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املجلس البلدي

«املهندسني» تقترح على «البلدي» 
تخصيص ١٢٠٠ قسيمة جنوب غرب القيروان

كمال يقترح مصادقة «األعلى للتخطيط» 
على املخطط الهيكلي قبل عرضه على «البلدي»

غلق ٢٤٦ محًال وحترير ١٧٣٠ مخالفة في العاصمة

مزرعة الدواجن تعرقل إجناز «املدينة الذكية» 
في «جنوب مدينة سعد العبداهللا» رغم تعويضها

فاعلية وتنفذ ضمن برنامج 
زمنــي وميزانية تقديرية 
التعــارض بني  لتفــادي 
مشاريع الدولة في خططها 
املختلفة ولتوفير اجلهود 
والوقت وامليزانيات ولزيادة 
فاعليتها، آخذين باالعتبار 
للدولة  التطويرية  اخلطط 
ورؤية الكويت ٢٠٣٥. ولكل 
ما سبق نقترح أن يصادق 
للتخطيط  املجلس األعلى 
والتنميــة علــى املخطط 
الهيكلي الرابع للدولة ٢٠٤٠، 
وذلك قبل عرض املخطط 
الهيكلي الرابع على املجلس 

البلدي إلقراره.

الدولة  للتعدي على ملكية 
وفق الئحــة نظام الزراعة 
الوزاري رقم ١٧٢  بالقرار 
لســنة ٢٠٠٧، فضال عن 
إزالة ١١٠ تعديات ومخالفة 
وفق الئحــة نظام الزراعة 
الوزاري رقم ١٧٢  بالقرار 
لسنة ٢٠٠٧ وفق املرسوم 
بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ 
وإزالة ٨٤ مخالفة بناء وفقا 
الوزاري رقم ٢٠٦  للقرار 
لسنة ٢٠٠٩ وغلق ٢٤٦ محال 
وإصدار ٢٣٠ أمر فتح دائم 

ومؤقت حملالت.
ولفت العنزي إلى قيام 
الفريق الرقابي بالكشــف 
علــى ١٦٣٠٣ محالت وفق 
الوزراء رقم  قرار مجلس 
٧٠٩٫٧١٠ بشــأن مكافحة 
ڤيــروس كورونا فضال 
عن توجيــه ١٢٠٣ تعهدات 
العامة  وفق الئحة احملالت 
واملقلقة للراحة، فضال عن 
توزيع ٤٩٢ إرشادا صحيا 
وحتصيــل ٤٢ ألف دينار 
إيرادات صلح وترحيل ٥٨٢ 

مخالفة لإلدارة القانونية.

وقد أصدرت بلدية الكويت 
الثالث  الهيكلــي  املخطط 
٢٠٣٠ مبرسوم أميري في 
عام ٢٠٠٨، إال أن مشاريع 
الدولة فيــه كانت مغايرة 
للخطــة التنموية للدولة، 
والتي حتتوي على املشاريع 
للدولة، وكان  التنفيذيــة 
املعياري بني  االنحــراف 
الهيكلي  مشاريع املخطط 
الثالث للدولة ومشــاريع 
اخلطة التنموية للدولة ٦٠٪ 
تقريبا ما يعني عدم التوافق، 
مع العلم بأن مشاريع الدولة 
في خططها يجب أن تكون 
أكثر  متطابقة حتى تكون 

وقال العنزي إن الفريق 
قــام بالتعامل مــع ٢٠٧٢ 
شــكوى مت تلقيهــا عبر 
اخلط ١٨٥٥٥٥٥، مشــيرا 
إلى أن الفريق الرقابي قام 
بتوجيه ٣٠٣ إنذارات داخل 
العقارات، علــى مخالفات 
الوزاري رقم ٢٠٦  للقرار 
لســنة ٢٠٠٩، إلــى جانب 
توجيه ٩٧ إنذارا ألصحاب 
عقارات قاموا بالتعدي على 
أمالك الدولة وفقا للمرسوم 
بالقانون رقم ١٠٥ لســنة 
١٩٨٠ وتوجيــه ١٠٢ تنبيه 

بإعداد املخطــط الهيكلي 
 ٢٠٤٠ للدولــة  الرابــع 
واملتوقع صدوره قريبا، 

بجميع مناطــق احملافظة 
أســفرت عن حترير ١٧٣٠ 
مخالفــة لالئحة اإلعالنات 
الوزاري رقم ١٧٢  بالقرار 
لسنة ٢٠٠٦ والئحة احملالت 
العامة واملقلقة للراحة بالقرار 
الوزاري رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ 
فضال عن حترير مخالفتني 
لالئحة البناء بالقرار الوزاري 
إلى  رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٩ 
جانب حتريــر ١٧ مخالفة 
للباعة املتجولني، وذلك بعد 
التنسيق واخلروج مع اللجنة 

الرباعية املشتركة.

بداح العنزي

في إطــار احلرص علــى توفير 
األراضي اإلسكانية للتقليل من أعداد 
املواطنني على قائمة االنتظار للحصول 
على الرعاية السكانية، قدمت جمعية 
املهندســني مقترحا لرئيس املجلس 
العتيبي بتخصيص  البلدي أســامة 
منطقة جنوب غــرب القيروان تضم 

(١٢٠٠) قسيمة سكنية.
جاء ذلك خالل اســتقبال العتيبي 
رئيس اجلمعية م.فيصل العتل الذي 
اقتراح أعضاء اجلمعية، وأبدى  قدم 
املتضمن  املقترح  لهذا  تبنيه  العتيبي 
االســتفادة من منطقة جنوب غرب 
القيروان والتي ميكن أن توفر نحو 
١٢٠٠ قسيمة سكنية في حال حتويل 
خطوط التيار الكهربائي الهوائية إلى 
أرضية و٨٠٠ قســيمة في حال إبقاء 
هذه اخلطوط هوائية، حيث إن املنطقة 

تكاد تخلو من العوائق.
وقال العتل فــي كتابه إنه خالل 
تخصيص وإنشاء القيروان مت احلديث 
عن هذا املشروع لكن تأجل ذلك إلى بعد 
دراسة إزالة أو حتويل خطوط الكهرباء 
الهوائية فيها، مشــيرا إلى أن أعضاء 
اجلمعية يعكفــون حاليا على وضع 

مخطط مقترح للمنطقة وقسائمها.
وأعرب عن أمله تبني املقترح والدفع 
به إلى األمام لدى السلطتني التنفيذية 

والتشريعية.

قدم العضو د.حســن 
كمــال اقتراحا مبصادقة 
للتخطيط  املجلس األعلى 
والتنميــة علــى املخطط 
الهيكلي الرابع للدولة ٢٠٤٠.
د.كمــال في  وقــال 
اقتراحــه: يحدد املخطط 
الهيكلــي للدولة األهداف 
العمرانية  والسياســات 
التي تعكس  املســتقبلية 
رؤية وأهداف وخطط الدولة 
السياســية واالقتصادية 
واالجتماعيــة والبيئيــة 
على استعماالت األراضي 
املختلفة خالل فترة محددة.
الكويت  تقوم بلديــة 

أعلنــت إدارة العالقات 
العامة في البلدية عن قيام 
فريق الطوارئ بفرع بلدية 
العاصمة بتحقيق  محافظة 
العديد من اإلجنازات خالل 
العام املاضي، وذلك من خالل 
امليدانية  تكثيف اجلوالت 
على جميع األنشطة التجارية 
والبقــاالت  باملجمعــات 
واملقاهــي واملطاعم للتأكد 
من التزام العاملني بتعليمات 
باتخاذ  السلطات الصحية 
اإلجراءات والتدابير الوقائية 
واالحترازية بارتداء القفازات 
والكمامات والتباعد اجلسدي 
انتشــار  للحــد وجتنب 
ڤيروس كورونا، فضال عن 
التزامهم بلوائح  التأكد من 

وأنظمة البلدية.
وفي هذا السياق، أوضح 
رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة العاصمة زيد 
العنزي أن الفريق الرقابي 
ومــن خــالل اجلــوالت 
امليدانية التي نفذها على كل 
األنشطة التجارية باملجمعات 
والبقاالت واملقاهي واملطاعم 

عادل الشنان

علمت «األنباء» أن مشروع الشراكة 
الكويتية مع كوريا اجلنوبية إلنشاء 
مشروع مدينة جنوب سعد العبداهللا 
اإلسكاني يواجه عائقا قد يتخذ مناحي 
قضائية وقانونية متتد لسنوات طوال 
في أروقة احملاكم، يتمثل في رفض 
مزرعة الدواجن إخالء املوقع اخلاص 
بها في أرض املشــروع، رغم قيام 

احلكومة بتعويضها ماديا واستالمها 
الفعلي ملبلغ التعويض باإلضافة إلى 
تسلمها موقعا بديال أيضا مع فترة 
مهلة إلخــالء املوقع امتدت خلمس 
سنوات حتى وصول الكهرباء للموقع 
البديل الذي أجنزته وزارة الكهرباء 
واملاء فعليا حتى تتمكن املزرعة من 

تشغيل كل احتياجاتها الكهربائية.
وأكدت املصادر أن البلدية قامت 
بدورها بإنذار املزرعة، إال أن املعنيني 

رفضــوا االمتثال لإلنــذار وباتوا 
يســتخدمون املوقع كسكن للعمالة 
املشــغلة في املزرعة، الفتة إلى أن 
أمام  الدواجن ستكون عائقا  مزرعة 
الشروع بإجناز مشروع املدينة الذكية 
حتى بعد إزالة كل العراقيل األخرى 
املتمثلة في اإلطارات املســتعملة أو 
أو  العالي  الكهرباء للضغــط  أبراج 
مصانع املعادن حال استمرار رفضها 

إخالء املوقع احلالي.

العتيبي التقى العتل وأكد ضرورة حتويل خطوط الكهرباء في املوقع إلى أرضية

فرق التفتيش كشفت عن التزام ١٦٣٠٣ محالت باالشتراطات االحترازية

بسبب رفض اإلخالء حتى بعد توفير املوقع البديل

أسامة العتيبي خالل اجتماعه مع م.فيصل العتل

د.حسن كمال

غلق أحد احملالت املخالفة

مخطط املوقع املقترح

قفزة كويتية عسكرية بالتزامن مع حتوالت 
ميزان القوى اإلقليمي وحتديات صعود بايدن

بناء على تقرير «غلوبال فاير باور» الصادر بداية 
عام ٢٠٢١، فإن تصنيف الكويت العســكري قفز (١٤ 
مركزا) في مؤشر القوة بني ترتيب جيوش العالم، حيث 
كان تصنيف الكويت عام ٢٠٢٠ في املركز الـ ٨٥، بينما 
في العام احلالي ٢٠٢١ احتلت الكويت املركز الـ ٧١، وهو 
االمر الذي مثّل قفزة نوعية في ترتيب الكويت العسكري 
ليجعلها تتجاوز وألول مرة تصنيف كل من: تونس، 

االردن، عمان، اليمن، والسودان.
في السياق نفسه على مستوى املنطقة، حافظت 
اململكة العربية السعودية على مركز قوتها العسكرية 
املتقدمة، حيث اســتمر ترتيبها كـ ١٧ اقوى جيش في 
العالم لعام ٢٠٢١، وهو نفــس الترتيب الذي حصلت 
عليه ألول مرة في عام ٢٠٢٠، علما أن «مؤشر القوة» 
كان يضع ترتيب اململكة العربية السعودية قبل سنتني 
باملركز الـ ٢٧، كما احتلت االماراتـ  الصاعدة عسكريا 
ـ الترتيب الـ ٣٦ في مطلع العام احلالي، فتكون بذلك 
قد قفزت ٩ مراكز في ترتيب قوة اجليوش، حيث كان 
املؤشر يضعها في املركز الـ ٤٥ عام ٢٠٢٠. اما بالنسبة 

لسلطنة عمان فقد ارتفع تصنيف قوتها العسكرية فقفزت ثالثة مراكز، حيث 
كانت حتتل ترتيب الـ ٧٥ عام ٢٠٢٠، ثم اصبحت حتتل الترتيب الـ ٧٢ في 
العام ٢٠٢١. وأجنزت في الســياق نفسه كذلك دولة قطر قفزة في تصنيف 
قوتها العســكرية بعدما ارتفع ترتيبها ٨ مراكز خالل عام واحد، حيث كان 
تصنيفها العسكري يضعها في الترتيب الـ ٩٠ بداية عام ٢٠٢٠، ثم اصبح 

تصنيفها يحتل املركز الـ ٨٢ مع مطلع العام احلالي.
وفي حني ارتفعت مؤشــرات القوة لدى جميع الدول اخلليجية، تراجع 
تصنيف مؤشــر قوة مملكة البحرين فانخفض ترتيبها ١٠ مراكز في عام 
واحد فقط،، حيث كان ترتيبها ٩٣ عام ٢٠٢٠، ثم اصبح ترتيبها ١٠٣ في ٢٠٢١، 

والذي مثل تراجعا كبيرا في تصنيف مؤشر القوة لديهم.
أمــا على الضفة االخرى من اخلليج العربي، فقد حافظت ايرانـ  رغم 
العقوبات االقتصادية والعســكرية عليها في الســنة االخيرةـ  على نفس 
تصنيف قوتها العسكرية ولم يتراجع مركزها التي كانت حتتله بني جيوش 
العالم، حيث كان ترتيبها في ٢٠٢٠ املركز الـ ١٤ وما زالت مستمرة في عام 
٢٠٢١ علــى نفس التصنيف في قائمة جيوش العالم. بينما على مســتوى 
امليزان االقليمي في الشرق االوسط، فقد وضع تصنيف قوة تركيا ترتيبها 
في املركز الـ ١١ كأقوى جيش في العالم لعام ٢٠٢١ وذلك بعد ان كانت حتتل 
املركز الـ ١٢ فــي العام ٢٠٢٠، وتزامن مع هذا التقــدم التركي تراجع في 
مؤشــر القوة املصري، حيث كانت حتتل مصر املركز الـ ٩ في عام ٢٠٢٠ 
ثم تراجع ترتيبها للمركز الـ ١٣ في العام ٢٠٢١، وبذلك يتفوق تصنيف تركيا 
العســكري على تصنيف مصر العسكري بعد ان كانت مصر متفوقة على 

تركيا في السنة املاضية.
جدير بالذكر ان تصنيف الكيان الصهيوني قد تراجع هذا العام، حيث 
كان ترتيب اجليش الصهيوني في عام ٢٠٢٠ يحتل املركز الـ ١٨ بني جيوش 
العالم، ولكنه تراجع مركزين في العام ٢٠٢١ ليجعل ترتيبهم يقف عند املركز 

الـ ٢٠ كأقوى جيش في العالم.
وفي تطور فريد من نوعه على مســتوى ميزان قوى الشرق االوسط 
الكبير، فقد قفز تصنيف باكستان العسكري في عام واحد فقط ٥ مراكز، 
حيث اصبحت باكســتان حتتل وألول مرة املركز الـ ١٠ كأقوى جيش في 
العالم لعام ٢٠٢١ بعد ان كانت حتتل املركز الـ ١٥ في عام ٢٠٢٠، وبناء على 
هذا الترتيب اجلديد لباكســتان فإنه ميكن اعتبار جيشها اقوى جيش في 
خريطة الشرق االوسط، فترتيبها جتاوز ترتيب كل من: تركيا ومصر وايران 

والسعودية واسرائيل واالمارات.
ما أهم املترتبات احملتملة على هذه املؤشرات اجلديدة؟

ســتزداد اهمية باكستان في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وستعمل معظم دول 
مجلس التعاون على رفع التقارب االســتراتيجي مع باكستان، كما سينمو 
دور باكستان الديبلوماسي واالمني في اقليم الشرق االوسط الكبير، وهو 
االمر الذي سيجعلها تلعب ادوارا اقليمية اكبر من العادة، كما سترتفع اهمية 
تركيا الديبلوماسية والسياسية وســتجد دول مجلس التعاون بها موازنا 
استراتيجيا في وجه ايران، مبعنى آخر ستكون اخليارات املطروحة امامنا 

كدول مجلس التعاون كاآلتي:
١ ـ إما تقــارب خليجي ـ إيراني لتحييد التدخالت االيرانية وتهدئة التوتر 

معها ملدة ٤ سنوات قادمة.
٢ ـ او تقارب خليجي ـ تركي ـ باكســتاني إليجاد ميزان اقليمي متفوق ـ 

بشكل حاســم وغير متكافئ لغير صالح إيران ـ مما 
يساعد على حتجيم تدخالتها وعقلنة سلوكها في الفترة 
التي تخفض فيها اميركا قواتها في املنطقة وتعقد فيها 

اتفاقا نوويا جديدا مع ايران.
وما أرجحه ان دول مجلس التعاون ستعتمد مقاربة 
اقليمية اسالمية مشابهة حلالة ٢٠١٥ و٢٠١٦، وهي تفاهم 
وتخادم سعودي ـ باكستاني ـ تركي وانفتاح نسبي 

باجتاه الصني ـ روسيا.
عاما ٢٠٢١ و٢٠٢٢ سيكونان حافلني جدا بنزاعات 
اقليميةـ  اقليمية مباشرة او بالوكالة، ويبدو أن سورية 
ستعود مجددا ميدانا للنزاع االقليمي بعد أن انخفضت 
معدالت النزاع فيها وانتقلت إلى العراق في ٢٠٢٠، كما 
من املرجح ان نشهد تسويات مصرية ـ تركية متعلقة 
مبلــف ليبيا خالل ٢٠٢١، ويبدو ان مصر ســتفضل 
تركيز جهودها فقط في ملف ســد النهضة من خالل 
دعم الســودان وتشجيعها التخاذ مواقف صلبة ضد 
اثيوبيا في حال لم ترضخ االخيرة التفاق عادل يعالج 
أزمة ســد النهضة. وعليه، فإنه من املرجح ان تكون 
هناك وساطة خليجية محتملة لتخفيف التوتر بني كل من مصر وتركيا، كما 
سنشهد خالل ٢٠٢١ حتركا ديبلوماسيا خليجيا على شكل «وساطة كويتية» 
تقوم باستضافة كل الفصائل اليمنية في الكويت للعمل على ايقاف النزاع 
اليمني املسلح، مع اقامة اتفاق سياسي جديد تتمخض عنه «حكومة وفاق 
وطني مينية جديدة»، وجزء من االتفاق السياسي سيكون «معاهدات امنية 
وحدودية» بني حكومة الوفاق الوطني اليمنية، واململكة العربية السعودية 
من جانب، وسلطنة عمان من جانب آخر، وسيتزامن مع ذلك التحرك تقارب 
سعوديـ  عماني غير مسبوق وارتفاع نوعي في مستوى العالقات الثنائية 
بينهما، وهو االمر الذي ســيترتب عليه بشــكل تلقائي احتاد كونفيدرالي 
خليجي، كما من احملتمل أن تتخلى البحرين عن قرار التطبيع خالل فترة 

حكم بايدن ألسباب استراتيجية.
من غير املستغرب ان يكون بايدن امتدادا طبيعيا لسياسات ادارة باراك 
اوباما، حيث كان بايدن نائب الرئيس اوباما ويشترك معه بنفس احلزب ويحمل 
معه نفس الرؤى، لذلك ستكون سياساته شبه مطابقة لسياسات اوباما جتاه 
منطقة الشرق االوسط، ولكن هذه املرة ستكون نوعا ما «محسنة» لتجاوز 
االخطاء التي وقع بها اوباما، ويتزامن مع ذلك حصول ادارته الرئاسية على 
دعم من الكونغرس ومن مجلس الشيوخ في وقت واحد، وهو االمر الذي لم 
يكن ميتلكه اوباما في فترته الرئاسية، وبناء على ذلك فإني اعتقد ان الشرق 
االوسط بعد «سنة واحدة فقط» من صعود بايدن ملنصب الرئاسة، سيكون 
قد دخل في حالة فوضى اســتراتيجية جتعل من ميزان القوى فيه متغيرا 
بشكل دائم نتيجة سباق التســلح وتبدل التحالفات االقليمية ـ االقليمية 
بشــكل متكرر خالل فترات قصيرة، مبعنى آخر سيتحول الفاعلون في 
منطقة الشــرق االوسط من منهج االعتماد واللجوء الى املؤسسات الدولية 
واحللفاء الدوليني، الى منهج االعتماد على الذات واللجوء الى احالف عسكرية 
اقليمية بغرض الدفاع عن النفس من تهديدات القوى اإلقليمية االخرى التي 
سترى في هذه الفترة ظروفا مواتية ملزيد من التوسع على حساب القوى 

والدول االخرى في املنطقة.
وفي اخلتام اود التنويه على توصيتني: إحداها محلية، واالخرى خليجية.

٭ التوصية احمللية: سيكون من املناسب اقامة اتفاقيات دفاعية يترتب عليها 
انشاء قاعدة عسكرية باكستانية صغيرة في الكويت لتلعب باكستان دور 
معوض الكويت االســتراتيجي في امليزان االقليمي، خصوصا مع اعتماد 
اميركا سياســة «تخفيض تواجدها العسكري في اخلليج واالجتاه شرقا»، 
ويدعوني ملزيد من االرتياح ملثل هذه التوصية هو عدم امتالك باكســتان 

ملشروع توسعي في العمق العربي. 
٭ التوصية اخلليجية: تتزايد خالل االربع سنوات القادمة اهمية قيام جيش 
خليجي موحد ومندمج بشــكل كامل حتت قيادة مركزية واحدة لنتجاوز 
معا التهديدات الدولية وتأثيرها على امننا واستقرارنا االقليميني، فباندماج 
جيوش دول مجلس التعاون املرفق تصنيف ترتيبها العسكري بني جيوش 
العالم:١ـ  الســعودية: ١٧ اقوى جيــش، ٢ـ  اإلمارات: ٣٦ اقوى جيش، ٣ـ  
الكويــت: ٧١ اقوى جيــش، ٤ـ  ُعمان: ٧٢ اقوى جيش، ٥ـ  قطر: ٨٢ اقوى 

جيش، ٦ ـ البحرين: ١٠٣ اقوى جيش.
ســنضمن تصنيفا عســكريا تقليديا متفوقا على اي قوى اخرى في 
امليزان االقليمي، مبعنى ســنمتلك الردع الضروري والكافي إلرساء امننا 
االقليمي والدولي حتى مع غياب حليفنا الدولي (الواليات املتحدة) عن املشهد.
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