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 محمد احلريص

 الحريص: تكثيف الحمالت التفتيشية في رمضان

 ناقشت اللجنة التنسيقية لقيادات البلدية 
في اجتماعها األسبوعي امس موضوع الربط 
اآللي بني ادارة األغذية املستوردة في البلدية 
واإلدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة.

  وذكر بيان صحافي عن االجتماع ان اللجنة 
طلبت من وزير شؤون البلدية د.فاضل صفر 
التشـــغيل التجريبي لهذا النظام حتى يتم 

قياس ادائه وتالفي األخطاء املتوقعة.

  وقال ان اللجنة اوصت بالبدء في تطبيق 
املرحلة التجريبية لنظام حضور وانصراف 
املوظفني عن طريق نظام البصمة في فرعي 

البلدية مبحافظتي الفروانية واألحمدي.
التنسيقية  اللجنة  الى مناقشة    واشار 
موضوع االرشفة االلكترونية للمراسالت 
واملعامـــالت اخلاصـــة بالبلدية واوصت 
بتشكيل فريق مشترك لضم بعض اإلدارات 

املعنية بالبلدية وقطاع نظم املعلومات مع 
معهد الكويت لألبحاث العلمية حتى تتمكن 

من اجناز مهمتها على النحو املطلوب.
  واضاف ان اللجنة التنســـيقية اوصت 
بعمل دراسة لوقف الهدر املائي في الشوارع 
ووضع نظم ولوائح قانونية بهذا الشـــأن 
على ان يتـــم ارفاقها ضمن الئحة النظافة 

العامة. 

 دعا تعميـــم داخلي وزع على مديري فروع 
البلدية فـــي محافظتي العاصمة واجلهراء الى 
تكثيف اجلوالت التفتيشـــية واحلمالت على 
املخازن واحملـــالت املتداولة للحوم والدواجن 
مبناســـبة قرب حلول رمضان املبارك، وشدد 
نائب املدير العام لشؤون قطاع فروع البلدية في 
احملافظتني م.محمد سالم احلريص في التعميم 
الذي حمل رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٩ الصادر عن مكتبه، 
على موافاته بتقارير اســـبوعية توضح حجم 
االجنازات واملخالفـــات التي مت رصدها خالل 

اجلوالت التفتيشية.
  ودعا الكوادر الفنية املختصة في فروع البلدية 
التابعـــة لقطاعه الى ضرورة التأكد من تاريخ 
االنتاج واالنتهاء للســـلع الغذائية، والوقوف 

على مدى صــالحيتها لالســـتهالك اآلدمي من 
خالل توافر االشـــتراطات الصحية للتخزين 

والتعبئة.
  وأملح الـــى اهمية التبني مـــن مصدر املادة 
الغذائية «بلد املنشأ» من خالل تقرير املعاينة 
اخلاص بها للتأكد من خلولها من املواد الضارة 

بالصحة.
  ولفت احلريص الـــى ضرورة قيام الكوادر 
الفنية بعمـــليات فحـــص دقيــقة على املواد 
السلعية الرمضانية املوســمية املعتاد ترويجها 
في مثـــل تـــلك املنــاســــــبة املباركة، محذرا 
من قيام بعض اصحــاب احملالت باســـتغالل 
املناسبة لترويج مواد مضرة بالصحة او منتهية 

الصالحية. 

 اكد رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي ان أمورا عدة ستحســــم 
بعد اإلجازة الصيفية لتدعيم عمل 
املجلس البلدي أبرزها ايجاد مكتب 
متخصص مبستشارين وقانونيني 

ومهنيني.
  ورأى العازمــــي فــــي لقاء مع 
«كونــــا» ضــــرورة تعديل قانون 
البلدية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ النه 
يقيد صالحيــــات أعضاء املجلس 
البلدي ويحدد مســــاحة حركتهم 
في التعامل مــــع القضايا البلدية 
املختلفة لتصحيــــح األخطاء في 

اجلهاز التنفيذي للبلدية.
اقتراحا من    واوضح ان هناك 

اعضاء املجلس بشأن تعديل القانون 
بحيث مينح األعضاء صالحيات 
اوســــع مضيفا ان التعديالت في 
جلنة املرافق في مجلس االمة التي 
يرأسها عضو مجلس بلدي سابق 

هو النائب ناجي العبدالهادي.
  واعرب عــــن امله في ان يدعم 
اعضاء مجلــــس االمة االقتراحات 
البلدية لتعزيز  اخلاصة بقانون 
صالحيات املجلس البلدي بهدف 
دعم آليات التنمية في البالد التي 

يشكل املجلس احد اهم أركانها.
  واشار الى جملة من املطالبات 
التــــي تقــــدم بها بعــــض أعضاء 
البلدي كمســــاواتهم في  املجلس 

القانون بنــــواب مجلس االمة من 
حيث التمتع على األقل بنوع من 
احلصانة اخلاصة واحلصول على 
جواز سفر خاص والراتب ورفع 
عدد موظفي العضو من خمسة الى 

عشرة موظفني.
  وافاد بأن مــــن األمور املتوقع 
االنتهاء منها بعد العطلة الصيفية 
ما يتعلق بتسكني منصب األمني 
العام للمجلــــس وتثبيت األمناء 

املساعدين.
  واوضح ان وزير االشغال العامة 
ووزيــــر الدولة لشــــؤون البلدية 
د.فاضــــل صفر خاطــــب اجلهات 
املعنية بشأن انتهاء املدة القانونية 

لألمني العام للمجلس البلدي حيث 
ســــينظر مجلس الوزراء في امر 
اوضاع االمانة والهيكل الوظيفي 

لألمانة إلقراره الحقا.
  وقال العازمي ان املجلس البلدي 
ال يتحمل مسؤولية بعض املشاكل 
املعيقة للتنمية كقضيتي اإلسكان 
واملرور كونه قدم الكثير من احللول 
لتلك املشاكل واقر تخصيص اراض 
ومشــــاريع بشأنها اال انها تنتظر 

التنفيذ من اجلهات املعنية.
بحســــب  انــــه    واوضــــح 
االختصاصات التي حددها قانون 
البلدية فان املجلس البلدي يقرر 
املشروعات ومواقعها في شؤون 

العمران وجتميــــل املدن واجلزر 
والطــــرق والشــــوارع وامليادين 
واحلدائق والتشجير ووضع النظم 
اخلاصة باإلعالنات وكل ما يؤدي 
الى جتميل املدينة وإنشاء األسواق 

ووضع املخططات الهيكلية.
   وقــــال العازمي ان مســــاهمة 
املجلس البلدي في اقرار املشاريع 
التي تســــاهم في حتويل الكويت 
الى مركــــز مالي واقتصادي تنبع 
مــــن اعتباره واحدا من اهم اركان 
عناصر حتقيق السياسات العامة 
للبلدية عبر رســــمه للسياسات 
ووضع اخلطط وتقرير املشروعات 
في كل ما يتعلق مبهام ومجاالت 

نشاط البلدية العمراني والبيئي 
والصحي وغيره.

  وتطرق رئيس املجلس البلدي 
الى ذكــــر بعض أولويــــات عمل 
املجلــــس بعد اإلجــــازة الصيفية 
ومنها تخصيص املزيد من األراضي 
لالسكان واقرار جملة من املشاريع 
التي تدعم حتويل الكويت ملركز 
مالي وجتاري تنفيذا لرغبة صاحب 
الســــمو االمير ومطلب الشــــعب 
الكويتي وايجاد حل ملشكلة التلوث 

في املناطق اجلنوبية.
انه سيتقدم باقتراح    واضاف 
بشأن توفير ٣٠ الف وحدة سكنية 
ســــنويا بهدف ايجاد حل متكامل 

لقضية انتظار املواطن لفترة زمنية 
طويلة للحصول على سكن، مشيرا 
الى اهمية دور املجلس البلدي في 
تخصيص االراضي والقدرة املالية 
التي تتمتع بها الدولة وقدرة القطاع 

اخلاص على املشاركة.
العازمــــي عن تفاؤله    واعرب 
بوجــــود عالقــــة تعــــاون طيبة 
وتنسيق بني املجلس البلدي ووزير 
الدولة لشــــؤون البلدية من جهة 
التنفيذي  وبني املجلس واجلهاز 
للبلدية وكذلك بني اعضاء املجلس 
انفسهم مشيرا الى ان وجود ثمانية 
مهندســــني ضمن تركيبة اعضاء 

املجلس يعد مكسبا له.

 أكد أن أمام المجلس أمورًا عدة سيحسمها أبرزها إيجاد مكتب متخصص بمستشارين وقانونيين ومهنيين

 العازمي: تسكين منصب األمين العام لـ «البلدي» وتثبيت األمناء المساعدين بعد العطلة
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 أوصت بتطبيق المرحلة التجريبية لنظام الحضور واالنصراف 

 «قيادات البلدية» لتجريب الربط اآللي
  بين «األغذية المستوردة» و«الجمارك» و«الصحة»


