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اعداد: بداح العنزي

استقبل وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر في مكتبه سفير اجلمهورية الباكستانية اإلسالمية لدى الكويت 
افتخار عزيز، وتخلل اللقاء املباحثات الودية بني الطرفني حول تنمية 
العالقات وتبادل اخلبرات في مختلف املجاالت مبا يثريها يطورها 

على جميع األصعدة.
وأشاد د.صفر بالعالقات الثنائية بني الكويت واجلمهورية الباكستانية 

اإلسالمية حيث تربطهما وشائج احملبة والود واإلخاء.

صفر بحث مع السفير الباكستاني العالقات الثنائية

إغالق أحد احملالم.استقالل املسلم خالل حملة التفتيش

ناصر املطيري

م.أحمد الصبيح

تصورات جديدة لنظام اإلحالل في قطاعات »البلدية« قريبًا
إجراءات جديدة تتعلق بوضع تصور عام 
لنظام اإلحالل في البلدية يقوم بوضعه قطاع 

الشؤون املالية واإلدارية قريبا.
وكشف مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
عن انه سيتم اتباع سياسة تتعلق بعدم القبول 
والنظر في طلبات التعيني املقدمة من الوافدين 
الذين ال يحملون أي شهادات. وقال الصبيح 
بعد االجتماع التنسيقي لقيادات البلدية امس 

برئاسة وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر: البد ان تكون 
ش����هادة الوافد معتمدة م����ن التعليم العالي 
ومصدقة من جامعات معترف بها في الكويت 

ويكون تقديره األدنى »جيد جدًا«.
من جهته، أوضح مدير مكتب الوزير حسن 
عبدالكرمي أن قطاع الشؤون املالية واإلدارية 
مت تكليفه بوضع هذا التصور للبدء بسياسة 

اإلحالل السنوية في قطاعات البلدية.
واش����ار الى ان االجتماع يبحث موضوع 
تفصيل االدوات التي متكن البلدية من تطبيق 
اعمال التجميل والترميم للمباني الس����كنية 
والتجاري����ة واالس����تثمارية والصناعية في 
جميع املناطق، مشيرا الى وجود فريق عمل 
بعضوية قطاع الرقاب����ة والتفتيش ملتابعة 
االعمال واخلطط التي تقوم بتفعيل مثل هذه 

االدوات.
واكد على االس����تمرارية في اجناز الردود 
على اسئلة النواب واعضاء املجلس البلدي 
حيث يتوقع ان ترتفع نسبة الردود في االيام 
املقبل����ة وذلك بعد االنتهاء م����ن اجناز اعداد 
كبيرة من الردود على االسئلة واالقتراحات 

والبالغة %85.
أما فيما يتعلق مبوضوع الربط اآللي بني 

البلدية ووزارة الصحة واجلمارك فقد مت االنتهاء 
من الربط اآللي مع وزارة الصحة وسيتم عقد 
اجتماع مع االدارة العامة للجمارك للتنسيق 
حول عملية الربط مع جميع املنافذ احلدودية 
بع����د توفير األجهزة الالزمة لذلك مع جتهيز 
املباني املخصص����ة للبلدية لتفعيل التعاون 
مع اجلمارك للسيطرة على البضائع الواردة 

للبالد من اجل مصلحة املستهلك.

عدم قبول طلبات تعيين الوافدين إال بعد اعتماد الشهادة من جامعات معترف بها وبتقدير جيد جدًا

المسلم: مشروع لمنع تخزين اللحوم والدواجن الواردة من الخارج بمخازن التجار

أش����اد وزير األشغال العامة 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
د.فاضل صفر باجلهود التي بذلها 
مديرو وموظفو إدارتي االغذية 
العامة  املس����توردة والعالقات 
في بلدي����ة الكويت خالل عطلة 
نهاية االسبوع التي اسفرت عن 
غلق احد املخازن الكبرى للمواد 
الش����ويخ  الغذائية في منطقة 
وإتالف كميات كبيرة من املواد 
الغذائية الضارة بالصحة العامة 
واخرى منتهية الصالحية، مشيدا 
بتفاني وإخالص املوظفني في أداء 
عملهم خالل العطالت الرسمية 
وتصديهم لتصريف كميات كبيرة 
من املواد الغذائية غير الصاحلة 
لالستهالك اآلدمي في محالت بيع 

االغذية واالسواق املركزية.
ف����ي تصريح  وقال د.صفر 
ارواح  حماي����ة  ان  صحاف����ي 
املس����تهلكني واحملافظة عليها 
من اولويات عملنا وعلى رأس 
اهتماماتن����ا وال مجال للمزايدة 

مستوفية االشتراطات الصحية 
في االس����واق، مش����يرة الى ان 
النتائ����ج كانت ايجابية الى حد 
كبير كون الفريق يحظى بدعم 
كبي����ر من القي����ادات العليا في 

البلدية.
وبينت ان هناك مشروعا قيد 
الدراسة يتمثل في منع تخزين 
املواد الغذائية املس����توردة من 
اخلارج م����ن اللحوم والدواجن 
في املخازن التابعة للمستوردين 
من التجار، على اال يتم االفراج 
عنها اال بعد التأكد من سالمتها 
ومطابقتها لالشتراطات الصحية 
وهي في مواقعها في املنافذ التي 
تتب����ع االدارة، مش����يرة الى ان 
الدراسة ستعرض على القيادات 
العليا في البلدية التخاذ القرار 
بذلك ح����ال االنتهاء منها بهدف 
القضاء على تالعب بعض ضعاف 
النفوس الذين يسعون لتحقيق 
ربح سريع على حساب صحة 

وسالمة املستهلكني.

عليه����ا بأي حال م����ن االحوال 
م����ن خ����الل تضاف����ر اجلهود 
الفريق  العمل بروح  ومواصلة 
الواح����د والرقاب����ة املش����ددة 
البرية  املناف����ذ احلدودية  على 
والبحرية واجلوي����ة لواردات 
املواد الغذائي����ة وأخذ العينات 
العشوائية واخضاعها للفحص 
املخبري لتقرير مدى صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي، مشيدا بدور 
مختلف وسائل االعالم املقروءة 
واملسموعة واملرئية لنقلها أوال 
البلدية  أعم����ال  بأول جلمي����ع 
وتوضيحه����ا للدور الذي تقوم 
به االجهزة الرقابية في مختلف 
املجاالت املتصلة بجهاز البلدية 
من أجل احملافظ����ة على صحة 
املواطنني واملقيمني وسالمتهم.

ج����اء ذل����ك خ����الل احلملة 
التفتيش����ية على أحد املخازن 
الغذائي����ة الكبرى ف����ي منطقة 
الشويخ وترأستها مديرة إدارة 
االغذي����ة املس����توردة بالبلدية 

صالحية العينات العش����وائية 
لعدد من امل����واد الغذائية التي 
مت أخذها مؤخرا مما اس����تدعى 
اتالف 12 طنا من املواد الغذائية 
العامة وغلق  الضارة بالصحة 
املخ����زن إداريا نظرا للعديد من 
املخالفات اجلسيمة التي كشفها 

م.استقالل املسلم التي رافقها فيها 
نائب مدير االدارة عبداحملسن 
املفتش����ني  املطي����ري وفري����ق 
بالتع����اون م����ع ادارة العالقات 
بالبلدي����ة، وذلك بعدما  العامة 
ثبت من النتائج املخبرية الواردة 
م����ن وزارة الصحة العامة عدم 

فريق املفتشني أثناء احلملة.
وقالت م.املسلم في تصريح 
صحافي ان هدفنا منع تسريب 
أي مواد غذائي����ة غير صاحلة 
لالس����تهالك اآلدمي لألس����واق، 
مشيدة بالنتائج االيجابية التي 
البلدية  الربط اآللي بني  حققها 
ووزارة الصح����ة العامة والذي 
قلص الدورة املستندية لفحص 
العينات من مختلف املواد الغذائية 
التي اصبحت نتائجها تظهر في 
اليوم التالي من ارسالها الى جانب 
القضاء على جميع السلبيات التي 
كانت تصاحب فحص العينات 
السابق، موضحة  الغذائية في 
انه مت تش����كيل فريق عمل منذ 
ثالثة اشهر ملتابعة جميع خطوط 
سير املواد الغذائية منذ حلظة 
وصولها الى البالد حتى االفراج 
عنها وهي في طريقها لالسواق، 
كما بينت ان عمل الفريق مستمر 
طوال الع����ام ضمن اطار يهدف 
ملن����ع ضخ اي مواد غذائية غير 

الوزير صفر أثنى على جهود إدارتي األغذية المستوردة والعالقات العامة بـ»البلدية« بعد إتالف 12 طنًا من المواد الغذائية الضارة

المطيري: إنجاز مشروع التوصيف 
الوظيفي لجميع العاملين بـ»البلدية«

أكد مراقب التطوير اإلداري 
بإدارة التطوير اإلداري والتدريب 
التطوي���ر  التابع���ة لقط���اع 
واملعلومات واملسؤول الفني عن 
عمل فريق التوصيف الوظيفي 
للبلدية ناصر املطيري ان وزير 
الدولة  العامة ووزير  األشغال 
لشؤون البلدية م.فاضل صفر 
ومدير ع���ام البلدي���ة م.أحمد 
الصبيح مهتمان بتطوير العمل 
ف���ي البلدية من خالل االعتماد 
على األسس العلمية في تعيني 
ونقل املوظف���ني فيها ووضع 
املكان  املناس���ب في  الشخص 

املناس���ب، وقال: انطالقا من هذا االهتمام سيقوم قطاع التطوير 
واملعلومات بالتع���اون مع قطاع التطوير اإلداري بديوان اخلدمة 
املدنية بإجناز مشروع التوصيف الوظيفي جلميع الوظائف العاملة 
بالبلدية استهدافا لتحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفة بالبلدية 
شامال الشروط الواجب توافرها لشغل كل وظيفة سواء من الناحية 
التعليمية أو اخلبرات أو املهارات اخلاصة واللغات األجنبية التي 
يتطلبها أداء بعض الوظائف ويتناول مشروع الوصف الوظيفي 
للوظائ���ف العاملة ف���ي كل قطاع على حدة، عل���ى ان يتم اعتماد 
ه���ذا التوصيف من كل من قيادات البلدية وديوان اخلدمة املدنية 
وإص���دار دليل وظيفي لكل وظيفة حيث س���يكون هذا الدليل هو 
املرج���ع الذي تعتمد عليه البلدية عند التعيني والنقل والترقيات 
مستقبال. وأش���ار املطيري الى ان م.أحمد املنفوحي رئيس قطاع 
التطوير واملعلومات قام بتشكيل فريق عمل مشترك من العاملني 
بالقطاع وبعض العاملني بقطاع التطوير اإلداري بالديوان إلجناز 
هذا املشروع الذي يستغرق إجنازه نحو 12 شهرا. وتابع ان الهيكل 
التنظيمي لبلدية الكويت يعتبر هو األساس الذي يتم عليه إجناز 
هذا املشروع، حيث يتكون من 10 قطاعات ويتكون كل قطاع منها 
من عدد من اإلدارات تبلغ في متوس���طها 4 إدارات تشمل كل إدارة 
نحو 3 مراقبات تتكون كل مراقبة من حوالي 3 أقس���ام يشمل كل 
قسم مجموعة من الشعب والوظائف التنفيذية، كما تتضمن أفرع 
البلدي���ة باحملافظات بعض مراكز اخلدم���ة، وبذلك يتضح حجم 
العمل الذي س���يضطلع به فريق العمل املنوط به إجناز مشروع 
التوصيف الوظيفي لبلدية الكويت. وأوضح ان هذا املشروع يأتي 
استكماال ملا مت توصيفه سابقا من قبل قطاع التطوير إذ مت توصيف 
بعض القطاعات الهندسية واإلدارية وكذلك فرع من فروع البلدية 
كنموذج لباقي أفرع البلدية باحملافظات حيث سيقوم هذا الفريق 
مبراجعة ش���املة ملا مت توصيفه سابقا وذلك لتنقيحه وحتديثه، 
وأضاف: هذا ويتم تنفيذ املشروع وفق املراحل واألسس العلمية 
للتوصيف الوظيفي املعتمد من قبل ديوان اخلدمة املدنية ويتكون 
م���ن 4 مراحل أولها مرحلة جمع البيانات من خالل توزيع مناذج 
االستقصاء الوظيفي على العاملني بالبلدية واملرحلة الثانية حتليل 
البيانات والتي متت تعبئتها بنموذج االستقصاء الوظيفي ثم تأتي 
املرحلة الثالثة وهي كتابة بطاقات الوصف الوظيفي لكل وظيفة 
واعتماده���ا من قبل رؤس���اء القطاعات ودي���وان اخلدمة املدنية، 
أم���ا املرحلة الرابع���ة واألخيرة فتتمثل في إص���دار أدلة الوصف 
الوظيفي جلميع الوظائف. وقال ان مشروع التوصيف الوظيفي 
هو أحد املشروعات التطويرية التي يتبنى تنفيذها قطاع التطوير 
واملعلومات ببلدية الكويت مستعيضا بفرق العمل الداخلية بالقطاع 
عن املكاتب االستشارية في تنفيذ املشروعات التطويرية لبلدية 
الكويت، كما سيكون هذا املشروع هو األول من نوعه في وحدات 

اجلهاز احلكومي للدولة.

يعد مرجعًا في عمليات النقل والتعيين والترقيات

لالإعــــــالن
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المفرج يطالب بإحالة أصحاب المحالت الغذائية المخالفة للجهات القانونية
دعا عضو املجلس البلدي محمد املفرج الى تكثيف الرقابة 
والتفتيش على محالت بيع وتداول املواد الغذائية، خصوصا 
بعد ان كشفت اجلوالت السابقة ملوظفي البلدية عدم قيام 

أصحاب بعض احملالت بتطبيق االشتراطات الصحية.
وهنأ املفرج في اتصال هاتفي من اخلارج صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد واحلكومة وأعضاء 
الس����لطة التش����ريعية واملواطنني واملقيمني بحلول شهر 
رمضان املبارك، مش����يرا الى انه سيعود الى البالد أواخر 

الشهر الفضيل.
وش����دد املفرج على ضرورة ان تتم إحالة املتجاوزين 
من أصحاب محالت األغذية والذين يحاولون مترير املواد 
الغذائية منتهية الصالحية على املس����تهلكني الى اجلهات 
القانونية لردعهم عن مثل هذه األعمال التي تضر بالصحة 

العامة.
ومتنى املفرج من وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صف����ر ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان يقوما خالل 
العطلة الصيفي����ة ألعضاء املجلس البلدي بتجهيز جميع 

املش����اريع املهمة والتنموية وان تكون مكتملة املستندات 
واملخططات ليتم عرضها فورا على األعضاء بعد عودتهم 
من اإلجازة إلقرارها، مؤكدا حرص األعضاء على مساندة 

احلكومة بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري.
وأعرب املفرج عن أمله في أن يكون دور االنعقاد الثاني 
باملجلس البلدي هو دور اإلجنازات التي تصب في مصلحة 
الوط����ن واملواطنني، داعيا الى جتدي����د اخلدمات التحتية 
لبعض املناطق في البالد والتي مضى على وجودها سنوات 

طويلة من دون تغيير.

اتالف مواد ضارة

محمد املفرج


