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 طالـــب عضـــو المجلس 
العنزي  البلدي م.عبـــداهللا 
بفتـــح الصاالت المدرســـية 
الجهـــراء إلقامة  أهالي  أمام 
المناسبات االجتماعية عليها 
وذلك بالتنسيق بين وزارتي 
التربية والشـــؤون، لتكون 
بديال مؤقتا لصاالت األفراح 
لمنع تكرار الحوادث المؤلمة 
مثل حريـــق الجهراء األخير 
الذي خلف آالما ودموعا ألهل 
الكويت جميعا، حيث كانت 
مأساة جديدة عاشتها الجهراء 
شـــبيهة بأخرى شهدتها في 
فبراير الماضي عندما شبت 
النيران فـــي صالة لألفراح، 
كما طالب الجمعيات الخيرية 
والتعاونية والهيئات اإلنسانية 
وجمعيات النفع العام بالقيام 
بدورها االجتماعي والتبرع 
والمساهمة في إقامة صاالت 
أفراح في الجهراء، مؤكدا ان 
المجلس البلدي سيتعاون مع 
هذه الجمعيات بتقديم جميع 
التسهيالت الممكنة إلقامة مثل 
هذه الصاالت للتخفيف من 

معاناة أبناء الجهراء.

 طالب عضــــو املجلس البلدي 
العاصمة جســــار  وعضو جلنة 
اجلســــار بعدم ازالة االشجار من 
املنــــازل واحملافظــــة عليها  امام 
وعلى منظرها اجلمالي، موضحا 
ان األشــــجار تعمل على حتسني 
وتلطيف اجلو اضافة الى تنقية 

األوكسجني في اجلو.
  وبني اجلســــار ان ممــــا يزيد 
من املنظــــر اجلمالي للمنازل في 
احملافظات هي األشجار واحلدائق 

املنزلية واالهتمام بها.
  وناشد اجلسار املسؤولني في 
بلدية الكويت وضع دراسة حلماية 
مزارع املواطنني وحدائقهم اخلاصة 
حتى ال تذهب جهود املواطنني هباء 
منثورا. كما دعا للمســــاهمة في 
املنازل واحملافظات بهذه  جتميل 

احلدائق اخلضراء.

الموظفين وابراز دور مكاتب 
العالقات العامة في جميع أفرع 

البلدية في المحافظات.
اللجنة    بدوره أكد عضو 
وممثل ادارة العالقات العامة 
فيها حميد الحرز أن الهدف 
من انشاء هذه اللجة يتمثل 
المنافســـة  في خلـــق روح 
الشفافة بين المحافظات بهدف 
رفع مستوى األداء لالرتقاء 
بالخدمـــات البلدية وارضاء 
المواطنين  لجمهورها مـــن 

والمقيمين على السواء.
ادارة  ان  الحـــرز    وقـــال 
العالقات العامة تقوم حاليا 
بالعمل على تنظيم احتفالية 
تكريم األفرع الثالثة الفائزة 
والتي لم تــبلغ هذا التكريم 
من فـــراغ بل اســــتنادا الى 
معايير موضوعية من بينها 
المنجزة  المعامـــالت  تعداد 
العمل وتحسين  وأخالقيات 
بيئته واالبتكار فيه وتطوير 
الموظفين وايرادات  مهارات 
الفـــرع ونظـافتـــه والتزام 
بالـــدوام ونظام  موظفيـــه 
األرشـــيف فيـــه اضافة الى 
طريقـــة التعامـــل مع ذوي 

االحتياجات الخاصة. 

اللجنة على    وأكد حـــرص 
احاطة عملها بالســـرية التامة 
بحيث ال يكون هناك أي تأثير 
على أي من أعضائها وترسيخا 
لهـــذا المبدأ فلـــن يتم االعالن 
عـــن األفرع الفائـــزة اال خالل 

االحتفالية المقررة.
  وعن كيفــية تقييم األداء قال 
م.السعد انه بعد اعتماد اللجنة 
للعديد من األسس والمعايير 
التي سيتم بناء عليها التقييم، 
قامت ووفـــق األهمية بتحديد 
نسبة مئوية لكل معيار بحيث 
يكون اجمالي النسبة ١٠٠٪ وبعد 
تدارس أداء كل فرع على صعيد 
كل معيار كان كل عضو يسجل 

الدرجة التي يراها.
  وأضاف ان هذا التقييم تم 
انطالقا من األوضاع الحالية وال 
القياديين في  يمس اشخاص 
شتى أفرع البلدية كما أنه ال يدل 
على أي تقصير من جانبهم قد 
يكون خارجا عن ارادتهم فهناك 
أفرع تعاني مشكالت في سعة 
الموظفين  المكان ونقصا في 
وعدم كفاءة في األرشيف وغير 
ذلك من المشكالت كما أن تحديد 
ثالثة أفرع فائزة ال يعني على 
االطـــالق أن الفـــروع الثالثة 

 اعلن وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضـــل صفر امـــس انتهاء 
لجنة وضع األسس والمعايير 
للمقارنة بين أداء أفرع البلدية 
في المحافظات من تقييم االداء 
على ضوء االختصاصات والمهام 
الموكلة لهذه األفرع وتسمية 

أفضل فرع للبلدية.
  وأكد الوزير صفر في تصريح 
صحافي ان عمل اللجنة تميز 
بالشفافية والموضوعية، مضيفا 
ان البلدية ستنظم خالل األيام 
المقبلة حفال لتكريم أفرع البلدية 
الحائزة علـــى المراكز الثالثة 
األولى تقديـــرا لها وللقائمين 
عليها وللعاملين فيها وتحفيزا 
لآلخرين على بلوغ هذا التكريم 

مستقبال.
  من جانبه، قال رئيس اللجنة 
المكلفة بوضع األسس والمعايير 
وتقييـــم أداء أفرع البلدية في 
المحافظات المستشار في مكتب 
مدير عام البلدية م.محمد السعد 
ان الوزير د.صفر هو صاحب 
هذه الفكرة حيث كان متحمسا 
لها ومصرا على أن ترى النور 
وتلتزم الحيادية والشـــفافية 

والموضوعية.

األخرى ال تبذل جهودا حثيثة 
في سبيل تطوير األداء.

  وقال السعد ان للجنة العديد 
من التوصيـــات بهدف معرفة 
القصور  الخلل وأوجه  مكامن 
من بينها ضرورة اســـتحداث 
مركز لقياس أداء أفرع البلدية 
في المحافظات وتطوير طريقة 
نظام وترتيب األرشيف باعتماد 
نظام الحاسب اآللي وانشاء ادارة 
مركزية في المحافظات مختصة 
الى  باألرشيف فقط باالضافة 
تطوير عمل شـــركات النظافة 
بتطبيق ادخال نظام الـ «جي 
بي اس» في جميع اآلليات ضمن 
عقود النظافة وتطوير مهارات 

 الجسار لعدم إزالة 
األشجار من أمام المنازل

فقط، مؤكدا ان الجهراء تفتقد 
الكثير من الخدمات الضرورية 
والتي أصبحـــت ال غنى عنها 
لتحقيق األمن الكافي للمواطنين 
والعمل على راحتهم، مشددا على 
وجود تحرك اســـتثنائي لمنع 
هذه الحوادث من الوقوع وتقليل 
الخسائر قدر اإلمكان. وطالب 
الحكومـــة بمختلـــف وزرائها 
التعامل مع كارثة حريق الجهراء 
بقدر كبير من المسؤولية وعدم 
نسيان القضية مع مرور الوقت، 
ومن ثم االنتظـــار الى ان تقع 
كارثـــة اخرى حتـــى تتحرك 
الحكومة، مشـــيرا الى ان هذا 
الحادث أكد على ضرورة إعادة 
تقييم للخدمات كافة في الجهراء 
من صاالت أفراح ومستشفيات 

ومرافق عامة وخالفه.
  وقال م.العنـــزي ان أرواح 
أهـــل الكويـــت غاليـــة علينا 
جميعا ولـــن نتـــرك اإلهمال 
إزهاقها  والقصور يتسبب في 
وإفساد المناسبات االجتماعية 
للمواطنين وتحويلها من أفراح 
الى حوادث من أبشع الحوادث 

التي تشهدها الكويت. 

  وقال م.العنزي ان الصاالت 
الموجودة في المدارس مجهزة 
تجهيزا جيدا من حيث وسائل 
األمن والســـالمة وبها مخارج 
متعددة مما يسهل عملية خروج 
المتواجدين داخل الصالة في 
حـــال ال قـــدر اهللا وقـــوع أي 

مكروه.
الحـــوادث  ان    واضـــاف: 
المتكررة التي تقع في الجهراء 
تتطلب وقفة وإعادة النظر في 
الجهراء  المقدمة في  الخدمات 
بشكل عام وليس صاالت األفراح 

 حذرت بلدية الكويت املواطنني واملقيمني من شـــراء منتجات 
األلبان غيرا ملعبأة وغير املبسترة خاصة تلك التي يقوم ببيعها 
الباعة اجلائلون وذلك خلطورتها على الصحة ونقلها الكثير من 

األمراض.
  وأكد مدير عـــام البلدية م.أحمد الصبيح في تصريح صحافي 
أمس ان اجلهاز الرقابي في أفرع البلدية في احملافظات يقوم مبراقبة 
الباعة اجلائلني الذين يقومون ببيع األلبان خاصة في شهر رمضان 

وهم ال يحملون شهادات صحية.
  واضاف الصبيـــح ان البلديـــة تقوم مبصادرة هـــذه األلبان 
بشـــكل مســـتمر وحترير املخالفات وإحالة املخالفني الى جهات 

االختصاص.
  ودعا املستهلكني الى التأكد من تاريخ الصالحية املوجود على 
األلبان واألغذية بشكل عام والتقدم بالشكوى في حال وجود أي 

مخالفة عبر االتصال أو احلضور الى أقرب مركز تابع للبلدية. 

 البلدية تحّذر من شراء األلبان غير المعبأة وغير المبسترة

 م.عبداهللا العنزي 

 جسار اجلسار 

 د.فاضل صفر

 كبديل مؤقت لصاالت األفراح في الجهراء 

 العنزي يدعو  لفتح الصاالت المدرسية
إلقامة المناسبات االجتماعية 

 صفر: تكريم بلديات المحافظات المتميزة قريبًا
 لجنة المقارنة بين أداء أفرع البلدية في المحافظات انتهت من عملها
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