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بيع السيارات املهملة في املزاد العلني بعد ٣ أشهر من تاريخ حجزها
في إطار جهودها املتواصلة لتطبيق القوانني 
واللوائــح واحلفاظ علــى املظاهر اجلمالية في 
مختلف املنـــــاطق، تعكـــــف البلدية حالـــــيا 
على إزالــــــة أي مهمالت أو تعديات على أمالك 
الدولة وخاصة السيارات واملركبات، حيث إشارت 
البلديــة إلى ان املادة ٩ من القرار الوزاري رقم 
١٩٠ لســنة ٢٠٠٨ نصت على انه «ال يجوز ترك 
املركبــات مهملة في الشــوارع وعلى األرصفة 
والســاحات وامليادين العامة»، وبناء على ذلك 
يتم وضع ملصق إنذار متهيدا لرفع املركبة بعد 

مرور ٤٨ ساعة.
وتابعــت البلدية: أما الســيارات املعروضة 
للبيــع فإنــه يحظر عرض املركبــات للبيع في 

الشوارع والساحات وامليادين العامة، حيث يتم 
وضع ملصق وإزالة املركبة بعد مرور ٢٤ ساعة، 
وللبلديــة احلق في ضبــط املركبات وحجزها 
لديهــا، وبعد مضي ٣ أشــهر من تاريخ الضبط 
وعدم تقدم صاحب املركبة الستردادها وسداد 
مستحقاتها تقوم بعرض املركبة باملزاد العلني 
وبيعها وخصم املستحقات من قيمتها، كما تخلي 
البلدية مسؤوليتها عن حدوث أي أضرار للمركبة 

أثناء عملية الرفع أو النقل أو احلجز.
وحــذرت البلدية من ان إزالة ملصق اإلنذار 
عن املركبة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، 
الفتــة إلى ان هناك نســخة لدى مفتش البلدية 

لكل ملصق يتم استخدامه.

رت من أن إزالة ملصق اإلنذار عن املركبة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية «البلدية» حذَّ

إزالة امللصق تعرض صاحب املركبة للمساءلةبيع السيارات املهملة باملزاد عقب مرور ٣ أشهر

منع تعيني املوظفني املنتهية خدماتهم في «البلدية» بعقود املشاريع
بداح العنزي

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
د.رنا الفارس تعميما ملنع تعيني املوظفني املنتهية 

خدماتهم في أي من عقود املشاريع.
وقالت د.الفارس في التعميم: حرصًا على سير 
العمل وانتظامه في اجلهات التابعة لوزيرة الدولة 
لشؤون البلدية والقطاعات واإلدارات والوحدات 

التنظيمية التابعة لها، وتطبيقا ألحكام القوانني 
واللوائح والنظم املعمول بها.

مادة أولى: مينع منعــا باتا تعيني أي من املوظفني 
املنتهية خدماتهم باجلهات التابعة لوزيرة الدولة 
لشؤون البلدية في أي من عقود املقاول أو اجلهاز 
االستشــاري بكافة املشــاريع او عقود اخلدمات 

املبرمة مع اجلهات التابعة.
مادة ثانية: كل من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه 

للمساءلة القانونية.

من جانب آخــر، أصدرت د.الفــارس تعميما 
بشــأن ضوابط إصدار قرارات أو التعليمات من 

قبل املسؤولني.
وقالــت د.الفارس فــي قرارهــا: حرصًا على 
ســير العمل مبوضوعية ومنهجية شــفافة في 
اجلهات التابعة لوزيرة الدولة لشــؤون البلدية 
والقطاعات واإلدارات والوحدات التنظيمية التابعة 
لهــا، وتطبيقا ألحكام القوانني واللوائح والنظم 

املعمول بها.

مادة أولى: يجب أن تكون القــرارات أو التعليمات 
الصــادرة خطية ومينع إعطــاء أية تعليمات أو 

أوامر شفوية غير مكتوبة.
مادة ثانية: في حاالت الضرورة التي تقتضي إصدار 
قرارات أو تعليمات شفوية بصورة عاجلة ملصلحة 
ســير العمل، فإنه يتعني أن يعقبها إثبات خطي 
لتلك القرارات أو التعليمات الشفوية الصادرة.

مادة ثالثة: يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، 
وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

الفارس أكدت ضرورة أن تكون القرارات خطية مكتوبة ومنع األوامر الشفوية

د.رنا الفارس

إزالة ١١ تعديًا على أمالك الدولة
في «مبارك الكبير» خالل يوليو املاضي

كشفت إدارة العالقات في البلدية الكويت 
في تقرير لها عن إحصائية صادرة عن قسم 
ازالة املخالفات بفرع بلدية مبارك الكبير عن أن 
الفريق الرقابي كثف من جوالته امليدانية على 
كافة األنشطة التجارية باملجمعات والبقاالت 
واملطاعم بهدف التأكد من التزام احملالت بلوائح 
وأنظمة البلدية فضــال عن التعامل مع عدد 
من الشكاوى الواردة من اجلهات احلكومية 
(وزارة األشغال)، مشيرة إلى تنفيذ الفريق 
الرقابي لقسم إزالة املخالفات لـ١١ تعديا على 

أمالك الدولة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة 

املخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
م.ماجد املطيــري أن اجلوالت امليدانية التي 
نفذها الفرق الرقابي بقســم ازالة املخالفات 
على كافــة االنشــطة التجاريــة باملجمعات 
والبقاالت واملطاعــم واجلمعيات التعاونية 
خالل شهر يوليو املاضي اسفرت عن حترير ٧

مخالفات لعدم التقيد باالشتراطات والضوابط 
املعمول بها في بلدية الكويت، فضال عن رفع 
٢١ عربة متنقلة بالتنسيق والتعاون مع إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق إلى جانب 
قيــام الفريق الرقابــي بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية األخرى.

صورة ارشيفية إلزالة  التعديات على امالك الدولة

الفارسي تقترح مشروع «اركن واركب» للنقل اجلماعي
قدمت عضو املجلس البلدي 
م.عليــاء الفارســي اقتراحــا 
تضمن فكرة مشــروع «اركن 
واركب» للنقل اجلماعي للحد 

من االزدحام املروري.
وقالــت م.الفارســي فــي 
اقتراحها: ال شك انه مع زيادة 
التطور والنمو العمراني يزداد 
الضغــط على مرافــق الدولة 
كاجلامعات ومناطق الوزارات 
ومراكز اخلدمة وأماكن الترفيه 
وغيرهــا ويترتــب على ذلك 
الزحــام والكثافــة  اشــتداد 
املروريــة على الطرق املؤدية 
الــى تلك املرافــق وما يترتب 
عليه من حوادث تتسبب في 
خسائر مادية وبشرية فادحة، 
باإلضافة الى ارتفاع مستويات 
التلــوث البيئــي النــاجت عن 
عوادم الســيارات، ومن هناك 
تأتــي أهميــة تنوع وســائل 
النقل اجلماعي والتي من أجمل 
 «Park And Ride» صورها خدمة
واملطبقة عامليا وأيضا في كثير 
من الدول العربية واخلليجية 
وجــاءت كاقتــراح من ضمن 
مشــاركاتي مبالحظــات على 
مسودة املخطط الهيكلي الرابع 
لدولة الكويت واجتماعاتي مع 
بلدية الكويت (إدارة التخطيط 

١ - توزيع نقاط اخلدمة على ٦
مناطق تغطي جميع محافظات 
الكويت، وذلك بشــكل محدد 
ومدروس مــع إمكانية زيادة 
نقاط اخلدمة مستقبال حسب 

احلاجة.
٢ - مكونات املشروع عبارة 
عن مواقف ســيارات متعددة 
األدوار ومواقف باصات خاصة 
واستراحات للذكور واإلناث، 
باإلضافة الى تخصيص بعض 
املساحات لألنشطة التجارية.

٣ - يقوم املســتفيد من هذه 
اخلدمة (Park And Ride) بركن 
سيارته في املوقف ثم يستقل 
باصات ذات كفاءة عالية (يفضل 
ان تكون Zero emission) تنقله 

التــي يفضلون أن تتوافر بها 
تلك اخلدمة.

٦ - فــي حــال تشــغيل تلك 
اخلدمة تبقى خيارات التنقل 
متعددة بالنسبة للفرد سواء 
بالسيارات اخلاصة او بباصات 
النقــل اجلماعــي اخلاصــة 

باملشروع.
٧ - نقاط التجمــع املقترحة 

:«Park And Ride» خلدمة
(١) فــرع اخلالدية مبســاحة 

١٤٫٨٤٢م٢.
(٢) منطقة العديلية (مواقف 

P٣) مبساحة ٧٫٤٤١م٢.
(٣) منطقة اجلابرية مبساحة 

٦٠٠٠٫١م٢.
(٤) منطقة جنوب الصباحية 

مبساحة ١٠٫٠٣٠م٢.
(٥) منطقة غــرب أبوفطيرة 
احلرفية (أسواق القرين سابقا) 

مبساحة ١٣٫٨٣٥م٢.
(٦) منطقة اجلهراء مبساحة 

١٣٫٦٧٤م٢.
٨ - املكونات املقترحة ألماكن 

(نقاط) التجمع:
(١) مواقــف مواقف ســيارات 
متعددة األدوار ال تتجاوز ٨٠٪ 

من مساحة األرض.
(٢) مواقف باصات ال تتجاوز 

١٥٪ من مساحة األرض.

من وإلى املرافق ضمن جدول 
زمني محدد مع توفر خدمات 

واستراحات.
اخلدمــة  هــذه  توفــر   -  ٤
الراحــة  للمســتفيدين 
والطمأنينــة ووقتــا للقراءة 
واالطــالع خالل مــدة الرحلة 
في باصــات النقــل اجلماعي 
وحتد من التوتــر الناجت عن 
اجللــوس لفتــرة طويلة في 
الزحام خلف عجلة القيادة. وقد 
أطلقنا على احلملة التعريفية 
بهــا في جامعة الكويت اســم 

.«Park And Ride»
٥ - يتــم عمــل اســتبيانات 
آراء الشــباب  تؤخــذ فيهــا 
ومرتــادي الطرق عن األماكن 

م.علياء الفارسي

الهيكلــي). لذا أقترح املوافقة 
Park And» على فكرة مشروع
Ride» العاملــي كإحدى صور 
النقــل اجلماعي التي حتد من 
االزدحام املــروري، وبالتالي 
من التلوث البيئي، من خالل 
تخصيص أراض/ مســاحات 
في محافظــات الدولة خلدمة 
الغــرض الــذي يحقــق رؤية 
الدولة املستقبلية واملترجمة 
لرؤية صاحب الســمو بجعل 
الكويــت مركز ماليا وجتاريا 
من خالل تطبيق االستراتيجية 
الثالثة فــي املخطط الهيكلي 

الرابع للكويت.
حيث تعتمد فكرة تشغيل 

املشروع على اآلتي:

مكونات املشروع
٭ مواقف للســيارات بنســبة ال تتجاوز ٨٠٪ من 

مساحة األرض.
٭ موقــف للباصــات بنســبة ال تتجــاوز ١٥٪ من 

مساحة األرض.
٭ استراحات ملستخدمي اخلدمة ومساحات لألنشطة 
التجارية بنسبة ال تتجاوز ٥٪ من مساحة األرض.


