
 الجمعة
  ٧  أغسطس  ٢٠٠٩ 

 قال مدير فرع بلدية محافظة الفروانية بالوكالة  4 
م.خالد الدغر ان مراقبة االغذية واالســـواق قامت 
بالتفتيش على ١٤٥٠ محال ومت حترير ٢٢٣ مخالفة 
وارســـال ٩٢ عينة للفحص املخبري تبني صالحية 
٨٦ عينة منها و٣ عينات غير صاحلة و٣ عينات لم 
ترد نتائجها من املختبر، واشار م.الدغر الى ان كمية 
املواد الغذائية التي مت اتالفها قد بلغت ٥٤٦٫٢٨٤ طنا. 

واوضح ان مراقبة احملـــالت واالعالنات كثفت من 
اجراءاتها الرقابية للحد من ظاهرة االعالنات املخالفة 
في مختلف املناطق التي تقع حتت مسؤولية بلدية 
احملافظة، ويتضح ذلك من خالل قيام مراقبة احملالت 
واالعالنات بازالة ١٧٥١ اعالنا مخالفا من الشوارع، 
مبينا ان اجمالي عـــدد املخالفات التي مت حتريرها 

١٥٦ مخالفة ومت غلق ١٣ محال غلقا اداريا. 

 تفتيش ١٤٥٠ محًال وتحرير ٢٢٣ مخالفة في الفروانية

 د.فاضل صفر وم.أحمد املنفوحي خالل ورشة «الواقع والطموح»  

 محمد العتيبي

 خالل افتتاحه ورشة «الواقع والطموح» في «الرقابة الغذائية والصحية»

 صفر: الدولة مهتمة بسالمة األغذية وإنشاء هيئة للغذاء

 العتيبي: سد العجز في أعمال النظافة بـ «البلدية» عبر العقد الجديد
 شلل تام شهدته أروقة البلدية واملجلس 
البلدي وبلديات احملافظات امس نتيجة 
انتهاء عقد إحدى شركات النظافة مع البلدية 

أمس األول.
  مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي 
اوضح ان الشركة املناط بها توفير خدمات 
النظافة في البلديــــة واملجلس قد انتهى 
عقدهــــا ولم تبلغنا بذلك، اال قبل يوم من 

تاريخ انتهاء العقد.
  وقال في تصريح صحافي ان الشركة 

ســــحبت عمالها البالغ عددهم ١٢٠٠ مبن 
فيهم املراســــلون والفراشون اعتبارا من 

يوم امس.
  وكشف العتيبي ان البلدية وقعت عقدا 
مع إحدى شركات النظافة التي ستباشر 
مهامها خالل ثالثة اشــــهر كفترة جتهيز، 
متمنيا ان تبدأ الشركة اعمالها خالل فترة 

وجيزة وقبل الفترة املقررة لها.
  واوضح انه في حالة عدم بدء الشركة 
اجلديدة قبل ثالثة اشــــهر فإننا سنتفق 

مع مراقبي شركات النظافة العامة ذاتها 
لتحــــل في األماكن املهمة التي حتتاج الى 
ضرورة وجود عمالة خدمية مضيفا اننا 
مقبلون على شهر رمضان الكرمي والعمل 
في هذه الفتــــرة ال يتطــلب وجود عمالة 

خدماتية.
  وأضاف العتيبي انه سيتم اعداد تقرير 
مفصل كامل حول تلــــك العقود املنتهية 
سيرسل للوزير إلحالته الى االدارة القانونية 

التخاذ الالزم ومحاسبة املقصرين. 

 اكـــد وزير االشـــغال العامة 
ووزير الدولة لشـــؤون البلدية 
د.فاضـــل صفر اهتمـــام الدولة 
بسالمة االغذية ومراقبتها اضافة 
الى السعي النشاء الهيئة العامة 

للغذاء.
  وقال د.صفر، خالل افتتاحه 
ورشـــة عمل بعنـــوان «الواقع 
والطموح» في الرقابة الغذائية 
والصحية امس ان البلدية تنتظر 
رد االدارة القانونية بخصوص 
العطاءات املتعلقة بتجهيز مختبر 
ســـالمة االغذية نتيجة اختالف 
اسعار العطاءات، خاصة ان البلدية 
تسعى الى تأهيل العاملني لديها 
وزيادة اعداد مفتشي االغذية من 
خالل دورات تأهيلية بالتعاون مع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
  وشدد على ضرورة االنتهاء 
من الربط االلكتروني بني ادارتي 
االغذية واجلمارك في مقار البلدية 
في املنافـــذ احلدودية ومختبر 
البلديـــة املركزي، مشـــيرا ان 
القطاع اخلـــاص يتحمل جزءا 
من املســـؤولية لضمان سالمة 
االغذية والعمل على توفير جميع 
االحتياجات التي من شأنها توفير 
الطمأنينة للمستهلكني عن طريق 
الغذائية على  البيانـــات  وضع 
املنتجات، اضافة الى وضع بيانات 

بلد املنشأ وتاريخ الصالحية.

في االختصاصات.
  وذكر ان نظـــم الرقابة على 
االغذية تقوم بدور مهم في تقدمي 
املعلومات والتثقيف الصحاب 
املصلحة املعنية، داعيا الى تقدمي 
معلومات وبرامج للمســـؤولني 
املعنيـــني والعاملني في صناعة 
االغذية، مبينا ان النظام الرقابي 
احلالي يفتقر الى عناصر التدريب 
والتثقيف للعاملني في مجال انتاج 
او توزيع او جتهيز االغذية، فضال 
عن عدم تنفيذ الدراسة املقدمة من 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
بشأن الرقابة في الكويت واقامة 
مركز تدريب للعاملني في مجال 

الغذاء.
  وطالب بضرورة انشاء هيئة 
عامة للغذاء واستكمال اجراءات 
مختبر البلدية املركزي، وايفاد 
كوادر كويتية الى خارج البالد 
لالطالع على املســـالخ واملزارع 
واملصانع واملختبرات في الدول 
املتقدمة وحتديث وتأهيل اقسام 
الدولة  فـــي  الغذائية  الرقابـــة 
والربط االلكتروني بني البلدية 
واملؤسســـات املعنية بســـالمة 
العامة على  االغذية والصحـــة 
الصعيد احمللـــي، باالضافة الى 
ربطها مـــع املنظمـــات الدولية 
املختصـــة واســـتحداث برامج 
لالنذار السريع بني دول مجلس 

التعاون واملنظمات الدولية. 

  من جانبه، قـــال مدير ادارة 
االغذية املستوردة خالد الزهمول 
الدولية  ان توجيهات املنظمات 
بشأن اللوائح التنفيذية تتضمن 
قوانني االغذيـــة واملوضوعات 
التي يستطيع من خاللها الوزير 
املختـــص ان يصـــدر بشـــأنها 
لوائح تنفيذية من اجل حتقيق 
االنسيابية في القانون واملرونة 
في التعديل، موضحا انه مت اعتماد 
الئحة االغذية مبوجب قرار رقم 
٢٠٠٩/٣٠١، اال انها احتوت على 
مالحظات عديدة منها عدم توافر 

النية او القصد في خداع وتضليل 
املســـتهلك في تعريف مصطلح 
او مفهـــوم الغش، وعدم حتديد 
رقم وتاريخ املواصفة القياسية 
املعتمـــدة والتي يتـــم حتديثها 
وتغيير تاريخ اعتمادها، باالضافة 
الى الزام التاجر بإمساك سجالت 
القيد وعدم عالقتها بسالمة الغذاء 
والتعـــدي على ســـرية مصادر 
التجار واسعار شراء او استيراد 

املنتجات.
  واوضح الزهمول انه البد من 
انشـــاء وظيفة قيادية وهياكل 

ادارية ذات مســـؤولية واضحة 
لوضع وتنفيذ سياسة وطنية 
متكاملة للرقابـــة على االغذية 
وتشغيل برامج الرقابة الوطنية 
واجراء حتليالت لالخطار حتى 
تكون نظم الرقابة على االغذية 
فعالة وذات كفاءة عالية، مشيرا 
الى وضع ادارة الرقابة احلالية 
والتي تعتمد على ادارات متعددة 
الدولة  في جميـــع محافظـــات 
وتداخل اجهرة حكومية مختلفة 
الرقابة بجانب مســـؤولية  في 
البلدية االمر الذي يسبب تشابكا 

 (محمد ماهر)

 م.عبداهللا العنزي

 دعا عضو املجلس البلدي م.عبداهللا العنزي وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشـــؤون البلدية د.فاضل صفر الى االسراع بتعيني 

نواب املدير العام وكالء مساعدين في البلدية.
  وقال ان على الوزير ضرورة انهاء هذه القضية العالقة خاصة أن 
هناك ٩ نواب يعملون رؤساء للقطاعات لم يتم تقييم التعيني بهذا 

املنصب رغم مضي اكثر من ٣ سنوات في مواقع عملهم احلالية.
  واضاف أن نواب املدير من الكفاءات املشهود لها بالعمل ومضي 
عدة ســـنوات اال ان الهاجس األهم هو عملية االســـتقرار الوظيفي 
والذي بات مطلبا مهما حاليا في ظل بداية مرحلة جديدة من العمل 

الذي يحتاج الى تعاون بني اجلهاز التنفيذي واملجلس البلدي.
  واختتم باالشـــارة الى ان اكثر من ٣ سنوات تعتبر فترة كافية 
النهاء هذه القضية والتي حان وقت حلها  كذلك احلال ايضا للمجلس 

البلدي من خالل تثبيت االمناء املساعدين. 

 العنزي لتعيين نواب مدير البلدية  وكالء مساعدين

 حزام طامي

 أصـــدر مديـــر عـــام البلدية 
م.احمد الصبيـــح القرار االداري 
رقم ٢٠٠٩/٧٢٦٦ بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٦ 
بتشـــكيل اللجنـــة العليا إلعداد 
مشروع ميزانية البلدية برئاسة 
حزام طامي ـ نائـــب املدير العام 
املالية واإلدارية  لشـــؤون قطاع 
وتضم ٢٥ عضوا من نواب املدير 
العام ورؤســـاء قطاعـــات فروع 
البلدية ومديري اإلدارات املختصة. 
وقال طامـــي ان مهمة اللجنة هي 
مناقشة وإعداد تقديرات مشروع 
امليزانية للسنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
متهيدا لعرضها على املجلس البلدي 

ثم وزارة املالية.
  وأوضح ان البلدية تسعى من 
خالل هذه امليزانية الى حتقيق عدة 
أهداف من شأنها توفير اخلدمات 
البلديـــة للســـكان وكذلك وقاية 
الصحة العامة بتأمني سالمة املواد 
الغذائية واحملافظة على عدم تلوث 
البيئة. وأشـــار الى انه سيراعي 
من خالل وضع تقديرات امليزانية 
البلدية من  حتقيق استراتيجية 
املقدمة  رفع مســـتوى اخلدمات 
مـــن البلدية وإدخـــال اخلدمات 
اإللكترونية لتبسيط اإلجراءات، 
هـــذا باالضافة الى رفـــع الكفاءة 
الوظيفية للعاملني وسد النقص 

في بعض الوظائف.

ابواب وهي موضحة لكل باب وفقا 
لالحتياجات الفعلية لألمانة العامة 
للمجلس البلدي، وذلك حلســـن 
ســـير عمل املهام املناطة باألمانة 
التابعة لها مع مراعاة  واإلدارات 
ترشيد اإلنفاق ومراعاة املصلحة 
العامة وتقنني املصروفات ورفع 

مستوى العمل واالرتقاء به.
  واحتـــوى البـــاب االول على 
املرتبـــات واملكافـــآت واألعمال 
االضافية للموظفني وشملت بند 

االحتياجات الوظيفية.
  حيث طلب رصد ٥٥ الف دينار 
موزعة: ٣٠ ألفا أعمال ممتازة و٢٥ 
ألفا اعمال اضافية وتوفير عقود 

استعانة بخدمات.
  مـــع زيـــادة املعتمـــد بنوع 
أغذية لغير العاملني واملخصص 
املقدمـــة لألعضاء  للبوفيهـــات 
واملعتمد له ١٠ آالف دينار ليكون 
املعتمـــد له مبلـــغ ٣٠ الف دينار 
الختيار بوفيه نوع ممتاز مع توفير 
٤٠ مركبة. أما الباب الرابع فيتضمن 
تصميم وتنفيذ وإشـــراف مبنى 
اداري للمجلس البلدي بتكلفة ١٠ 
ماليني و٢٠٠ ألف دينار اضافة الى 
مخصصات مالية: التدريب احمللي 
١٢ الف دينار والتدريب اخلارجي 
٢٥ الف دينار واملهمات الرسمية 

٢٠٠ ألف دينار.

  وقد اختتم طامي بأنه سيراعي 
كل االحتياجـــات من خالل اعداد 
مشـــروع متوازن يهدف الى عدم 
تعطيـــل املـــال العام مـــن خالل 
االستغالل األمثل واألرشد للميزانية 
وخاصة البـــاب الرابع واخلاص 
باملشاريع اإلنشائية وباقي أبواب 

املصروفات.
  من جانب آخر، رفع األمني العام 
للمجلس البلدي بدر العدســـاني 
كتابا الى وزير الدولة لشـــؤون 
البلدية ووزير األشـــغال العامة 
بخصوص طلبات املجلس البلدي 
واحتياجات األمانة العامة للمجلس 
البلدي مبشروع امليزانية للسنة 
املالية ٢٠١١/٢٠١٠. وتضمن الكتاب ٥ 

 طامي: االستغالل األمثل للميزانية 
  بهدف المحافظة على المال العام
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