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ساري: إيقاف العمل »بشهادة األوصاف« يزيد
 مشاكل منطقة الجليب تعقيداً

فرج ناصر
انتق����د ع����دد م����ن النش����طاء 
السياسيني والشعبيني في منطقة 
جليب الشيوخ قرار وزير البلدية 
إيقاف العمل ب�»شهادة األوصاف« 
معتبرين أنه يزيد مشاكل املنطقة 
تعقي����دا، وأن احلكومة تتجاهل 
املبادرات الوطنية التي يتقدم بها 

أبناء املنطقة حلل مشاكلها.
ج����اء ذلك خالل ن����دوة أقامها 
السياسي احملامي نواف  الناشط 
ساري في ديوانه مبنطقة صباح 
الناصر حتت عنوان »صيحة إلى 
املس����ؤولني إلنقاذ منطقة جليب 
الشيوخ«، وبدأها ساري باحلديث 
قائال: إن منطقة جليب الش����يوخ 
تعاني منذ سنوات عدة من مشاكل 
كثيرة، وعلى احلكومة أن تلتزم 
بوعودها وأن تنهي هذه املشاكل، 
خصوصا أن البلد مقبل على خطة 
تنمية تش����مل الكوي����ت بكاملها 

وليست مناطق محددة.
وأض����اف س����اري أن املنطقة 
تعيش اآلن مشكلة شهادة األوصاف 
والتي رفض الوزير صفر أن يستمر 
التعامل معها في البيع والش����راء 
ولم يجد لها حال حتى اآلن، واصفا 
الوزير صفر بأنه »وزير تصريحات 

وليس وزير أفعال«.
وأكد أن م����ا يحدث في جليب 
الشيوخ من مشاكل قدمية يكفيها 
واآلن »شهادة األوصاف« قضية 
تزيد هذه املنطقة تعقيدا اكثر مما 
كانت عليه مما تس����بب بانتقال 
هذه املشاكل إلى املناطق املجاورة 
للجليب. ومتنى ساري أن تكون 
احلكومة على قدر املسؤولية في 
حل القضايا التي تعاني منها جليب 
الشيوخ، خصوصا أن قرار وزارة 
الشؤون ببناء مركز إيواء للخدم 
يكون مقره جليب الشيوخ أمر غير 
مقبول بتاتا فهذا املركز س����يكون 
وس����ط بيئة حتوي عمالة سائبة 
ال حتتمل أكثر مما هي فيه، الفتا 
إلى أن ذل����ك يخالف قرارات األمم 

املتحدة.

موقع مهم

اللجنة  من جانبه قال رئيس 
الشعبية ألهالي اجلليب سعران 
الفهد أن املكاتب العقارية في املنطقة 

هذه اخلطة.

مسؤولية السلطتين

الناشط السياسي  بدوره قال 
طرقي س����عود اننا ومنذ عشرات 
السنني ونحن نتحدث عن مشاكل 
وهموم جليب الشيوخ ولكن لألسف 
ليس هناك أي متابعة لهذه القضايا 
فبمجرد أن ننتهي من احلديث عنها 
تنتهي هذه املشكلة فنحن نعيدها 
ونطرحها مرة أخرى، لعدم وجود 
استجابة، داعيا السلطتني إلى إيجاد 
حل سريع وجذري لهذه املشاكل 
واصفا قرارات الوزير صفر بإيقاف 
شهادة األوصاف بالغريبة وعلى 
النواب أن يهتموا بها كي حتل هذه 

املشكلة.
م����ن جانبه، وص����ف مرزوق 
الديحاني منطقة اجلليب باملثلث 
الذهبي بسبب موقعها بني جامعة 

وأصح����اب العقار كانوا يزاولون 
مهنة البيع والشراء منذ 45 سنة 
وفق شهادة األوصاف إلى أن أتى 
الوزير صفر وأوقف البيع وفق هذه 
الشهادة حيث اننا بعنا واشترينا 
البيوت بحسب ما هو معمول به منذ 

أن مارسنا مهنة البيع والشراء.
وأضاف أن هناك مجموعة من 
أصحاب مكاتب العقار سيتشرفون 
مبقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناص����ر احملم����د لعرض 
مشكلتهم على سموه، من أجل إعادة 
النظر في هذه البيوت التي تضرر 
مالكها من وقف شهادة األوصاف، 
خصوصا أن س����موه عودنا دائما 
على مالمس����ة هموم املواطن عن 
قرب من دون تدخل أي طرف. كما 
أن اللجنة ستطلب مقابلة الشيخ 
أحمد الفهد ألنه مسؤول عن التنمية 
وجليب الش����يوخ موقع مهم في 

الش����دادية وس����تاد جابر ومطار 
الكويت ومؤك����د ان اعادة ترتيب 
هذه املنطقة سيستفيد منها الدولة 

واملواطنون.

تقسيم المنطقة

من جانبه أكد رئيس مجموعة 
مبادرات وطنية ناصر البرغش أن 
هذه املجموع����ة تعمل وفق رؤية 
صاحب السمو األمير في حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري، 
مضيفا أن جليب الش����يوخ نقلت 
األم����راض التي تعان����ي منها إلى 
املناطق األخرى واحلكومة عجزت 
عن حل هذه املشكلة، مشيرا إلى 
أن مبادرتنا حول منطقة اجلليب 
مازالت قائمة، وهذه املبادرة تتحدث 
عن تقس����يم اجلليب إلى 6 أقسام 
وشرحنا هذا األمر لسمو رئيس 
مجلس الوزراء وجلسنا معه في 

نوفمبر من العام املاضي، مضيفا 
أن هذا املش����روع أقر في اللجنة 
الفنية باملجل����س البلدي ووعدنا 
الوزير صفر باعتماده، ولكن حتى 
هذه اللحظة لم نر أي شيء على 

أرض الواقع.
ولفت البرغش إلى أن املجموعة 
جلست مع الشيخ احمد الفهد في 
رمضان املاضي، ووعدنا بأن تكون 
هذه الفكرة على أرض الواقع. وانتقد 
البرغش احلكومة قائال إنها جتلب 
توني بلير مببالغ نقدية كبيرة وما 
نعمله نحن من دون مبلغ وهذا جزء 
الكويت. وكشف  من عملنا ألجل 
البرغش ان املجموعة تلقت تهديدات 
من بعض جتار االقامات بس����بب 
الوطنية، ألن هذه  املبادرات  هذه 
املبادرات ستضيق اخلناق عليهم، 
كما أن احلكومة لم تقم ببناء مساكن 

العمال التي وعدت ببنائها.

لوا السلطتين مسؤولية تدهور أوضاعها  أقيمت في ديوان المحامي نواف ساري والمشاركون فيها حمَّ

 )محمد ماهر(املتحدثون في الندوة ويبدو احملامي نواف ساري إلى اليمني

المضحي: حريصون على وضع خطط وبرامج 
للمحافظة على البيئة بموازاة التطور

ترأس وفد الكويت المشارك في المؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة

س�اري: بن�اء مرك�ز إي�واء الخ�دم ف�ي المنطق�ة أم�ر غي�ر مقبول
الفهد: حل مشاكل المنطقة ضرورة حتمية ألهميته في خطة التنمية
البرغش: لدينا مبادرة لحل مشاكل المنطقة تقوم على تقسيمها إلى 6 أقسام

حيث يهدف نظام معلومات البيئة 
العامة  بالهيئة  )emisk( اخلاص 
للبيئة الى تطوير وتعزيز قدرات 
الهيئة في مراقبة املواقع واألنشطة 
البيئية في الكويت باستخدام نظم 
املعلومات اجلغرافية )GIS( ونظام 
حتديد املواقع على مستوى العالم 
واالستشعار عن بعد، ولتحقيق 
هذا الهدف اجتهت الهيئة العامة 
للبيئة إلى بن����اء القدرات الفنية 
للعاملني وكذلك تصميم وتطوير 
وتس����كني قاعدة بيان����ات بيئية 
جغرافية وهذا من شأنه ان يتيح 
لقاعدة عريضة من املستخدمني 
القرار  وعلى رأس����هم صانع����و 
االستفادة من هذا النظام عند وضع 
االستراتيجيات اخلاصة بالبيئة 

والتنمية املستدامة«.

مليار دوالر قد وضعت على قواعد 
دراسات املردود البيئي واستدامة 
اإلنتاج م����ع التأكيد على اعتماد 
ورقابة الهيئة العامة للبيئة على 
جميع مشاريع خطة التنمية والتي 
بلغت في س����نتها املالية احلالية 
900 مشروع«. وأضاف املضحي 
أن »الهيئة العامة للبيئة استطاعت 
بجهود العامل����ني فيها احلصول 
عل����ى جائزة اإلجن����از املميز في 
نظم املعلومات اجلغرافية لعام 
2010 م����ن معهد أبح����اث النظم 
البيئية ESPI(( بالواليات املتحدة 
األميركية، وهي باملناسبة جائزة 
س����نوية متن����ح للهيئ����ات التي 
حتقق إجنازات مبتكرة ومؤثرة 
في املجتمع باس����تخدام تقنيات 
 )GIS( نظم املعلومات اجلغرافية

دارين العلي
الهيئة  ت����رأس مدي����ر ع����ام 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
وفد الكويت املشارك في املؤمتر 
اإلسالمي الرابع لوزراء البيئة املقام 
في اجلمهورية التونسية بتنظيم 
من املؤسسة االسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة في يومي 5 و6 
اجلاري. وقال املضحي في كلمة 
ألقاها أمام املشاركني ان »أصحاب 
اجلاللة والس����مو والفخامة قادة 
الدول اإلسالمية قاموا بوضع جملة 
من السياس����ات واملبادئ العامة 
حلماية البيئة، ومتت ترجمتها من 
قبل مسؤولي األجهزة املعنية عن 
حماية البيئة الى خطط وبرامج 
تهدف الى صيانة البيئة وإيجاد 
التوازن بني احتياجات  نوع من 

اإلنسان ونزوعه نحو التطور.
وقال املضحي ان »الكويت أولت 
مس����ألة احملافظة على البيئة كل 
اهتمام وذلك بتوجيهات سامية 
ومباشرة من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الذي حرص 
في كلمة ممثله في االجتماع رفيع 
األلفية  املستوى ملناقشة أهداف 
والذي عقد في األمم املتحدة قبل 
أسبوعني على التأكيد على الهدف 
السابع املعني باإلنتاج املستدام 
لتحقيق التوازن املطلوب واملشترك 
جلميع الشعوب، وقد أكد سموه أن 
خطة التنمية التي أقرتها احلكومة 
للسنوات ال� 4 املقبلة والبالغة 125 
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل
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لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

97121226
97121224

�صاليهات لاليجار
اإبتداء من 30 دينار لليلة

بلوؤلــوؤة اخلـريان
3 غرف و3 حمامات و�سالة - فر�س ملكي

عــرو�س خــا�سـة لـنهــايــة 

الأ�سبــوع ولفتـرات الأعيـاد

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

د.صالح املضحي مترئسا وفد الكويت خالل االجتماع

زيد العازمي

العازمي التخاذ كل االحتياطات لمنع 
التسربات النفطية المضرة بالبيئة

أكد رئيس املجلس البلدي زيد العازمي أهمية اتخاذ االحتياطات 
الالزمة ملنع ومواجهة أي تسربات نفطية وملوثات للبيئة الكويتية 

وتأمينها وحمايتها من مخاطر التلوث النفطي وغير النفطي.
وأبلغ العازمي في تصريح ل� »كونا« أمس ان هذه املخاطر واحلوادث 
الطارئة من الضروري التعامل معها بشكل فوري وسريع ملواجهتها 
والتصدي لها حتى ال متتد، مشيرا الى األضرار املادية الكبيرة التي 
تنجم عنها على البيئة واملنش���آت وتأثيرها على احلياة البشرية. 
وطالب بإجراء دراس���ات شاملة ملعرفة اسباب وقوع هذه احلوادث 
املضرة بالبيئة واالنسان وصيانة املنشآت بصفة مستمرة وتشكيل 
جلان وفرق متخصصة إلعداد احللول الالزمة للتقليل واحلد من هذه 
احلوادث حتى يتم القضاء عليها نهائيا بوضع قوانني واجراءات وقيود 

وقائية للحد من املخالفات واملخالفني وضمان سالمة البيئة.


