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اعداد: بداح العنزي

 عادل الشنان
اكد مصدر مطلع في البلدية ان وزير االش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر عقد اجتماعا مغلقا مع مدير مكتب املتابعة التابع لوزير الدولة لش���ؤون 
البلدية املستشار عبدالكرمي الزيد صباح امس للتباحث في عدة امور كان اهمها توزيع 
احصائية لردود البلدية على مجلس���ي االمة والبلدي على الصحف احمللية كل 15 يوما، 
وذلك بعد رد الفعل االيجابي الذي حصدته البلدية نتيجة نش���ر »األنباء« جداول تبني 

نسب تفاعل البلدية مع املجلسني في عدد يوم االحد املاضي.

إحصائية نصف شهرية عن ردود »البلدية« على مجلسي األمة والبلدي

خالل ورشة عمل في »البلدية« بحضور جميع الجهات المعنية لالطالع على آلية تنفيذ ذلك النظام

صفر: تطبيق »األوفست« يسهم في توطين التكنولوجيا في الكويت
 عادل الشنان 

أك���د وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر أن تطبيق نظام 
األوفس���ت يس���هم في توطني 

التكنولوجيا في الكويت.
وأضاف د.صفر في تصريح 
لوسائل اإلعالم، خالل ورشة عمل 
عقدت في مقر البلدية صباح أمس 
حتت عنوان »كيفية االستفادة 
من نظام الشركة الوطنية لنظام 
األوفست في خطة التنمية« ان 
الشركة الوطنية لالوفست أعربت 
عن رغبتها في ان يكون لها دور 
في خطة التنمية، مشيرا الى أنها 
تسعى لالنطالق بإستراتيجية 
جديدة مع خطة التنمية، حيث إن 
لديها نظاما تطبقه على الشركات 
األجنبية العاملة في الكويت وهو 
نظام معمول ب���ه في كل أنحاء 

العالم.
وذكر صفر أنه بناء على طلب 
الش���ركة جمعنا جميع اجلهات 
باعتبارنا جزءا من خطة التنمية 
س���واء في وزارة األش���غال أو 
البلدية، مشيرا إلى أن الورشة 
أوضح���ت آلية العم���ل وكيفية 
تطبيق نظام األوفست وأن الفائدة 
التكنولوجيا في  هي أن نوطن 
الكويت عندما تأتي الش���ركات 
اخلارجي���ة وتعمل وتضع %35 

ملؤسسات القطاع اخلاص احمللي، 
مشيرا الى تطوير قطاع املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة ودعم جهود 

البحث والتطوير.
وزاد ان الش���ركة تقدم عدة 
خدمات لعمالئها مع الش���ركات 
امللتزمة باالوفس���ت  االجنبية 
القط���اع اخل���اص  وش���ركات 
الكويتي لدعم وتطوير وتنفيذ 
مش���اريع االوفس���ت وتش���مل 
خدم���ات استش���ارية في مجال 
متويل املش���اريع والصناديق 
االستثمارية، وخدمات تسريع 
واجناز التراخيص الالزمة ملشاريع 
االوفست لدى اجلهات احلكومية 
املختص���ة، كذلك خدمات الربط 
املتقابل بني الشركات االجنبية 
امللتزمة بالبرنامج والش���ركات 
احمللية وأيض���ا خدمات توفير 
طرف ثالث للشركات االجنبية 

امللتزمة ببرنامج االوفست.
وأشار الى حملة عن االجنازات 
للشركة ش���ملت مركز محاكاة 
العل���وم البحرية وتس���هيالت 
الفنية  التدريب والتجهي���زات 
للمالحة اجلوية في قطاع الطيران 
الكويت  بالكلية االسترالية في 
ومشروع االكادمييات واملعاهد 
األميركي���ة لإلدارة ومش���روع 
توسعة مراكز التدريب والتعليم 

في معهد تقنية املعلومات.

من قيمة أي مشروع يزيد على 
10 ماليني دينار، فبالتالي نستفيد 
من املعدات احلديثة واخلبرات 
ويحصل هناك تفاعل بني العاملني 
في الكويت وبني هذه الشركات 
ويصبح هناك منو وتطور على 

أسس حديثة.
من جهته، اكد رئيس مجلس 
ادارة الشركة الوطنية لالوفست 
أنور اجلودر ان برنامج االوفست 
الكويتي بدأ مبوجب قرار ملجلس 
ال���وزراء رقم 694 لع���ام 1992 
وتولت اإلش���راف على تطبيقه 
ادارة العمليات في نطاق وزارة 

املالية، مشيرا إلى انه على مدى 
عقدين باش���رت الشركة والتي 
تأسست كشركة مساهمة مقفلة 
مملوكة للدولة عملها في سبتمبر 
م���ن ع���ام 2006 إلدارة برنامج 
األوفس���ت لصالح وزارة املالية 
اإلدارة املوقع بني  مبوجب عقد 

الطرفني.
وأشار الى ان رسالة الشركة 
تهدف الى تنفيذ برنامج االوفست 
الكويتي في اطار االستراتيجية 
االقتصادي���ة الوطنية من خالل 
تأس���يس ش���راكات فعالة بني 
امللتزمة  الش���ركات االجنبي���ة 

باالوفست واملستثمرين الكويتيني 
املتبادلة  املنفع���ة  مبا يحق���ق 
للطرفني ويعزز النمو املستدام 

لالقتصاد الوطني.
ولفت الى ان مهام الشركة هي 
ادارة وتنفيذ كل برنامج االوفست 
نيابة عن حكومة الكويت باالضافة 
الى تس���هيل ودعم ومس���اندة 
الشركات االجنبية في استيفاء 
االج���راءات املطلوبة إلنش���اء 
مشاريع االوفست بالتعاون مع 
اجلهات احلكومية املعنية، كما 
انها تقوم بتحديد وبلورة فرص 
استثمارية محلية لتنفيذ مشاريع 

االوفست واالشراف على صناديق 
استثمارية او برنامج منح خاصة 
باالوفست كذلك تنفيذ برنامج 
للتوعي���ة وللتعريف مبميزات 
البرنامج ومجاالت االفادة منه 
واملنافع املتحصلة ودعم وتشجيع 
قط���اع املؤسس���ات الصغيرة 

واملتوسطة.
وق���ال اجل���ودر ان برنامج 
االوفست يسعى لتحقيق منافع 
اقتصادية للكويت وذلك من خالل 
تأسيس ش���راكات طويلة األمد 
امللتزمة  مع الشركات االجنبية 
باالوفست بالتركيز على تسهيل 

اقامة مشاريع مشتركة بالتعاون 
مع القطاع اخلاص تراعي االهداف 
احملورية للبرنام���ج وهي نقل 
وتوط���ني التقني���ة املتط���ورة 
واملناسبة للكويت وتسهيل دمجها 
وتكييفها في االقتصاد احمللي، 
ودعم التق���دم العلمي في قطاع 
التعليم االحتراف���ي والتدريب 
املهني، باالضافة الى خلق وظائف 
عالية املهارة للكوادر الوطنية.

وأض���اف ان مزايا البرنامج 
للش���ركات االجنبي���ة امللتزمة 
باالوفست هي التعاون مع شركاء 
جدد من بني شركات ومؤسسات 

القطاع اخلاص الكويتي، وسهولة 
التكيف مع خصوصية السوق 
احمللي، كذلك االفادة من مجاالت 
الفرص االستثمارية في الكويت 
وتقوية حلقات االنتاج الدولية 
الش���ركات واندماجها في  لهذه 

سوق جديد واعد.
وذكر ان مزايا البرنامج للقطاع 
اخلاص احمللي هي تقوية القدرة 
االنتاجية للسلع واخلدمات ذات 
املنشأ الوطني كذلك رفع كفاءة 
ومهارات الك���وادر الوطنية في 
االداري���ة والتنظيمية  املجاالت 
والفنية وزيادة القدرة التنافسية 

الجودر: البرنامج يتفق مع اإلستراتيجية االقتصادية الوطنية ويزيد قدرة القطاع الخاص المحلي على إنتاج السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني

جانب من املتحدثني خالل الورشة   )سعود سالم(

.. وعصائر ومشروبات غازية

م.أحمد الصبيح خالل توقيع العقد

..وغلق محل جزارة مخالف غلق أحد احملالت املخالفة

حلوم مثلجة تباع على أنها طازجة

مواد غذائية مت ضبطها في دورة مياه

وزير األشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر وم.أحمد الصبيح خالل ورشة العمل

الصبيح وّقع العقد بعد موافقة »المناقصات«خالل حملة نظمتها بلدية األحمدي في الفنطاس والمهبولة وأبوحليفة والمنقف

1.48 مليون دينار لترميم وصيانةضبط مواد غذائية تم تخزينها في دورة مياه
 مرافق البلدية في العاصمة والجهراء

البلدية تنفي منع دخول الصحافيين
تود ادارة العالقات العامة بالبلدية ان توضح ان 
ما أثير بالصحافة احمللية بشأن منع البلدية دخول 
الصحافيني الى مبانيها ال صحة له جملة وتفصيال، 
وان باستطاعة جميع الصحافيني املعتمدين لدى 
البلدية دخول مبانيها دون أي عائق، وفيما يتعلق 
باستخدامهم مواقف السيارات بالبلدية، نوضح ان 
ذلك مقيد بتعاميم ادارية منظمة حيث ان املسموح 

لهم بالدخول رئيس قسم وما عاله وفيما يتعلق 
باملواقف التي يقف فيها الصحافيون فهي باالساس 
مخصصة لغيرهم كما يسمح للصحافيني بالدخول 
الى مواقف البلدية أيام جلسات املجلس البلدي فقط، 
أما خالف ذلك فيس���مح لهم بالدخول الى مواقف 
ادارة اخلدمات العامة، مثمنني دورهم االعالمي في 

مختلف املجاالت املتعلقة بجهاز البلدية.

إزالة 216 إعالنًا مخالفًا  في الجهراء خالل يونيو
أكد مدير ف����رع بلدية محافظة 
اجله����راء عبداهلل العل����ي ان عدد 
االعالنات غير املرخصة التي متت 
ازالتها خالل ش����هر يونيو املاضي 
بلغ 216 اعالنا مخالفا، مشيرا الى 
ان فريق الطوارئ متكن من ازالة 
114 اعالنا مخالفا متت اقامتها على 
امالك الدولة فيما قامت ادارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية بإزالة 102 
اعالن من الطرق العامة وذلك من 
مختلف املناطق الواقعة في نطاق 

محافظة اجلهراء.
وقال العلي في تصريح صحافي: 
لقد متكن فريق الطوارئ من حتقيق 

اجنازات ملموس����ة خالل اجلوالت التفتيشية التي مت 
تنفيذها خالل شهر يونيو، مشيرا الى انه متكن من غلق 
5 محالت غلقا اداريا وحترير 45 محضر مخالفة ورفع 
12 بقالة متنقلة وايداعها مبوقع حجز البلدية مبنطقة 
أمغرة الى جانب مصادرة واتالف 107 أقراص مدمجة 
)CD( من الباعة املتجولني خالل احلمالت التفتيشية 
التي ش����ملت العديد من املناط����ق مبحافظة اجلهراء.

وعلى صعيد االجن����ازات التي حققها فريق الطوارئ 
خ����الل النصف األول من الع����ام احلالي أوضح العلي 

في تصريحه أن����ه متكن من غلق 
75 محال غلقا اداريا وحترير 945 
محضرا ملخالف����ات األغذية و465 
محضرا ملخالفات النظافة العامة 
الى جانب حترير 278 محضر مخالفة 
لعدم التقيد بالئحة االعالنات فيما 
متكن من ازالة 1618 اعالنا مخالفا 
متت اقامتها على امالك الدولة.وفيما 
يتعلق باالجنازات التي حققتها ادارة 
النظافة العامة خالل الفترة ذاتها 
قال: لقد بلغ عدد السيارات املهملة 
واملعروضة للبيع التي مت رفعها 549 
سيارة الى جانب حترير 133 مخالفة 
طبقا للقانون رقم 87/9 فيما بلغ عدد 
االنذارات 1827 انذارا وحترير 822 تعهدا، مش����يرا الى 
ان عدد النقالت التي مت رفعها من النفايات السكانية 
الصلبة بلغ 8912 نقلة الى جانب 1836 نقلة من أنقاض 
البناء و7425 نقلة من السكراب.ودعا العلي أصحاب 
احملالت الغذائية واملتاجر الى ضرورة االلتزام بقواعد 
واشتراطات البلدية للحفاظ على سالمة املستهلكني، 
مشددا على ان الغلق االداري سيكون العقوبة لكل مخالف 
وغير مبال بصحة وسالمة املواطنني واملقيمني الى جانب 

اتخاذ جميع االجراءات القانونية الالزمة.

وّقع مدير عام البلدية م.أحمد 
املركز  الصبيح عقدا مع ش����ركة 
العربي للتج����ارة والعقار بقيمة 
1.480 مليون دينار، وذلك لترميم 
وصيانة وإجناز األعمال اإلنشائية 
الصغيرة في املنش����آت واملرافق 
العائدة لبلدية الكويت مبحافظتي 
العاصمة واجلهراء بحضور نائب 
املدير العام لشؤون قطاع املالية 
واإلدارية عبدالعزيز احلبيب ومدير 
إدارة املناقص����ات والعقود محمد 

ناصر العتيبي.
ويأتي توقيع م.الصبيح لعقد 
املناقصة رقم ب ك/أأ/2010/2009/1 
إلمتام وصيانة هذه األعمال بناء على 
موافقة جلنة املناقصات املركزية 
بكتابها رق����م ل م م/4748/17/30 
وموافقة الفتوى والتشريع بكتابها 
رق����م 4/579/2009/2081 وموافقة 

ديوان احملاس����بة بالكت����اب رقم 
.3113-447/1/5/26

الى ان مدة  وأشار م.الصبيح 
العقد س����نتان منذ تاريخ توقيع 

العقد، الفتا ال����ى ان هناك عقودا 
اخرى ستش����مل باقي احملافظات 
وان قيمتها س����تعتمد على حجم 

العمل املتعاقد عليه.

اكد مدير فرع بلدية محافظة 
ان  العتيبي  االحم���دي م.فه���د 
الرقاب���ة على احملالت  اجراءات 
الغذائية مستمرة على مدار الساعة 
بهدف القضاء على مختلف املظاهر 
السلبية واحملافظة على صحة 
املواطنني واملقيمني وسالمتهم، 
مشيرا الى قيام مفتشي مراقبة 
االغذية واالسواق التابعة الدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
بالعديد من اجلوالت التفتيشية 
املكثف���ة والتي ش���ملت مناطق 
الفنطاس واملهبولة وابوحليفة 
واملنقف والتي اسفرت عن حترير 
65 محض���ر مخالفة واتالف 85 
كيلو جراما م���ن املواد الغذائية 
غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي 

وغلق محلني غلقا اداريا.
جاء ذلك خالل التقرير الذي 
اعدت���ه ادارة العالق���ات العامة 
بالبلدية عن االنشطة واالجنازات 
التي حققته���ا االجهزة الرقابية 
وتصديها للتجاوزات التي يرتكبها 
الذين  النف���وس  بعض ضعاف 
يس���عون لتحقيق ربح سريع 
على حس���اب صحة وس���المة 

املستهلكني.
وقال العتيب���ي في تصريح 
صحافي لقد ش���ملت املخالفات 
الت���ي مت حتريرها ع���دم التقيد 
بقواع���د النظافة العامة والعمل 
قبل احلصول على شهادة صحية 
وتشغيل عامل قبل احلصول على 
شهادة صحية الى جانب مخالفات 
العمل بترخيص صحي منتهي 
الصالحية وعرض املواد الغذائية 
امام احملالت وتخزين مواد غذائية 
غير صاحلة لالستهالك اآلدمي.

واضاف ان فريق املفتشني الذي 
ضم رئيس قسم املسلخ باالحمدي 
شهاب عبدالغني ورئيس قسم 
التفتيش احمد الكندري ومفتش 

االغذية احمد محمد حمادي كشف 
خالل اجلوالت التفتيش���ية عن 
العديد من التجاوزات، مش���يرا 
الى ضبط احد اصحاب البقاالت 

وقد قام بتخزين املواد الغذائية 
بدورة املي���اه دون ادنى مراعاة 
لالشتراطات الصحية التي نصت 
عليها لوائح وأنظمة البلدية فيما 

مت ضبط مح���ل للجزارة يعمل 
بترخي���ص صحي منتهي فضال 
عن ع���دم تقيده بقواعد النظافة 
العامة مما استدعى غلقهما فورا 

واتخاذ جميع االجراءات القانونية 
املتبعة بهذا الشأن.

واوضح العتيبي انه مت التركيز 
التفتيشية على  خالل احلمالت 
البقاالت  الغذائية منها  احملالت 
واملطاعم واجلزارة وبيع الدواجن 
والتأكد من استيفائها لالشتراطات 
الصحية وحصول العاملني فيها 
على الشهادات الصحية التي تثبت 
خلوهم من االمراض املعدية الى 
جانب التأكد من صالحية املواد 
الغذائية ومطابقتها للمواصفات 
القياسية الكويتية بهدف استتباب 
النظام وفرض هيبة القانون على 

اجلميع.
من جهته اوضح رئيس قسم 
املسلخ باالحمدي شهاب عبدالغني 
ان عدد املذبوحات خالل ش���هر 
يونيو املاضي بلغ 22623 رأسا 
الى جانب اتالف 24 رأسا لعدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي فيما 
بلغ عدد املذبوحات من الدواجن 
2648 الى جانب اتالف 50 كرتونا 
لع���دم صالحيتها لالس���تهالك 

اآلدمي.

العتيبي: الحمالت التفتيش�ية مستمرة في جميع المناطق لفرض هيبة القانون على الجميع

عبداهلل العلي


