضعف االرادة في متابعة تلك 
املشكلة وقد قدموا حلوال لهذه 
املنطقة وقد قدم الشباب جهودا 
كبيرة حيث الحظنا التطور في 
العمل وهذا يدفع االجهزة للبحث 
في التفاصيل بعد تسليط الضوء 

على املشكلة في تلك املنطقة.
عب����داهلل العن����زي: جن����دد 

املشكلة معني بها املجلس البلدي 
والبد من ايجاد احللول ونحن 
لسنا امام معضلة صعبة واعتقد 
ان املجلس تبنى اقتراحا باعادة 
بالكامل واعادة  تنظيم املنطقة 
تخصيصها او حتويل املناطق الى 
اجزاء واستعماالت اخرى، والبد 
من اخلروج ببعض التوصيات 
من تلك الورشة واملشكلة في تلك 

املنطقة العمالة السائبة.
ناصر البرقش: اشكر كل من 
ابدى الرأي وبخصوص االستمرار 
بهذه املبادرة اؤكد انها لن تكون 
االخيرة بحيث تكون نواة ملبارات 
جديدة لتحويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري عاملي.
ولقد تلقينا دعما من اجلامعة 
االميركية وجري����دة »األنباء« 
والقطاع اخلاص ونحن اذا اردنا 
التغيير فاننا على استعداد للقيام 
بذلك من خالل ابناء الوطن وليس 

من األجانب.
مسلم البراك: اشكر االخوان 
ف����ي املجلس البل����دي على هذا 
الذي يدل على اهتمامهم  اللقاء 
بهذا املوضوع ونحن قدمنا قانون 
القطع السكنية في  اس����تمالك 
جليب الشيوخ وال اعتقد وجود 
طرف ال يعرف االثار املتكدسة 
في اجلليب وهو نتيجة تقاعس 
الدولة عن دورها واملنطقة تضم 
اشخاصا مخالفني واألمر املزعج 

ان يتم ذلك بوجود الدولة.
الدولة قادرة على  ان  اعتقد 
الطبيعي  التنفي����ذ ومن غي����ر 
ونحن في دولة غنية ان نطلب 
من القطاع اخلاص تثمني املنطقة 
ودائما املبادرات تكون من الدول 
الفقيرة وقد عودتنا التجارب  في 
ظل وجود 37 مليارا للتنمية ان 
جند 20 ملي����ارا منها ذهبت مع 
الريح بعد استعمال 17 مليارا منها 
فقط، وهناك لالسف اسر تعيش 

مبارك اخلرينج: انا لم اتهم 
اعضاء املجلس البلدي، انا تطرقت 
الى اشخاص في اجلهاز التنفيذي، 
وانا اشكر االخوان، وانا لم اشكك 

في االعضاء.
اشواق املضف: سؤالي اذا كانت 
احلكومة مس���ؤولة عن الوضع 
ومحاسبة الوزير البد ان تكون 

للموظفني املقصرين.
البغيل���ي: بخصوص  احمد 
شهادات االوصاف، مت اخذ وعد من 
الوزير العتماد شهادات االوصاف 
بعد اقرارها من املجلس، ولالسف 
الوزير لم يصدق على هذا االمر 

ومت رفض القرار.
الهدف من  العنزي:  عبداهلل 
دعوة اعضاء مجلس االمة تقييم 

ودعم املبادرات.
مس���لم الب���راك: امتن���ى ان 
تناقش مثل تل���ك املبادرات في 
اجواء طيبة، وانا ش���خصيا لم 
اس���مع من االعضاء اال كل خير 
ونحن نرى فيكم اخلير وهناك 
من اياديهم ملوثة ودمروا البلد، 
لذلك اعتقد ان دور املجلس البلدي 
مت وامتنى من وزير البلدية دعم 
هذا اجلانب التوعوي واعتراضي 
ان من يقوم بهذا الدور هي الدولة 
ونحن اآلن امام هدف تنموي ويتم 
االتفاق على لقاءات لذلك حرصنا 
من البداية على ان يكون هناك 
شخص تتم محاس���بته، لذلك 
مت تق���دمي القانون ليكون هناك 
شخص مسؤول من اجلهات ومتت 

محاسبته في املجلس.

مستمرون في المبادرات

ناصر البرقش: نحن مستمرون 
في مبادرات وهي تتعلق باملنطقة 

لتحويلها الى منطقة حيوية.
مبارك اخلرينج: اكرر شكري 
عل���ى الدعوة الكرمي���ة وانا مع 
املب���ادرة ونحن مع املس���اءلة 
السياس���ية لتكون آخر املطاف 
حلل املشاكل بعد استنفاد جميع 

الطرق.
فيصل الطويح: البد ان يكون 
العضاء مجلس االمة دور الصدار 
شهادات االوصاف من خالل تعاون 
اعضاء مجلس االمة مع الوزير.

ناصر البرقش: اشكر رئيس 
اللجنة الفنية في املجلس البلدي 
عبداهلل فه���اد العنزي واعضاء 
اللجنة الفنية على تبني مبادرة 
املثلث الذهبي حلل مشكلة جليب 
الش���يوخ، وحتويلها للجلسة 
املقبلة للمجلس البلدي القرارها 
التنفيذي  وحتويله���ا للجه���از 
بالبلدي���ة، وجن���اح مجموع���ة 
اليوم »امس« يحسب  املبادرات 
جلميع الشباب الكويتي الطموح 
الراغب في التغيير االيجابي في 
الكوي���ت وجعلها مرك���زا ماليا 

وجتارية اقليميا.

مجموع�ة  نج�اح  البرق�ش: 
المب�ادرات اليوم يحس�ب لجميع  
الشباب الكويتي الراغب في التغيير 
الفنية اللجن�ة  ونش�كر  االيجاب�ي 

العنزي: رفع تقرير للمجلس البلدي بتبني الفكرة ودراستها من الجهاز الفني ب� »البلدية«
أوضح رئيس اللجنة الفنية م.عبداهلل 
العنزي ان ورشة العمل تتعلق بعرض 
فك��ر طموح وخطوة للتنمية احلقيقية 
ملنطقة أقل ما يقال عنها انها اس��تثمار 

حقيقي مستقبلي.
وأشار الى انه متت دعوة جهات كثيرة 
الى هذه الورشة اميانا من املجلس بأن 
املنطقة حتتاج الى مزيد من الدراس��ة 
واألف��كار والتعاون املثم��ر من جميع 
اجلهات، مستدركا بأن األعضاء انتقدوا 
عدم حضور اجله��از التنفيذي وعدم 
مباالته في املنطقة رغم انه متسبب في 

الكثير من مشاكل املنطقة اضافة الى غياب 
املسؤولية في املجلس األعلى للتخطيط 

رغم انه املعني بالتخطيط املستقبلي.
وأض��اف ان اللقاء تن��اول الوضع 
القائم في جليب الش��يوخ، حتدث فيه 
عدد من األعضاء حيث مت اس��تعراض 
ع��دد من التجاوزات ث��م قدم اصحاب 
املبادرة عرضا ملب��ادرة املثلث الذهبي 
حيث استقرت في اذهان االعضاء جميعا 
هذه املبادرة وأكدوا دعمها مع الثناء على 
اجلهد املبذول في املبادرة سواء الفني او 
من حيث الفكر والرؤية حيث مت االتفاق 

على تبني الفكرة.
وقال لقد نقل لي اعضاء مجلس االمة 
اقتراحا باستمالك منطقة جليب الشيوخ 
خاصة اننا نزع��م ان االموال املدفوعة 
في املشروع ستعود بالنفع على الدولة 

اربعة اضعاف.
وأعرب عن ش��كره اعضاء مجلس 
االمة على الفزع��ة النيابية لتبني مثل 
تلك االفكار من اجل الوصول الى جعل 

الكويت مركزا ماليا وجتاريا.
وقال ان هناك اتفاقا على االستمالك 
ولكن اخلالف على من يقوم بذلك، هل 

احلكومة ام القطاع اخلاص؟ مشيرا الى 
ان احلكومة ستكون املستثمر احلقيقي 
لهذا املش��روع في حالة بيع األراضي 
للقطاع اخلاص بعد تنظيم املنطقة اضافة 

الى االستفادة من هذا التثمني.
وقال ان��ه يتم اع��داد تقرير يرفع 
للمجلس البل��دي لعرضه على اجلهاز 

التنفيذي متهيدا إلقراره.
وفيما يتعلق مبنطقة جليب الشيوخ 
أكد على ضرورة وجوب ان يكون هناك 
ش��ق سياسي وهو االستمالك وهو ما 

تقدم به اعضاء املجلس امس.

واس��تغرب العنزي من عدم وجود 
اجلهاز التنفيذي في االجتماع ويرى انه 
يتبع سياسة الالمباالة وعدم االهتمام، 
محمال الوزير ذلك ألنهم اصحاب املشكلة 
االساسيني ألن البلدية لن تسمح بتدمير 
املنطقة، معربا عن أس��فه لعدم وجود 
ادوات دستورية حملاس��بة املسؤولني 
رغم انه بتلويح احد نواب مجلس االمة 
باستجواب جتد الوزير وجهازه الفني 
يتراكضون حلل املشكلة ارضاء ألعضاء 
مجلس االمة ونحن نقول »ما هكذا تورد 

اإلبل يا بوعبداهلل«.

الب�راك: التعاون بي�ن »البلدي« ومجلس األمة من ش�أنه تحريك األدوات الدس�تورية للمس�اءلة


