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اعداد: بداح العنزي

اوضح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في رده على 
اقتراح العضو فرز املطيري بشأن عمل جسر علوي على 
الدائري السادس من منطقة سعد العبداهلل باجتاه املسيلة 
بجانب القطعة 9 يؤدي الى الفروانية بان وزارة االشغال 
العامة قد قامت بطرح املش���روع النشاء 15 تقاطعًا على 
الطرق الرئيس���ية لربط املناطق اجلديدة وهذا التقاطع 

يقع ضمن املشروع.

15 تقاطعًا لربط المناطق الجديدة في الجهراء

وجهت عضو املجلس البلدي اشواق املضف 
سؤاال الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير 
األش���غال د.فاض���ل صفر بع���د ان قامت جلنة 
املناقص���ات املركزية بالغ���اء مناقصة النظافة 

اجلديدة جاء فيه:
1 � ما سبب الغاء مناقصة النظافة اجلديدة؟

2 � ما الشروط التي وضعتها البلدية ضمن العقود 
اجلديدة؟

3 � كم تبلغ قيمة العق����ود احلالية للنظافة وكم 
بلغت قيمة املناقصة اجلديدة؟

4 � أرجو تزويدي بنس����خة م����ن العطاءات التي 

تقدمت بها الشركات في املناقصة اجلديدة.
5 � هل يحق للبلدية متديد العقود احلالية لسنة 

جديدة؟
6 � في حال انتهاء فترة التمديد هل يحق للبلدية 

جتديد التمديد لفترة أخرى؟
7 � هل س����تقوم البلدية بإعادة تأهيل لش����ركات 

النظافة مرة أخرى؟
8 � هل يس����مح القانون بإدخال شركات خليجية 

وعاملية ضمن مناقصات النظافة؟
9 � ه����ل مت ادخال املناطق اجلديدة واس����طبالت 

اخليل ضمن املناقصة؟

تبحث اللجنة العليا للتخطيط في 
البلدية برئاسة وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر االحد احتياجات البلدية املكانية 
املناطق الصناعي���ة واملعارض  في 
واملخازن ف���ي مدينة صباح االحمد 

السكنية.
وتضم���ن جدول اعم���ال اللجنة 
التالي: التصديق على محضر االجتماع 
السابق، متابعة تنفيذ اخلطة التنموية 
ومش���اريع البلدية، متابعة وعرض 
توصيات تقرير تقييم اداء النواحي 
الرقابية والتشغيلية في البلدية للعام 

التوصيات  2009، مراجعة اجن���از 
السابقة للجنة باإلضافة إلى بند ما 

يستجد من اعمال.
من جانب آخر تطلع اللجنة على 
مذكرة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش 
التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية 
بالوكالة ناصر العجمي املتعلقة بآلية 
تدوير موظفي اقسام مراقبة التدقيق 
على مختلف اقس���ام املراقبة وعلى 
فت���رات دورية بناء على تكليف من 
اللجنة العليا حيث تتضمن املذكرة 

التالي:
تعتبر عملية التدوير بني املوظفني 

سواء في املراقبة الواحدة أو اإلدارة 
اسلوبا من اس���اليب التدريب حيث 
يتم فيها نقل املوظفني الى أقسام أو 
مراقبات جديدة يختلف فيها العمل 
عن القس���م أو املراقب���ة التي كانوا 
يعملون فيها وبالتالي يعملون على 
اكتس���اب معرفة ومه���ارات جديدة 
تتناس���ب وطبيعة عمل هذا القسم 
او املراقبة اجلديدة، كما ان التدوير 
يكسر حاجز الروتني في العمل لدى 
املوظف من خالل جتديد طبيعة عمله 
وخلق اجواء جديدة له تساعده على 
التطوير واالبتكار مما يكون له اكبر 

االثر على حتسني مستوى ادائه الفردي 
وبالتالي العمل املؤسسي للمؤسسة 

التي يعمل فيها.
كم���ا ال يغيب عن بالنا أن عملية 
التدوير وخاصة بالنس���بة لالقسام 
واالدارات التي لها عالقة مع جمهور 
املس���ت���فيدين من اخلدم���ات التي 
تقدمها املؤسسة مت���نع اقامة عالقة 
مع هؤالء املست���فيدين قد تؤثر على 
اداء املوظ���ف من خالل عدم التزامه 
باللوائح والق���وانني وذلك بس���بب 
ت���وطدت م���ع  الت���ي  العالقة  هذه 
جمهور املس���تف����يدين وقد تكون 

القليلة  هذه احلال���ة من احل���االت 
والتي نتمنى أال تكون منتشرة في 

البلدية.
لذلك ولك���ون مراقب���ة التدقيق 
بالشؤون املالية تنقسم الى 3 أقسام 

هي:
1 � قسم تدقيق الرواتب.

القوائ���م  تدقي���ق  قس���م   �  2
التجارية.

3 � قسم تدقيق اإليرادات.
فإنن���ا نقترح ان يتم التدوير كل 
سنة بحيث يت���م ن���قل ما نس��بته 
50% من موظفي الق��سم الى القسم 

اآلخر والس���نة التي تليها يتم نقل 
نسبة ال� 50% املتبقية وهكذا، وذلك 
حتى ال يتم نقل القس������م بصورة 
كاملة مما قد يح���دث ربكة في العمل 
ووج���وب وج���ود بعض املوظفني 
اصح���اب اخل��برة حت���ى يتم الرد 
على استفسارات املوظ��فني اجل���دد 
بالقس���م، على أن تواك���ب عمل���ية 
التدوير عملية تقييم ألداء املوظ��فني 
خالل ه���ذه الفترات حتى يتم رصد 
االيجابي���ات والس���لبيات والعمل 
على تالفي السلبيات والتأكيد على 

االيجابيات.

لالإعــــــالن

يف �صفحة 

دليــل الأطبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

24831168
24834356

لالإعــــــالن

يف �صفحة 

دليــل الأطبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

24831168
24834356

خالل اجتماع اللجنة العليا برئاسة وزير البلدية وتطلع على آلية تدوير موظفي أقسام مراقبة التدقيق

»لجنة التخطيط« تبحث احتياجات البلدية في المناطق الصناعية
والمعارض والمخازن بمدينة صباح األحمد السكنية

مهلهل اخلالد محمد املفرج شايع الشايع

د.فاضل صفر

م.أشواق املضف

م.عبدالكرمي الزيد

المضف تسأل عن أسباب إلغاء مناقصات النظافةطلبوا بيانًا باسم الشركات والمواد الغذائية غير الصالحة المسربة

الزيد: لجنة كودات البناء بحثت خطتها 
اإلعالمية وتسمية أعضائها ذوي الخبرة

اللجنة استمعت إلى شرح حول مشروع النظام اآللي لفهرسة المعايير والمواصفات الحكومية

الوطني لك���ودات البناء« كما 
قدمت اقتراحا آخر واملتضمن 
تقدي���را مليزانية اولية العمال 
اللجنة »املركز الوطني لكودات 
البناء« للسنة املالية 2012/2011 
والتي القت استحسان احلضور 
باعتبارها اللبنة االولى العمال 
البناء  الوطني لكودات  املركز 
حيث اوصى احلضور بأهمية 
دراسة املقترح وبشكله املتكامل 
وافادة امانة السر بأي مقترحات 
او اضاف���ات اخ���رى يتطلب 
مراعاتها او اضافتها الى امليزانية 
املقترحة وافادة امانة سر اللجنة 
بذلك بحد اقصى خالل االسبوع 
االول من شهر سبتمبر استعدادا 

التخاذ الالزم بشأنها.
واف���اد الزيد ب���أن اللجنة 
استمعت الى شرح واف قدمه 
امني السر حول ما وصلت اليه 
مراحل مشروع بناء نظام آلي 
جلمع وفهرسة وادارة املعايير 
واملواصف���ات احلكومية وهو 
مشروع مش���ترك مع جامعة 

الكويت � مركز التميز.

بالشكل الشامل ورفع التوصيات 
الالزمة بشأنها.

واس���تكماال لتنفي���ذ قرار 
ال���وزراء املوقر حول  مجلس 
تنفيذ وتطبيق الكودات الوطنية 
على احد املش��اريع فقد اوصت 
الفني  الفريق  اللجنة بتكليف 
بتشكيل فريق ثالثي لدراسة 
املش���اريع احلكومية املختلفة 
واختيار احد هذه املش���اريع 
واملرحلة التي مير بها في الوضع 
الراه���ن ومن ثم اس���تعراض 
الك���ودات التي ميكن تطبيقها 
على هذا املشروع ومن ثم افادة 

اللجنة بذلك.
الفريق  ان  الزي���د  واضاف 
الفني استعرض اهم اجنازات 
ف���رق العمل الفني���ة اخلاصة 
بدراسة وتطوير الكودات والتي 
تعمل حتت مظلته الفنية مؤكدا 
ان الفرق الثالثة التي مت اعتماد 

تشكيلها وقد باشرت مهامها.
كما ص���رح الزيد بأن امانة 
السر قد تقدمت باقتراح حول 
تس���ميته اللجنة ب���� »املركز 

صرح رئيس مكتب املتابعة 
التابعة لوزير الدولة لشؤون 
البلدية م.عبدالكرمي الزيد بأن 
اللجنة الوطنية لكودات البناء 
عقدت اجتماعها االول برعاية 
وزير االش���غال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر حيث ناقشت آلية تطبيق 
وتنفيذ ق���رار مجلس الوزراء 
اخلاص بتشكيل اللجنة حيث 
اللجن���ة توصيتها  اعتم���دت 
بتس���مية اعضائه���ا من ذوي 
اخلبرة كما اعتمدت توصيتها 
بتحديد اعضائها من جمعيات 

النفع العام.
اللجنة  ان  الزي���د  واضاف 
اس���تعرضت ايض���ا اخلط���ة 
االعالمية التي اقترحتها امانة 
السر واعتمدتها والتي تهدف الى 
نشر الوعي بني افراد املجتمع 
واملهتمني واملعني���ني بأهمية 
الكودات واستخدامها. وقد كلفت 
االمانة باس���تكمال تنفيذ هذه 
اخلطة االستراتيجية ووضع 
اخلطة التنفيذية والزمنية لها 

واعتماد تنفيذها، كما استعرضت 
اللجنة نتائج اجتماعات فريق 
االستراتيجية والذي رفع الى 
اللجنة املقترح اخلاص بالنظام 
االساس���ي لعمل اللجنة حيث 
اللجنة املقترح  اس���تعرضت 
وكذلك استمعت الى العديد من 
املالحظات واملقترحات التي تقدم 
بها اعضاء اللجنة حيث اوصت 
اللجنة بإع���ادة النظر بجميع 
املقترحات املقدمة ودراس���تها 

3 أعضاء يطالبون بعقوبات السجن وسحب
الترخيص ضد من يسّرب بضائع تالفة لألسواق

س���حب أي تراخي���ص م���ن 
أو أخرى  الشركات املخالفة؟ 
بعدم أحقية سحب تراخيص 

الشركات املخالفة؟
7- ما العقوبة الواردة في 
لوائح وأنظمة وقوانني البلدية 
جتاه من يقوم بتسريب مواد 

غذائية فاسدة في األسواق؟
8- في حال تكرار مخالفة 
إحدى الشركات بتسريب مواد 
غذائية فاسدة الى األسواق ما 
اإلجراءات التي تقوم بها البلدية 

جتاه هذه الشركة؟
9- ه���ل مت التحقي���ق مع 
أي من املوظفني أو املسؤولني 
في إدارة األغذية املس���توردة 
أو أي إدارة أخرى مس���ؤولة 
عن تراخيص احملالت بش���أن 
تسهيل قيام الشركات بتسريب 
مواد غذائية فاسدة؟ فإذا كان 
اجلواب بنعم فأرجو تزويدي 
بأسمائهم واملسمى الوظيفي لهم 

واإلجراءات املتخذة بحقهم؟
10- ه���ل توجد لدى جهاز 
البلدية أي مقترحات لتشديد 
العقوبة ضد كل من تسول له 
نفس���ه العبث باألمن الغذائي 

للبالد.

تسريبها الى األسواق وكميتها 
والبلد الواردة منها؟

5- هل قامت البلدية بإحالة 
أي من الش���ركات التي قامت 
بتسريب املواد الغذائية الفاسدة 
الى األسواق الى النيابة العامة؟ 
وإذا كان اجل���واب بنعم فكم 
عددها وما أسماؤها؟ وما دور 
اإلدارة القانونية في التحقيق 

مع الشركات املخالفة؟
6- هل صدرت أي فتاوى 
القانونية بش���أن  عن اإلدارة 

املخبري منذ 2010/1/1؟
التي  2- م���ا اإلج���راءات 
البلدي���ة ضد هذه  اتخذته���ا 

الشركات؟
3- هل هناك شركات قامت 
بتس���ريب مواد غذائية غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي أكثر 
من مرة خالل هذه املدة؟ فإذا 
كان اجلواب بنعم فما أسماء 

هذه الشركات؟
4- يرجى تزويدي بأسماء 
املواد الغذائية الفاسدة التي مت 

ق���دم 3 أعضاء من املجلس 
البلدي اقتراحا بتعديل الئحة 
اجل���زاءات ض���د م���ن يقوم 
بتس���ريب مواد غذائية تالفة 

الى األسواق.
وقال األعضاء شايع الشايع 
ومحمد املفرج ومهلهل اخلالد 
اقتراحهم: نظرا خلطورة  في 
قيام بعض موردي وجتار املواد 
الغذائية بتسريب بضائعهم 
الى األسواق العامة قبل ظهور 
نتائج الفحص املخبرية والتي 
تظهر أحيانا عدم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي فإننا نقترح 

التالي:
تعديل الئحة اجلزاءات بحيث 
يتم التش���دد في العقوبة ضد 
املدير املس���ؤول عن الشركة أو 
الذي يأمر ببيع أو تسريب هذه 
املواد والبضائع الى األسواق قبل 
ظهور نتائجها املخبرية من خالل 
السجن وسحب التراخيص ودفع 
البضاعة  غرامة تضاعف قيمة 
التي مت تس���ريبها الى األسواق 
بحيث ال تقل قيمة الغرامة عن 

10 آالف دينار.
كما قدم العضوان ش���ايع 
الشايع ومهلهل اخلالد السؤال 

التالي:
نشرت في احدى الصحف 
خالل الفت���رة املاضية أخبار 
الش���ركات  عن قي���ام بعض 
الغذائي���ة بتس���ريب حل���وم 
الى  ودجاج وحلويات واردة 
البالد ثبت ع���دم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي بعد ظهور 
نتائج الفح���ص.. لذلك أرجو 

الرد على األسئلة التالية:
1- ما أسماء الشركات التي 
قامت بتس���ريب ه���ذه املواد 
الغذائية الفاس���دة الى البالد 
مواد منتهية الصالحيةوقبل ظه���ور نتائج الفحص 


