
محليات
االحد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩

06

طرح مزاد الكويت لبيع وعرض السيارات في »الساملي«
تقدمت وزارة التجارة والصناعة الى 
املجلس البلدي مببادرة لطرح مشروع 
مزاد الكويت للسيارات يتضمن حراجًا 

ومعارض للسيارات املستعملة.
وقال الوكيل املساعد للشؤون املالية 
واالدارية في وزارة التجارة والصناعة 
يوسف احلسيني إن املوقع املقترح تبلغ 
مساحته ٥٠٠ ألف م٢ على طريق الساملي 
ليشمل ٩ صاالت مزادات للسيارات و3٠ 
معرضا للســيارات إضافة الى محالت 
وبنوك ومكاتب تأجير وتصدير وشحن. 
وأكد أن الهدف من املشروع إحكام الرقابة 
على حراج الســيارات من قبل اجلهات 
الســيارات  املختصة وتخفيف تواجد 

املعروضة للبيع باملناطق السكنية.
وأضاف: بالنظر الى ما ميثله حراج 
الســيارات كحجر زاويــة في منظومة 
تسويق السيارات املستعملة في الكويت، 
وملا له من أهمية اقتصادية كبيرة سواء 
من حيث تعزيز وحتقيق رؤية صاحب 
الســمو لتحويــل الكويــت ملركز مالي 
واقتصادي أو ما سيحققه من نقلة نوعية 
تكون لها انعكاسات شديدة اإليجابية 
على املناحي االقتصادية واالجتماعية 
لدولــة الكويت من خالل توفير فرص 
استثمارية كبيرة لقطاع مهم من مواطني 
الكويت باالضافة الى جذب العديد من 
مواطني دول املنطقة للتعامل من خالله 
ملا يتمتع به من ســرعة إبرام صفقات 
البيع والشراء وبأسعار تنافسية ويأتي 
على ذات املســتوى من األهمية متكني 
أجهزة الدولة املعنية من إحكام رقابتها 
على الســوق وتعامالته والقضاء على 
كل األسواق العشوائية التي كان غياب 
السوق املنظم سببا رئيسيا لظهورها، 

بل وانتشارها ويهدف إلى:
٭ إحكام الرقابة على حراج السيارات 
بشكل رسمي من قبل اجلهات الرسمية 

التابعة للدولة.
٭ تســهيل بيــع وشــراء الســيارات 

املستعملة بأسعار تنافسية.
٭ دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة 
من خالل التعــاون بني وزارة التجارة 
القطــاع اخلــاص  والصناعــة وبــني 
واالستفادة من خبرات القطاع اخلاص 

في جتنب سلبيات السوق احلالي.
٭ تخفيف تواجد معارض بيع السيارات 
املستعملة في املناطق السكنية عن طريق 
وضع قســم ملعــارض بيع الســيارات 

املستعملة.
ومت تخصيــص مســاحة ٥٠٠.٠٠٠ 
متر مربع في منطقة اجلهراء - طريق 
الســاملي، ومت تصميم مباني معارض 
السيارات بحيث حتتوي على فراغات 
لعــرض الســيارات، أما صــاالت مزاد 
الســيارات فصممت قريبة من تصميم 
مزاد ســيارات البريطاني وفي الوسط 
مكان للخدمات العامة واجلهات الرسمية 

خلدمة املنشأة.
املكونات املقترحة للمشروع:

٭ صاالت مزادات السيارات: املشروع 
يحتــوي على ٩ صاالت مــزاد لعرض 
السيارات وتصنف هذه الصاالت على 
حســب نوعية الســيارات التــي منها 
)باصات - صالونات - سيارات رياضية 
- سيارات دفع رباعي وغيرها( مساحة 

كل صالة ١٠٠٠ متر مربع.
٭ معارض السيارات: لتخفيف الضغط 
على األماكن السكنية ولتقليل االزدحام 
في هذه املناطق سيتم توفير معارض 

السيارات، حيث يصل عددها 3٠ معرضا 
ومســاحة كل معرض ١٥٠٠ متر مربع 
املساحة االجمالية 3٠×١٥٠٠ متر مربع 

= 4٥٠٠٠ متر مربع.
٭ مكاتب بيع السيارات املستعملة:

لتخفيــف الضغــط علــى األماكــن 
الســكنية ولتقليل االزدحــام في هذه 
املناطق، ســيتم توفيــر محالت يصل 
عددها ٢٠٠ محل وكل محل مساحته ٥٠٠ 
متر مربع. املساحة اإلجمالية ٢٠٠×٥٠٠ 

- ١٠٠.٠٠٠ متر مربع.
٭ مكاتب ومحالت: سيتم توفير أماكن 
خلدمة املراجعني وعددها ٥٠ محال ومكتبا 
تكون مساحته ١٠٠ متر مربع. املساحة 
االجمالية ٥٠×١٠٠ - ٥٠٠٠ متر مربع.

٭ بنوك: لتســهيل عمليــة االقتراض 
وترتيب االقساط على املراجعني وسيتم 
توفيــر أفرع أو مكاتــب للبنوك تتيح 
للمشتري املقارنة بني خدمات كل بنك.
٭ مكتب أجــرة: توفيــر مكاتب أجرة 

لتوفير خدمة التاكسي.
٭ محالت خدمات خاصة بالسيارات:

قــد يحتاج البائع خدمــات ما قبل بيع 
السيارات املســتعملة لعرضها باملزاد 
منــه )تنجيد الســيارات - محل زينة 
السيارات - محل بنشر - تبديل زيوت(.

٭ مكاتب شركات تأمني السيارات:
لتوفير الوقت والعناء على املشــتري 
ســيتم توفير شركات تأمني في حراج 

السيارات.
٭ مكتب تصدير السيارات للخارج:

لتعزيز التجــارة بني الــدول وخلدمة 
أصحــاب الســيارات املســتعملة ببيع 
سياراتهم بأسعار مناسبة سيتم توفير 

مكاتب شحن للخارج.

اخلالد: احلفاظ على الطابع التراثي ألسواق املباركية

ال مواقع بديلة جلامعات خاصة في أبوحليفة أو على »السادس«

»البلدية«: توفير مسلخ باجلهراء من اختصاص »الغذاء«

أكــد مديــر عــام البلديــة م.أحمد 
املنفوحي عدم إيجاد مواقع بديلة لطلب 
تخصيــص موقع جلامعــة خاصة في 
أبوحليفة وآخر جلامعة ميونيخ التقنية 
على الدائري السادس مقابل الصليبية. 
وقال املنفوحي في كتابه: باإلشارة الى 
كتاب األمني العام للمجلس البلدي املؤرخ 
في ٢٠١٩/١٠/٢٠ واملتضمن طلب املجلس 
البلدي في جلســته املنعقــدة بتاريخ 
٢٠١٩/٩/3٠ إحالــة نســخة من الكتاب 

املرفوع إليه بشــأن املوضوع املذكور 
أعاله، وذلك ملزيد من الدراسة وإيجاد 
موقع بديــل، نفيدكم بدراســة الطلب 
تبني عدم توافر موقع بديل مناســب، 
كمــا نــرى ان املوقع املقتــرح بتقرير 
الدراســة املرفوع الى املجلس البلدي 
واملرفق طي كتابكم مالئم من الناحية 
التنظيمية، حيث قد متت دراسته من 
قبل اجلهاز الفني ممثال بإدارة املخطط 
الهيكلي وإدارة التنظيم العمراني بعد 

عرضه علــى اللجنة الفرعية للمرافق 
واخلدمات العامــة باجتماعها املنعقد 
بتاريخ ٢٠١8/١٢/4 واستكمال موافقات 
اجلهــات املعنية. باإلشــارة الى كتاب 
األمني العام للمجلس البلدي واملتضمن 
طلب املجلس إحالة نسخة من الكتاب 
املرفوع اليه بشــأن املوضوع املذكور، 
وذلــك إليجــاد موقــع بديــل، نفيدكم 
بدراســة الطلب تبني عدم توافر موقع 

بديل مناسب.

أكد مدير عام البلدية م. أحمد املنفوحي 
ان اجلهة املختصة باملسالخ هي الهيئة 
العامة للغذاء. وقال املنفوحي في رده على 
كتاب محافظ اجلهراء ناصر احلجرف 
بشأن إنشاء مســلخ اضافي باملنطقة: 

باإلشارة إلى كتابكم املؤرخ 2019/10/2، 
واملتضمن طلب محافظ اجلهراء ناصر 
احلجرف، بشأن إنشاء مسلخ آخر مواٍز 
للمسلخ املوجود حاليا ألهالي محافظة 
اجلهراء. نفيدكم علما بأنه بعد صدور 

القانون رقم 2013/112 بإنشاء الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 
908 واخلاص بنقل الترخيص واإلشراف 
واملتابعة على املســالخ من البلدية إلى 

الهيئة العامة للغذاء والتغذية. 

 قــام محافــظ العاصمة 
الشــيخ طالل اخلالد أمس 
جولة تفقدية للمنطقة اطمأن 
خاللها على سير العمل في 
األســواق وتابــع عمليــات 
التطويــر اجلاريــة، وتفقد 
عددا من املشاريع اإلنشائية 

احلديثة.
وحــرص اخلالــد، على 
التجول والسير بني احملالت 
التجاريــة والتالحــم مــع 
رواد األســواق واالستماع 
ملقترحاتهم ورؤاهم وأخذها 
بعــني االعتبــار، مطالبــا 
بضرورة توفير كل اخلدمات 
التي يحتاجــون اليها ومن 
امليــاه ذات  بينهــا دورات 
املســتوى املتميــز ومقاعد 
اجللوس املالئمة، باإلضافة 
إلى احلرص علــى النظافة 
الدورية واملشــهد اجلمالي 
للمنطقــة  واحلضــاري 
واحلفــاظ علــى الواجهات 
التراثية للمحالت التجارية.

وأكد حاجة املنطقة ملزيد 
مــن االهتمام والتطوير مع 
ضرورة احلفاظ على طابعها 
التراثــي عند الشــروع في 
أي عمليــات تطوير حالية 

الشيخ طالل اخلالد وم.فيصل اجلمعة خالل اجلولة في أسواق املباركية

تعاونية مشرف تفتتح مهرجان مسك اخلتام 
بتخفيضات تصل إلى 75٪ للمساهمني

افتتحت جمعية مشــرف 
التعاونيــة مهرجــان مســك 
اخلتام بحضور الوكيل املساعد 
لقطاع شؤون التعاون بوزارة 
الشــؤون االجتماعية والعمل 
ســالم الرشــيدي ورئيــس 
وأعضــاء جمعيــة مشــرف 
التعاونية بالســوق املركزي. 
وصرح رئيس مجلس اإلدارة 
عبدالرحمن القديري بأن مسك 
اخلتام يعد ختاما ملهرجانات 
متميزة توالت على مدار العام 
ومتيز املهرجان بنسبة خصم 
تصل الى ٧٥٪ للمساهمني بغرب 
مشرف وبنسبة خصم تصل إلى 
٥٠٪ بالسوق املركزي ويضم 
املهرجان تشكيلة متنوعة من 
األصناف جتاوزت أكثر من 8٠٠ 
صنف ومبشاركة واسعة من 
الشــركات تصل ألكثر من ٩٠ 
شركة وينفرد مسك املهرجانات 
كل عام بتنوع األصناف الكثيف 

وأبنــاء املنطقة، حيث تتنوع 
فيه املهرجانات سواء بالسوق 
املركزي أو لوازم العائلة وخدمة 
السيارات والصيدلية والعطور 
والتجميل باإلضافة الي السالل 
التي اعتادت اجلمعية تقدميها 
للمســاهمني علي مــدار العام 
في مناسبات خاصة كالشتاء 
ورمضان والعــودة للمدارس 

وأخيرا كانت ســلة البر، كما 
اهتمت اجلمعية بإقامة املعارض 
لتشجيع الشباب على تفعيل 
طاقاتهــم وعــرض منتجاتهم 
في معرض املشاريع الشبابية 
ومعرض بنت الديرة ويتميز 
هــذا العام أيضــا بالعديد من 
الفعاليــات واألنشــطة التــي 
تناســبت مــع جميــع أفــراد 
األســرة من األطفال والشباب 
والكبار وتنوعت الفعاليات من 
املسابقات الرياضية والثقافية 
والرحالت الترفيهية، كما اهتمت 
العامة  اجلمعيــة باخلدمــات 
ألهالي املنطقة مثل املســاجد 
أبنائنــا  واملــدارس وتكــرمي 
املتفوقني باملراحل الدراســية 
املختلفة وكذلك إطالق ورعاية 
احلمالت التوعوية كترشــيد 
الطاقة واحلملة الصحية التي 
ســتنطلق في األيــام القليلة 

املقبلة. 

قص شريط افتتاح املهرجان

مما يجعله يحظى بإقبال كبير 
من اللحظــة األولى النطالقه 
وذلك بسبب التنوع احلاصل 
في السلع واألســماء الالمعة 
للشــركات املشــاركة وجودة 
املعروض واخلصومات الكبيرة 
القديــري:  عليهــا. وأضــاف 
حترص اجلمعيــة دائما على 
تقدمي عام متميز للمساهمني 

»العملية القابضة« تُطلق حملة لتنظيف شاطئ الشويخ

العملية  أطلقت املجموعة 
القابضة يوم اخلميس املاضي 
حملة لتنظيف شاطئ الشويخ 
- املنطقة احلرة، شارك فيها 
جميــع موظفــي املجموعــة 
وشركاتها التابعة وعلى رأسهم 
املدير العام للمجموعة م.رواف 
بورســلي ومديــر مجموعــة 
املوارد البشــرية والشــؤون 
اإلداريــة فــي املجموعة وفاء 
الشــطي. تعليقــا علــى هذه 
الفعالية، قال م.بورســلي: إن 
الهدف من هذه احلملة الوطنية 

غذائيا حيويا واقتصاديا مهما 
في البالد. وأضاف بورســلي 
أن رؤيــة املجموعــة العملية 
القابضة في إطار مسؤوليتها 
املجتمعية تقوم على احملافظة 
على البيئــة باعتبارها جزءا 
ال يتجــزأ مــن احملافظة على 
العامــة للمجتمــع  الصحــة 
وعلــى الســلوك االجتماعــي 
اإليجابي بشــكل عــام، مؤكدا 
أن املجموعــة قامــت بالعديد 
من احلمالت املشــابهة بشكل 
مســتقل أو مع أطراف أخرى، 

مشددا على أن تشجيع ودعم 
هذه املبــادرات يأتي من باب 
ضرورة احملافظة على سالمة 
البيئــة الكويتيــة والقضــاء 
على املخلفات وامللوثات التي 
تعد سببا رئيسيا في انتشار 
األوبئــة واألمــراض املختلفة 
التــي تشــكل معوقــا خطيرا 
التنمية املســتدامة.  خلطــط 
وختم بورسلي، مؤكدا استمرار 
املجموعة بالقيــام باحلمالت 
البيئية التوعوية على اختالف 

أشكالها.

م.رواف بورسلي

التطوعية هو توجيه رسالة 
توعويــة للمجتمــع بأفــراده 
ومنظماته األهلية واحلكومية 
وغيرهــا مــن الفعاليــات في 
الكويت وتسليط الضوء على 
أهمية احملافظة على البيئة في 
»بلدنا الكويت عموما، وشاطئ 
الشــويخ - املنطقــة احلــرة 
خصوصا« وحماية مكوناته 
من التلوث، حيث إنه مصدر 
مهم ورئيســي ملياه الشــرب 
للثــروة  وحاضنــة واســعة 
الســمكية التي تشــكل رافدا 
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أو مســتقبلية، باإلضافــة 
إلى ضــرورة النظــر لهذه 
املنطقة مــن منظور ثقافي 
وتراثي بعيدا عن أي منظور 
جتاري قد يؤثر على طابعها 
املنشود، منوها أن احملافظة 
تولي اهتماما كبيرا بتنمية 
هــذه املنطقــة وغيرها من 
املناطق وتتابع مع اجلهات 
املعنية علــى أرض الواقع 
التنميــة اجلارية  عمليات 
ســواء على مستوى البنى 
التحتية أو على مســتوى 
غيرها من عمليات التنمية 

والتنظيــم، مشــيرا الى ان 
احملافظة تتخذ كل التدابير 
املتاحة والالزمة لتســريع 
وتيرة اإلجنــاز وذلك تبعا 
للقوانني واللوائح املعمول 
بها، واعدا باستمرار جوالته 
التفقديــة ومتابعاتــه مــع 
اجلهــات املعنيــة بشــأن 
عمليــات تطويــر منطقــة 
املباركية وغيرها  أســواق 

من مناطق احملافظة.
ورافــق اخلالــد خــالل 
اجلولة التفقدية كل من نائب 
مدير عام البلدية لشــؤون 

محافظتي العاصمة واجلهراء 
م.فيصل اجلمعة، ورئيس 
فريق تطوير منطقة أسواق 
املباركية م.حسن الكندري، 
إلى جانب الرئيس التنفيذي 
بالوكالة إلدارة شركة املرافق 
الكويتية خالد  العموميــة 
اخلياط، ومدير إدارة العقار 
والدراســات فــي الشــركة 
عبــداهلل جعفر ومدير عام 
أمن محافظة العاصمة العميد 
عبداهلل الرجيب، باإلضافة 
إلى عدد من مسؤولي ديوان 

عام احملافظة.

السند: تطوير العمل »التعاوني« ضروري مع توسع السوق
أكــد عضو مجلــس ادارة 
جمعيــة العــدان والقصــور 
ورئيــس اللجنة االجتماعية 
احملامي عبداهلل الســند على 
أهميــة امتــالك رؤية جديدة 
للعمــل التعاونــي مــن أجل 
النهــوض به وليكــون أكثر 
فعاليــة ومرونــة فــي دعــم 
االقتصاد واملستهلك الكويتي.
وقال الســند في تصريح 
صحافــي إن تطويــر العمل 
التعاوني أصبح امرا ضروريا 
مع توسع الســوق الكويتي 
ودخول شركات كثيرة منافسة 
للجمعيات، مبينــا أن الدور 
االجتماعي في العمل التعاوني 

محدود ومقيد. 
وأضاف انه تقدم بحزمة 

االرتقاء بالعمل التعاوني اذا 
أن العمل التعاوني هو ليس 
البيع فقط إمنا تقدمي خدمات 
عالية املستوى للمساهمني.

وقال السند إن املقترحات 
التي تقدم بها تتعلق بتنظيم 
التســويق وفتح أفق جديدة 
لتســويق وعرض املنتجات 
وفتح مجال العمل للكويتيني 
سواء املتقاعدون او الشباب، 
مع تخصيص كادر خاص لهم 
ووقف غالء األسعار للمنتجات 
بتوفير منتجات بديلة بأسعار 
أقل من أجل كسر احتكار بعض 
الشركات واالهتمام باملظهر 
اخلارجي للجمعية وفروعها 
وتزيينها باســتمرار وتقدمي 
خدمات خاصة لكبار الســن 

وذوي االحتياجات اخلاصة 
مثل تخصيص كاشير وتوفير 
كراســي انتظار لهم ووضع 
لوحــات إرشــادية لهــم في 
مواقف املساجد داخل املناطق 
التابعــة للجمعية ومعاجلة 
النواقــص في بعض الفروع 
وتقدمي مهرجانات وعروض 
خاصة لألهالي ال يدخلها اال 

املساهمون فقط 
الســند بتعديل  وطالــب 
قانون اجلمعيات التعاونية في 
بند أرباح املساهمني حيث من 
غير املعقول أن تكون نسبة 
ارباح املساهمني ١٠٪ فقط ألن 
هناك جمعيات أرباحها عالية 
جدا وباستطاعتها رفع األرباح 

الى ٢٠٪ و٢٥٪.

تقدم بحزمة مقترحات لتطوير العمل في جمعية العدان والقصور

عبداهلل السند

مقترحات لتطوير العمل في 
جمعية العدان والقصور من 
أجل تقدمي أفضــل اخلدمات 
للمساهمني في اجلمعية، مبينا 
أن املقترحــات التي تقدم بها 
الى مجلس اإلدارة من شأنها 


