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يعقد رئيس اللجنة الفنية م.عبداهلل العنزي 
ومقررة اللجنة م.اشواق املضف اجتماعا تنسيقيا 
مع العاملني في اللجنة من االداريني وذلك االربعاء 
املقبل العتماد آلية العمل اجلديدة التي ستباشرها 
اللجنة خالل اجتماعاتها بعد العطلة الصيفية.

اجتماع تنسيقي لبحث 
آلية عمل »فنية البلدي«

تتقدم ب�صادق العزاء من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

اآل حلبي الكرام
وال�صيد/نائل حميي الدين حلبي

مدير عام مكتب Publicis Groupe Media - الكويت 

لوفـــــــاة املرحـــــوم والده

حميي الدين حلبي
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

أكد وجود مالحظات تتعلق بنظام األرشيف وتكدس الملفات

بداح العنزي
دشن وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر امس نظام 

البصمة في بلدية اجلهراء.
وقال د.صفر: نظام البصمة مت البدء فيه 
مبحافظة اجلهراء، وذلك نتيجة جاهزيتها 
واستعداداتها لتطبيق هذا النظام، مشيرا 
الى ان النظام سيطبق على جميع بلديات 
احملافظات واإلدارات التابعة للبلدية متهيدا 
لتطبيقه على بقية احملافظات تباعا، مستدركا 
ان عملية البصمة لم تشاهد اي مشاكل تذكر 
فنحن مطالبون بتطبيقها وتنفيذها وفقا 
لقرار ديوان اخلدمة املدنية، متأمال ان يقضي 
»نظام البصم����ة« على الروتني وان يدخل 
معلومات مباشرة للحضور واالنصراف لكل 
املوظفني، وايضا من ضمن اهدافنا املستقبلية 

ان نقوم بربط نظام »التبصيم« مع رواتب 
املوظفني ليعط����ى »كل ذي حق حقه على 

اكمل وجه«.
ولدى سؤاله عن تطبيق نظام البصمة 
على باقي بلديات الكويت واملراكز التابعة لها، 
قال د.صفر ان اجلدول الزمني لتطبيق هذا 
النظام موجود لدى املسؤولني في ادارة نظم 
املعلومات »وال يحضرني اآلن« وسنطبق 
هذا النظام على اجلميع دون اس����تثناءات 
على البلدية ومراكزها التابعة، خاصة اننا 
نطبق����ه على محافظة بعد االخرى وابتداء 

من محافظة اجلهراء.
وقال د.صفر ان هناك بعض املالحظات 
على بلدية محافظة اجله����راء، خاصة ان 
االرشيف يحتاج الى اعادة تنظيم بسبب 
العشوائية في تخزين امللفات وتراكم امللفات 

ما يؤدي الى عرقلة وتعطيل بعض األعمال، 
وانه مت االتفاق مع املسؤولني في مختلف 
االدارات وعلى رأسهم املالية واالدارية على 
ان يعي����دوا تنظيم التك����دس املوجود في 
ارشيف بلدية اجلهراء وتنظيم امللفات مبا 
يتناسب ويتماشى مع العمل، مشيرا الى 
ان البلدية مقبلة على مرحلة ارشفة هذه 
امللفات وتخزينها الكترونيا، فضال عن ان 
البلدية لديها عقود مستقبلية بهذا الصدد 
ومبجرد االنتهاء منها س����يتم طرح نظام 
تخزين املعلوم����ات الكترونيا على جميع 

بلديات الكويت.
وذكر د.صفر ان بلدية اجلهراء تتمتع 
ومنذ زمن طويل بحالة من االنسجام في 
العمل داخل اروقتها نتيجة ملتابعة املسؤولني 
بها، مبينا انه يجري تقييما جلميع بلديات 

احملافظات من اجل تقييم االعمال املناطة بكل 
محافظة على طريقة »مسابقة« وستعلن 
هذه النتائج خالل غبقة رمضانية تقيمها 

البلدية في شهر رمضان املقبل.
وح����ول جدول وبرنام����ج الصرف في 
امليزانية ذك����ر د.صفر انه ف����ي امليزانية 
برنامج صرف في املجلس البلدي يختلف 
عن برنامج الص����رف املوجود في اجلهاز 
التنفيذي، ونحن مستعدون لذلك كما قمنا 
بتوظيف بعض االش����خاص من الكفاءات 
االدارية واحملاسبية للقيام بهذه العملية، 
مبينا ان هذه العملي����ة حتتاج الى تدرج 
وإلى وضع نظم محاسبية لعملية الصرف 
ومبجرد التأكد من القدرة على اداء هذا العمل 
ال يوجد لدينا مانع في التطبيق مع ضمان 

الرقابة وضمان عملية الصرف.

صفر دّشن نظام البصمة في بلدية الجهراء

جولة على مراكز البلدية في كبد والصليبية والمقبرة والفروسية وصفاة اإلبل
ترأس الوزير د.فاضل صفر االجتماع التنس����يقي 
االس����بوعي في مبنى فرع البلدي����ة مبحافظة اجلهراء، 
وناقش احلضور التقرير الدوري بشأن الوضع الراهن 
لعقود النظافة اجلديدة، حيث استعرض ما مت اجنازه 
من اجراءات في سبيل حتضير وتطوير عقود النظافة 
العامة، مؤكدا اهمية وضع برنامج زمني محدد لالنتهاء 
من اعداد العقود وتطويرها في ظل املتغيرات وتأهيل 
الشركات املتخصصة للتقدم لطرح مناقصات النظافة 
العامة مع اهمي����ة التأكيد على رفع تقرير دوري حول 
م����ا يتم التوصل اليه من اجنازات في العقود اجلديدة، 
ثم تطرق احلضور الى مناقش����ة بعض اآلليات املتبعة 
ملتابعة احلضور واالنصراف في قطاعات البلدية والوقوف 
على نتائج تنفيذها وبيان اهم املتطلبات التي يتطلب 
حتقيقها لتحصيل افضل النتائج. كما قام د.صفر بزيارة 
ميدانية حملافظة اجلهراء شملت عددا من مواقع ومراكز 
عمل البلدية والهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 
السمكية، وصرح مدير مكتب الوزير امين السرحان بأن 

د.صفر قام بزيارة ميدانية ملقبرة اجلهراء، حيث اطلع 
على وضع املقبرة وما اهم متطلبات صيانتها واالعمال 
االنشائية التي يجب اتخاذها، واصدر تعليماته التخاذ 
الالزم مبعاجلة تلك الترميمات، كما قام بزيارة منطقة 
فروسية اجلهراء حيث اطلع على اهم نواقص املنطقة 
وبيان ما يحتاجه هذا املركز من متابعة حثيثة للحفاظ 
على النظافة العامة وازالة االتربة املتراكمة واحلفاظ على 
البيئة حتى يتمكن املرتادون من مزاولة انشطتهم في 
سهولة ويسر، ثم استكمل الوزير د.صفر ضمن زيارته 
امليداني����ة الوقوف على تقدمي الدع����م ومتابعة صيانة 
وترمي����م مراكز البلدية وخلق اجلو االداري املناس����ب 
ملوظفي البلدية، حيث اطلع على مراكز البلدية في منطقة 
الصليبية ومركز كب����د واصدر تعليماته الى الوحدات 
االدارية املعنية بالعمل على توفير جميع املستلزمات 
واجراء جميع الترميمات التي يكون من ش����أنها اظهار 
مباني البلدية باملظهر الذي يليق بالبلدية كجهاز يتعلق 
مباشرة بخدمة املواطنني ويعمل في احملافظة على الصحة 

العامة وغيرها من االنشطة التي تقدمها البلدية، كما اطلع 
الوزير د.صفر على احوال املوظفني العاملني مبركز الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الواقع مبنطقة 
كبد وقدم دعمه الكامل ملا يقومون به من انشطة واستمع 
الى ما يواجه املوظفني في املركز من مش����كالت ادارية 
وغيرها، حيث اصدر تعليماته مبعاجلة تلك املشكالت 
ووضع احللول املناسبة لها ليتمكن املوظفون من ادائهم 
لواجباتهم على اكمل وجه. بعد ذلك توجه الى منطقة 
الهجن وصفاة االبل في محافظة اجلهراء للوقوف على 
احتياجات املنطقة من نظافة وازالة املخلفات واالتربة 
التي تعوق انشطتهم، حيث تبني اهمية العمل على اتخاذ 
االجراءات الكفيلة باحملافظة على البيئة وازالة املخلفات 
والناجت احليواني ومعاجلة كل ما من شأنه خلق منطقة 
ميكن لروادها العم����ل في ظروف صحية ونظيفة، كما 
متت زيارة املنطقة الصناعية مبحافظة اجلهراء لالطالع 
على تطبيق االنظمة واللوائح واشتراطات التراخيص 

واحملافظة على البيئة والنظافة العامة.

مدي���ر  أك���د 
ف����رع بل��دي���ة 
اجلهراء عبداهلل 
العل����ي ضرورة 
الوظائف  تسكني 
)مراقبني( لوجود 
أقسام ومراقبات 

شاغرة.
العلي  وق���ال 
ترؤس���ه  بع���د 
اجتم���اع ام���س 
بحضور مسؤولي 
بلدية احملافظة ان 

هذا االجتماع سيعقد اسبوعيا بناء على توصيات 
وتعليمات رئيس القطاع وذلك ملناقشة كل االمور 
املتعلقة بعمل الفرع فالهدف من هذا االجتماع هو 
التقارب بني اعضاء اجلهاز بالفرع، باالضافة الى 
بحث كل املشاكل واجلوانب السلبية التي تواجه 
عمل االدارات بفرع بلدية محافظة اجلهراء والعمل 

على حل هذه املشاكل.
واضاف انه مت تش���كيل فريق عمل للقيام بعد 
الساعة الثانية عشرة مساء باملرور على مناطق 
السكن اخلاص ملتابعة احملالت املفتوحة وتسكيرها، 
مع ضبط املخالفات مثل االعالنات والنظافة واالغذية 
وتراخيص البناء على ان يكون كل في اختصاصه، 
كما يتم عمل كتاب ملدير عام البلدية لتوفير بنادق 
صيد للحيوانات الس���ائبة، مؤكدا ضرورة العمل 
على تسكني الوظائف من رئيس قسم الى مراقب 
في ادارات الفرع املختلفة، وذلك نظرا الى وجود 
عدة اقس���ام ومراقبات شاغرة، لذا يلزم ضرورة 
تسكني تلك املسميات حسب االختصاص بكل ادارة، 
وذلك بعد ترشيح مدراء االدارات للموظفني املراد 
تسكينه بتلك املسميات وعمل جلنة مصغرة من 
قبل االدارات للدراس���ة ووضع معايير الترشيح 
لتل���ك الوظائف. كما مت التباحث بش���أن حضور 
املوظف���ني الذين يحضرون في الصباح بالتوقيع 
في كشوفات احلضور واالنصراف ويخرجون بعد 
التوقي���ع دون الذهاب الى االدارة، أما بخصوص 
البصمة بالنسبة للموظفني نظام النوبات، فيكون 

التبصيم للموظف كل ست ساعات.

العلي: ضرورة تسكين المراقبين 
لوجود مراقبات شاغرة

أكد عدم وجود تعاون من بعض الجهات التي تم تركيب النظام فيها

العازمي يقترح إلغاء اإلشارة المرورية 
على طريق الملك فهد

المديني: عدم وجود نظام إداري لتوزيع
أجهزة البصمة أحد عوائق تركيبها

.. وإطالق اسم الحباج على أحد شوارع الصباحية
قدم زيد العازمي اقتراحا باطالق اسم املرحوم رجا 

احلباج على احد شوارع الصباحية.
وقال العازمي في اقتراحه ان املرحوم رجا عبداهلل 
احلباج من رج����االت الكويت القدمية وله دور كبير 

واعمال جليلة في خدمة الوطن، لذلك نقترح تسمية 
الشارع املتفرع من طريق امللك فهد للقادم من النويصيب 
والذي يفصل الصباحية قطعة 3 عن الصباحية قطعة 

2 باسم شارع املرحوم رجا عبداهلل احلباج.

قدم رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي اقتراحا بشأن الغاء 
االش���ارة املرورية فوق جسر 
طريق امللك فهد بسبب احلوادث 

املرورية.
وقال العازمي في اقتراحه: ان 
اجلسر املقام على طريق امللك 
فهد والذي يقع ش���رق مقبرة 
صبحان والفاصل بني منطقة 
ضاحية الظهر ومنطقة ضاحية 
جابر العلي يش���هد الكثير من 
الى  احلوادث املرورية اضافة 
االزدحام املستمر بسبب االشارة 
املرورية فوق هذا اجلس���ر لذا 
أقترح عمل التالي: إلغاء االشارة 
الواقعة فوق اجلسر والتي تؤدي 
بدورها الى الذهاب الى الدائري 
السابع باجتاه اجلهراء مع عدم 
التع���رض للمدخ���ل اجلانبي 
امللك فهد  املتفرع من طري���ق 
والذهاب لضاحية جابر العلي، 

اوضح رئيس فريق متابعة نظام احلضور واالنصراف 
اآللي ف����ي البلدية م.طارق املدين����ي ان هناك عقبات متت 
مواجهتها خالل تنفيذ مشروع البصمة تتعلق بعدم وجود 
نظام اداري واضح لتوزيع اجهزة البصمة. وقال املديني 
ان وجود النظام االداري تضمن عدم تعرض تلك االجهزة 
لالتالف املتعمد، كذلك لوحظ عدم وجود تعاون من بعض 
اجلهات التي مت تركيب النظام فيها. وقال ان املشروع تضمن 
ثالث مراحل، االولى ش����ملت محافظة اجلهراء واالحمدي 
وادارة شؤون البيئة واألغذية املستوردة، حيث مت تركيب 
53 جهازا. واش����ار الى انه مت تنفيذ هذه املرحلة من خالل 
ام����ر عمل صيانة طارئة، كما مت االنتهاء من صيانة جميع 
االجهزة وجار اعادة توزيعها على االماكن املطلوبة واعادة 
تس����جيل بيانات املوظفني في محافظة اجلهراء مع اعادة 
تسجيل بيانات موظفي محافظة االحمدي واالدارات املتبقية 
من املرحلة االولى.اما املرحلة الثانية فتش����مل محافظتي 

الفروانية ومبارك الكبير، حيث مت جتهيز 37 جهازا.
وذكر انه مت االنتهاء من اعادة تسجيل بيانات املوظفني في 
محافظتي مبارك الكبير والفروانية، وتركيب جميع االجهزة 
في محافظة مبارك الكبير ويتم حاليا تركيب االجهزة في 
محافظة الفروانية، كما س����يتم التشغيل التجريبي لهذه 
االجه����زة بتاريخ 28 اجلاري. اما املرحلة الثالثة فتش����مل 
محافظتي العاصمة وحولي، حيث سيتم تركيب 58 جهازا. 
مشيرا الى أنه خالل هذه املرحلة مت االنتهاء من االجراءات 
االدارية لعمل ام����ر عمل صيانة طارئ لهذه املرحلة، عمل 
صيان����ة وحتديث جلميع االجهزة واع����ادة توزيعها على 
االماكن املطلوبة، واعادة تس����جيل بيانات موظفي كل من 

محافظتي العاصمة وحولي.

باجتاه اجلهراء، وللسؤال عن 
ملاذا يتكون الش���ارع من ثالث 
حارات لكثرة الشاحنات بشكل 
مستمر لهذا الشارع املؤدي لعدة 

اغراض مختلفة.
وإلغاء االش���ارة الضوئية 
الواقعة فوق اجلسر والتي تؤدي 
الدخول لضاحية  الى  بدورها 
جاب���ر العلي والقرين مع عدم 
املتفرع من  التعرض للمدخل 
طريق امللك فهد للقادم من مدينة 
الكويت وال���ذي يؤدي بدوره 
الى الذهاب للدائري السابع او 
الدخول ملقبرة صبحان او منطقة 
ضاحية الظهر، وعمل ش���ارع 
جانبي ملتف بش���كل »قوس« 
بعد الدخول من حتت اجلسر 
للقادم من مدينة الكويت ويلتقي 
هذا الشارع للقادم من الدائري 
السابع واملودي لضاحية جابر 

العلي ومنطقة القرين.

وعمل شارع جانبي ملتف بشكل 
»قوس« من ثالث حارات بعد 
االنتهاء من اجلسر ويلتقي هذا 
االلتفاف مع الشارع القادم من 
العلي ومنطقة  ضاحية جابر 
القرين واملتجهة للدائري السابع 

تطبيق نظام البصمةد. فاضل صفر مترئسا االجتماع التنسيقي األسبوعي

زيد العازمي

مراحل المشروع
المرحلة األولى

عدد األجهزةالموقع
16محافظة اجلهراء
21محافظة األحمدي

8إدارة شؤون البيئة
8إدارة األغذية املستوردة

53مجموع األجهزة

المرحلة الثانية
عدد األجهزةالموقع

26محافظة الفروانية
11محافظة مبارك الكبير

37مجموع األجهزة

المرحلة الثالثة
عدد األجهزةالموقع

33محافظة العاصمة
25محافظة حولي
58مجموع األجهزة

عبداهلل العلي


