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طرح مواقع لالنتفاع إلنتاج اخلرسانة في «املطالع»
عاطف رمضان

أعلنت املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية عن طرح مواقــع لالنتفاع 
بأرض فضــاء بصفة مؤقتة لوحدات 
خلط مركزية إلنتاج وتوزيع اخلرسانة 
اجلاهزة «الوحدات املركزية» في مدينة 
املطالع السكنية بهدف دعم وتغطية 

احتياجات املشــاريع االنشــائية في 
املدينة، وذلك مقابل حق انتفاع سنوي 
٣٫٥ دنانير للمتر املربع وملدة ١٢ شهرا 
ومبســاحة ٥٠٠٠ متر مربــع للموقع 

الواحد.
وعن شروط التقدم بطلب االنتفاع، 
ذكرت «الســكنية» ان تكون الشركة 
كويتية املتخصصة في نشاط صناعة 

منتجات خرسانية مبا في ذلك خرسانة 
جاهزة ولديها ترخيص جتاري ساري 
املفعــول وان يكــون املتقــدم مزاوال 
للنشــاط املعلــن ولديــه مصنع وان 
املتقــدم ميكنه طباعة منــوذج طلب 
االنتفــاع وتفويض الســتالم منوذج 
الترخيص االداري من املوقع االلكتروني 

للمؤسسة.

ً «السكنية»: مقابل حق انتفاع سنوي ٣٫٥ دنانير للمتر املربع وملدة ١٢ شهرا

منيرة األمير تقترح حتديد سقف زمني 
لتسليم األراضي املخصصة للمشروعات

تقدمت عضو املجلس 
البلــدي م.منيــرة األمير 
بطلــب لتعديــل القــرار 
رقم ل ق م ب/٧٥/ ٢٠١٣/٧

والذي يتضمن سقفا زمنيا 
لتنفيذ املشاريع التي مت 
تخصيص مواقع لها مبا 
ال يتجاوز ٦ سنوات حيث 
يتضمــن التعديــل الذي 
اقترحتــه وضع ســقف 
زمني أيضا في الفترة ما 
بني التخصيص وتسليم 
املشــاريع مبا ال يتجاوز 

٤ سنوات.
وقالت م.منيرة األمير 
إنها الحظت طول الفترة 
التي تستغرقها  الزمنية 
اجلهات احلكومية لتسليم 
املواقع التي مت تخصيصها 
للمشاريع للبدء في عملية 
التنفيذ حيث تصل هذه 
الفترة في بعض األحيان 
إلى ١٠ سنوات فال يوجد 
ســقف زمني يلــزم هذه 
اجلهات باإلسراع بتسليم 
هذه املواقع، ما استوجب 
التدخــل القتــراح هــذا 
التعديل، وايضا لتغطية 
اجلانب اخلاص باملشاريع 

وأضافــت: لتوضيح 
أهمية هــذا املقترح اذكر 
اخلاصــة  بالدراســات 
بتطوير الكويت لتحقيق 
لتصبــح   ٢٠٣٥ رؤيــة 
مركــزا ماليــا وإقليميــا 
جاذبا لالستثمار الداخلي 
واخلارجي حيث كانت أهم 
بنود هذه الدراسات وضع 
آليــات جديــدة لتوزيع 
األرض وحصر املخصص 
منها والوقوف على سبب 
املبــرر  التعطيــل غيــر 
لتوزيعها على املواطنني 
واملستثمرين حيث تعد 
ندرة األراضي املعروضة 
واالســتثمار  للتملــك 
وارتفاع ثمنها من العوائق 
الكبيرة أمام هذا التحول 

املهم للكويت. 
وتابعــت: أهم النقاط 
التــي أثارتها الدراســات 
هــي آليــات التخصيص 
املفتوحــة وغير احملددة 
ومــا يترتــب عليه مـــن 
وجــود أراض مجمـــدة 
حتــت بنــد التخصيص 
لفترات زمنية طويلة في 
الوقــت الذي حتتاج فيه 

الكويت إلى أراض لتنفيذ 
مشاريعها، وطالبت هذه 
الدراسات بحصر األراضي 
املخصصة وإعادة النظر 
فيها من جديد مبا يتفق 
مــع هــذه الرؤيــة ومن 
جانبــي كعضــو مجلس 
بتقــدمي  قمــت  بلــدي 
املقترح لوضع حد لعملية 
التخصيص املفتوحة وهي 
خطوة أولى سوف تتبعها 
خطوات قادمة بإذن اهللا 
لتحســني هذا امللف قدر 

املستطاع.
وزاد: بهــذه اإلضافــة 
نكــون كمجلس بلدي قد 
غطينا مرحلتي التسليم 
والتنفيذ بوضع ســقف 
زمني لكل منهما، أولهما 
من تاريخ صدور القــرار 
إلى تاريخ  بالتخصيص 
التســليم وثانيهمــــــــا 
التسليــــم  مــن تاريــخ 
إلــى التنفيذ، وهــذا هو 
املغزى احلقيقي من عمل 
اإلضافــة وتفعيلهــا، ملا 
لهذه املشاريع احلكومية 
مــن أهمية كبيرة خلدمة 

الوطن واملواطن.

طالبت بااللتزام بتسليم املواقع لتنفيذ املشاريع في أقرب وقت ممكن

م.منيرة األمير

او التخصيصات احلالية 
التــي قــد صــدر بحقها 
قرار تخصيص ولم يتم 
التســليم أو التنفيذ في 
حينــه، وقــد أضفت في 
مقترحي بندا يسمح بأن 
ميتد أثر هذا التعديل على 
القرار ككل شامال السقف 
الزمني ملرحلتي التسليم 
والتنفيذ إلى املشاريع التي 
مت التخصيص لها ولم يتم 
تسليمها أو تنفيذها كما 
كان من الضروري أن يتم 
وضع تصرف مناسب حال 
مخالفة القرار وهو إلغاء 

التخصيص.

٧ مواقع للجمعيات التعاونية في أماكن التخييم

عقدت جلنة دراسة وحتديث املواقع 
املخصصــة بصفة مؤقتــة للتخييم 
الربيعي ملوسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ اجتماعها 
بحضــور ممثلــي اجلهــات املعنيــة 
واجلمعيات التعاونية للمساهمة في 
توفير إقامة مناطق خدمية وترفيهية 
وأسواق مركزية مصغرة للمواطنني 

واملقيمني.
وأوضحــت اللجنــة أن االجتماع 
تناول عددا من املوضوعات كاستعراض 
مواقع املخيمات متهيدا العتمادها من 
قبل اللجنة والتأكيد على نظافة مواقع 
التخييم واألحكام واالشتراطات العامة 

الستخراج تراخيص املخيمات.
وتطرق اجتمــاع اللجنة مبمثلي 
اجلمعيات التعاونية الراغبة في تقدمي 
خدمات للمساهمني في إطار التنسيق 
مع اجلهــات املعنية بهدف التحضير 
والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد 
البر نظرا لقرب موسم التخييم الربيعي 
الذي ســيبدأ من ١٥ نوفمبر حتى ١٥

مــارس، كما حــددت اللجنة ٧ مواقع 
لتوزيعها على اجلمعيات الراغبة في 
إقامة أسواق لها في تلك املواقع شريطة 
االلتزام باملواقــع املخصصة من قبل 
اللجنــة وااللتزام باملســاحة احملددة 

مــن قبل البلدية، فضال عن الســماح 
بإقامة مخيم ربيعي أو مركز ترفيهي أو 
منتزه ترفيهي للمساهمني والرواد، إلى 
جانب االلتزام بأخذ املوافقات الالزمة 
مــن اجلهات املعنية والســيما وزارة 
الشؤون وقوة اإلطفاء العام والهيئة 

العامة للغذاء.
ولفت إلى أن اللجنة تدعو ممثلي 
اجلمعيات لالجتماع معهم يوم اإلثنني 
املقبل في متام الساعة ١١٫٠٠ صباحا، 
وذلــك مببنى محافظــة حولي خلف 
جمعية حولي الدور السابع الختيار 

املواقع.

إلقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق مركزية مصغرة للمواطنني واملقيمني

فهد الشتيلي مترئساً اجتماع جلنة املخيمات

أكثر من ٩٥٠٠ مدني مصاب، و٦٣٠٠ قتيل، و٣٩٣٠٠ جرمية 
حرب مرتكبة، وإطالق روسيا أكثر من ٣٥٠٠ صاروخ على 
معظم مناطق أوكرانيا، والتي قصفت البنية التحتية املدنية 
ودمرت نسبة كبيرة منها، كل هذا ناجت عن االعتداء الروسي 

على أوكرانيا منذ بداية حربها.
إضافة إلى ما سبق، ماتزال الصواريخ والطائرات من دون 
طيار احململة بالقنابل املتنوعة تروع األوكرانيني األبرياء يوميا 

منذ بداية احلرب واسعة النطاق التي بدأت في ٢٤ فبراير.
تصنف مثل هذه األعمال في القانون الدولي على أنها 
إرهابية واآلن يفهم اجلميع من هو أكبر إرهابي في العالم، 
وتأكيدا حلقها قررت أوكرانيا أال جتري أي مفاوضات مع 
اإلرهابيني، وقد صح ذلك القرار، ألن من يريد الســالم ال 

يستمر في اعتداءاته. 
وعشية موسم التدفئة تستهدف هجمات روسيا تخويف 
السكان املدنيني، وتتعمد إحداث الفوضى، وتقويض عزم 
أوكرانيا على حترير أراضيها التي احتلتها روسيا مؤقتا.

ولعل روســيا تعتقد أن تصرفاتها ســتجبر أوكرانيا 
على التفاوض معها، ولكن على العكس فاألعمال العدوانية 
الروسية تشير الى أن روسيا لن حتقق أهدافها البربرية، 
وستقوم أوكرانيا بإعادة بناء مدنها املتضررة نتيجة هذا 

العدوان، كما ستستمر في حربها ضد الغزاة حتى حتقق 
حترير جميع أراضيها.

والفرق في هذه احلالة هو أن النخبة الروســية تقود 
بالدها إلى اخلطوات األســوأ (zugzwang) التي ستسرع 
في عزل «الكرملني» وتقرب من هزميته، وما من شخص 
في العالم سيرغب مبصافحة من يقصف املدن والعاصمة 

األوروبية املساملة.
وأثبتت أوكرانيا مــرة أخرى أنها صاحبة حق ومكانة 
دولية، ولها دور خاص في تاريخ العالم، وحتاول روســيا 
ابتالع أوكرانيا وإزالتها عن اخلارطة الدولية، ولكنها بذلك 
تفتقد املوضوعية والواقعية بفضــل دفاع األوكران عن 

بالدهم ومتسكهم بحقوقهم.
وهذا مــأ أثبته العالم املتحضــر بأكمله عندما صوت 
لصالح أوكرانيا فــي األمم املتحدة (وهي املنظمة الدولية 
األكثر احتراما وقوة) ويفكر اآلن عن العالم ما بعد روسيا، 
والذي يجب أن يكون بعيدا عن عوامل التهديد واالبتزاز 

الروسية اخلطيرة.
والسؤال الذي يتبادر إلى األذهان دائما هو: عندما يتم 
طي الصفحة الروســية في تاريخ العالم، كيف سيصبح 

نظام األمن العاملي؟ وهل سيكون أفضل؟

أوكرانيا.. 
صاحبة احلق تاريخيًا

بقلم د.أوليكسندر باالنوتسا
سفير أوكرانيا لدى الكويت


