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 أكدت وجود ثغرات في التشريعات أدى إلى تسرب املواد الفاسدة للسوق

 بوشهري: تقارير «الصحة» أثبتت تلوث موقع فحص األغذية مبيناء الشويخ
في البلدية ارسال املوظفني الى دول 
خارجية لالستفادة من خبراتهم 

في عملية فحص االغذية.
  مشرف النوبة الثانية في ميناء 
الشويخ وليد الفريح: ان مشكلة 
البلدية هي انهاغير مبردة ولذلك 
نسمح بإخراج بعض املواد الغذائية 
قبل فحصها مبوجب األمانة التي 
حتصــــل بيننا وبعــــض اصحاب 
البضائع يتم الفرز في مخزن التاجر 
بعد اخذ التعهدات بعدم التصرف 

والكشف عليها مبدئيا.
  محمــــد املفرج: هــــل صالحية 
املراقــــب اخراج البضائع من غير 

تفتيش؟
  وليــــد الفريــــح: ال يوجد في 
الالئحة ما يسمح بإخراج البضائع 
دون فحص. وانه اجتهاد شخصي 
من املراقــــب يتم اخراج البضائع 

دون فحص.
  ومحمد املفرج: في حال حدوث 
تســــمم من ســــيكون املســــؤول 
عــــن االفراج عــــن البضائع دون 

فحوص.
  محمد العتيبــــي: هذا االجراء 
ليس مطلقا ألنــــه اذا كان مطلقا 
ســــتتم محاسبة املراقبني وانه ال 
يجوز اخراج مواد غذائية من دون 

تفتيش.
  جنان بوشهري: ال توجد بيئة 
مناســــبة لفحص املواد الغذائية 

داخل ميناء الشويخ.
  عبدالكرمي الســــليم ادعو الى 
وضع خطة وبرنامج لتطوير عمل 

ادارة االغذية املستوردة.
اللجنة  ان    جنان بوشــــهري: 
ســــتجتمع قريبا ملواصلة بحث 
املوضوع واملساهمة في االرتقاء 

بالعمل.
 ٭  بداح العنزي 

مازالت غير مبردة.
  إضافة الى ان ٩٠٪ من مشاكل 
إدارة االغذية املســــتوردة سيتم 
القضاء عليها في حال اقرار امليزانية 
الى طلب  املطلوبة لها، باإلضافة 
تأجير مخازن حلجز البضائع، رغم 
ان الالئحة تعطي احلق لصاحب 
البضاعة في تخزين بضائعه في 

اي موقع يرغب فيه.
  كما ان شركة صناعة التبريد 
وافقت على استغالل املبنى املجهز 
إال أنها اشترطت ان يقوم التجار 
فــــي براداتها  بتخزين بضائعهم 
رغــــم ان هذا االمر ال تســــمح به 

الالئحة.
  محمــــد املفرج: هــــل باإلمكان 
اســــتئجار املبنى كامال من شركة 

صناعة التبريد؟
  زيد العازمي: أعرب عن شكري 
وتقديري ألعضاء جلنة اإلصالح 
علــــى إقامتهم هذه الورشــــة وان 
املجلس وافق على تخصيص موقع 
في ميناء الشويخ إلنشاء برادات 

حلفظ البضائع الواردة للبالد.
البلدية مهمشــــة في    القطان: 

ميناء بوبيان.

  مراقب الواردات طالل المطيري: 
ان شهادة المنشأ تطلبها الجمارك 

قبل البلدية.

  محمد العتيبي: ان اجراءات دول 
اخلليج متطورة اكثر من الكويت، 
حيث نسير كالسلحفاة في قضية 
اســــناد فحص االغذية للشركات 
اخلاصة ويوجد في اململكة العربية 
السعودية ٧٤ مختبرا ويفترض 
ان نكــــون قد ســــبقنا الدول في 
قضية وجــــود مختبرات مجهزة 

للحكومة.
  محمد املفرج: امتنى من املسؤولني 

الشعيبة، وهل هناك توجه لبناء 
نظام فــــي ميناء بوبيــــان، ومن 
املسؤول عن البضائع الواردة من 
حلظة وصولها وحتى خروجها من 
امليناء، وهل هناك مواصفات محددة 

الستيراد املواد املجمدة؟
  موسى الصراف: أحمل احلكومة 
مســــؤولية االغذية الفاسدة، ألن 
هناك أجهــــزة أخرى غير البلدية 
تتحمل املسؤولية مثل اجلمارك 

واملوانئ.
  كما أن هنــــاك خلال اداريا في 
التحتية،  البنيــــة  قضية توفير 
وكذلك البد من اخلروج باقتراحات 
ملزمة للمساهمة في حل املشكلة، 
لذلك من الضروري توفير مواقع 
تخزينية واستغالل املبنى املجهز 
املوجود في ميناء الشويخ، إضافة 
الى ان هناك مشروعا إللغاء ميناء 
الشويخ واالنتقال الى ميناء مبارك 
الكبيــــر، فهل مت أخــــذ ذلك بعني 

االعتبار؟
العام لشؤون    مســــاعد املدير 
اخلدمات محمد العتيبي: أعرب عن 
الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء 
املجلــــس البلدي علــــى اهتمامهم 
بقضية االغذية الفاسدة، خاصة ان 
البلدية مسؤولة عن سالمة االغذية 
وهي تقوم بواجبها وفق الظروف 
املهيأة لها، في ظل وجود شفافية 
في عمل إدارة االغذية املستوردة 
من أجل بيــــان حقيقة ما يعانيه 
املوظفون، حيث ويعمل املوظفون 
في بيئة غير صاحلة للعمل. وان 
االدارة تأخذ تعهدا على جتار املواد 
الغذائية عند تسلم بضائعهم حتى 
ال يتصرفوا بها اال بعد التأكد من 
سالمة املواد الغذائية، وان الثالجات 
املوجودة في االدارة متهالكة والبد 
أن تكون مبردة، ولكنها حتى اآلن 

عن ارادة العاملني لقلة االمكانيات 
املوجودة لديهم.

  م.جنان بوشهري: ان موضوع 
فســــاد االغذية يعتبــــر من أهم 
املواضيع املطروحة على الساحة، 
ولذلك أردنا في الورشة استعراض 

كيفية العمل باملراكز.
  محمد املفــــرج: هناك تقصير 
في عمل ادارة االغذية لعدم اقامة 
مخــــازن مبــــردة للبلدية حلفظ 
الواردات، باالضافة الى ان طريقة 

حفظ العينات غير صحيحة.
  عبدالكرمي السليم: سؤالي هل 
هنــــاك إمكانيات أفضل في ميناء 

من أكبر املنافــــذ التي تصل منها 
املواد الغذائية.

  كما ان ادارة االغذية ال يوجد 
لديهــــا مقر مخصص فــــي ميناء 
الشــــويخ ويفتقر املــــكان حلفظ 
العينات، وهناك مشكلة في مناذج 
االرساليات باالضافة الى ان املسافة 
الى منطقة  البضاعة  من وصول 
االنتظار بعيدة وباالمكان تسريب 
الــــى منطقة  البضائع، مشــــيرا 
التفتيش مناخها ال يســــاعد على 

احلفاظ على العينات كذلك.
  وهناك فوضى داخلية في ادارة 
االغذية املستوردة وهي خارجة 

له املواد الغذائية واملوظفون من 
عوادم الشــــاحنات وبعد املسافة 

لوصول املوظفني الى مكاتبهم
  وفيما يلي تفاصيل الورشة:

  م.جنان بوشهري: ان الورشة 
ستتركز على الواردات من ميناء 
الشــــويخ الذي يتم مــــن خالله 
الغذائية  املواد  استيراد ٧٥٪ من 
الواردة للبالد، كما ان الهدف من 
الورشة ليس تصيد االخطاء، بل 

محاولة معاجلة اخللل.
  م.مزيد املطيري: ان منافذ في 
البالد تشمل اجلوي، والبحري، 
والبــــري، ويعتبر املنفذ البحري 

 التأكيد علــــى أن بيئة العمل 
وموقع فحص األغذية في ميناء 
الشويخ ملوث وغير صالح للعمل 
جاء خالل ورشــــة العمــــل التي 
نظمتها جلنة التطوير واالصالح 
في املجلس البلدي امس برئاسة 
م.جنــــان بوشــــهري، حيث متت 
االشــــارة الى انه يتم االفراج عن 
املواد الغذائيــــة قبل اخذ عينات 
للعرض، ويعود هــــذا الى الثقة 
واألمانة بني املفتشــــني وصاحب 
البضاعة بهدف التسهيل وسرعة 

العمل.
  وشــــددت م.بوشهري على ان 
وجود ثغرات في التشريعات أدى 
الى تسرب املواد الغذائية الفاسدة 
الى األسواق، مؤكدة ان االجتماع 
يهدف لالطالع علــــى آلية العمل 
في ادارة األغذية املستوردة داخل 
الثغرات املوجودة  امليناء وبيان 
والعمل على اخلروج بتوصيات 
تقضي على الســــلبيات لالرتقاء 

في عمل االدارة.
  وأشارت الى ان األعضاء اطلعوا 
على كيفية امكانية تسريب املواد 
الغذائيــــة قبل فرزها، حيث تبني 
ان آلية العمل فيها ثغرات تسمح 
بدخول األغذية الفاســــدة للبالد 
نتيجة أجواء العمل غير املناسبة 

لفرز األغذية وأخذ العينات.
  وبّينــــت ان اللجنة ســــتقوم 
الورشــــة  بإعداد تقرير عن هذه 
متهيدا لرفعه الى املجلس البلدي 
لالطالع عليه ثم عقد اجتماع مع 
االدارة العامة للجمارك واملؤسسة 
العامة للموانئ وشركة صناعات 
التبريد والبلدية لوضع التوصيات 

املناسبة.
  وذكرت ان وزارة الصحة أقرت 
تلوث بيئة العمل نتيجة ما تتعرض 

 محمد املفرج وم.جنان بوشهري ود.عبدالكرمي السليم وم.موسى الصراف خالل اجتماع جلنة التطوير
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 وجه كتابني إلى وزير الدولة لشؤون البلدية

 العازمي: حضور مدير «القانونية» للجلسة أو االنسحاب 
ودعوة لتمديد املخيمات شهرًا من باب التعاون

باالجماع في جلستهم رقم ٢٠١١/٥ 
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١ على 
االقتراح المقدم من زيد العازمي 
والخاص بتمديد فترة المخيمات 
الربيعية لمدة شهر لتصبح ستة 
اشهر اعتبارا من ١١/١ الى ٤/٣٠ 

من كل عام.
  فان كان لديكم الرغبة المبدئية 
في تحقيــــق مطالب المواطنين 
المبدئية  الموافقة  فاننا نطلب 
وااليعــــاز لمن يلزم بتنفيذ هذا 
المطلب الشــــعبي حيث تعتبر 
هذه الموافقة دليال قاطعا على 
تعاونكم مــــع المجلس البلدي 
خاصــــة ان هذا القــــرار قد حاز 
موافقة بإجمــــاع جميع اعضاء 
المجلس البلدي دون امتناع اي 
منهم راجين الموافقة على التمديد 

بصفة االستعجال. 
  خصوصا ان الوقت المتبقي 
ال يتجاوز اسبوعا واحدا لحين 
اعداد المحضر الحالي للعرض 

عليكم. 

من ينوب عنه، كذلك التشــــديد 
على ضرورة حضور مدير االدارة 
القانونية شــــخصيا للجلســــة 

المقبلة.
   مضيفــــا أنه لوحــــظ عدم 
حضوره منذ بداية اعمال المجلس 
البلدي في سبتمبر ٢٠٠٩ وحتى 
تاريخ هذا الكتاب، خصوصا انه 
نمى الى علمنا ان مدير االدارة 
القانونية يحضــــر اجتماعات 
االدارة نفســــها، وقد قرر بعض 
اعضاء المجلس البلدي االنسحاب 
من الجلســــة المقبلة في حالة 
عدم حضوره شخصيا راجين 
التعاون مع المجلس البلدي بهذا 

الخصوص.

  تمديد المخيمات

  كما قــــدم العازمي كتابا آخر 
يتعلــــق بتمديــــد فتــــرة اقامة 

المخيمات الربيعية شهر آخر.
  وقال في الكتاب باالشارة الى 
موافقة اعضاء المجلس البلدي 

 شدد رئيس المجلس البلدي 
زياد العازمي على ضرورة حضور 
مدير االدارة القانونية الى جلسة 

المجلس البلدي المقبلة.
  وقال العازمي في كتاب الى 
العامة ووزير  وزير االشــــغال 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر: باالشــــارة الى ما نصت 
عليه المادة الثامنة من الالئحة 
الداخلية العمال المجلس البلدي 
والتي تنص على «يقوم مدير عام 
البلدية او من يفوضه من نوابه 
لتمثيــــل البلدية في اجتماعات 

المجلس البلدي».
  اوال: استاء اعضاء المجلس 
البلدي من عــــدم التزام اعضاء 
الجهــــاز التنفيــــذي بحضــــور 
البلدي  المجلــــس  اجتماعــــات 
واجتماعــــات اللجان وقد تمثل 
ذلك اخيرا في الجلسة الرئيسية 
الجهاز  الســــابقة من خــــروج 
التنفيذي بالكامل دون االستئذان 
من رئيس الجهاز التنفيذي او 

 اعـــرب عضـــو المجلـــس 
البلدي محمد المفرج عن شكره 
العاملين في  وتقديره لجميع 
المساحة وعلى رأسهم  قطاع 
مســـاعد المدير العام لشؤون 
قطاع المساحة م.عبداهللا عمادي 
ومدير االدارة م.هشام الطليحي 
على ما يبذلونه من جهود كبيرة 
وجبارة في تطوير العمل بهذا 

القطاع.

  وقال المفـــرج في تصريح 
صحافي ان عمادي اســـتطاع 
التفصيلية  الدراســـات  انجاز 
لتطوير جزيـــرة فيلكا وهي 
تعتبر من افضل الدراسات التي 

تم اعدادها بهذا الشأن.
  وأشار الى ان هناك تطورا 
كبيـــرا فـــي قطاع المســـاحة 
خالل ســـرعة انجاز معامالت 
المراجعيـــن باالضاف``ة الى 

ادخال المكننة التي ســـاهمت 
في تسريع العمل.

  ودعا المفرج باقي قطاعات 
البلدية المختلفة الى العمل على 
تطويـــر اعمالها واجهزتها من 
خالل ادخال المكننة التي تساهم 
في القضاء على عملية ضياع 
الملفات واالبتعاد عن الرشاوى 
والتزوير باالضافة الى سرعة 

انجاز المعامالت.

  وناشد المفرج وزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
والمدير العام م.احمد الصبيح 
منح مكافآت مجزية لكل مجتهد 
ساهم في انجاز تطوير جزيرة 

فيلكا.
المفـــرج ان هناك    وبيـــن 
قطاعات اخـــرى تبذل جهودا 
كبيرة وتستحق عليها الشكر 

والمكافآت. 

 زيد العازمي 

 دعا قطاعات البلدية إلى زيادة االعتماد على األجهزة احلديثة 

 املفرج يشيد بجهود العاملني في قطاع «املساحة»

تعليم األشبال النظام واحملافظة 
على نظافة البيئة واملمتلكات 
العامة واحلرص على نظافتها، 
وثمن دور البلدية والعالقات 
العامــــة علــــى تعاونهــــا مع 
مدارس وزارة التربية في هذا 

اخلصوص.
  اجلديــــر بالذكــــر ان هذه 
احلملــــة متــــت فــــي حضور 
مديــــر ادارة العالقات العامة 
راشد احلشان ومشرف مركز 
الســــاملية محمد النصار ومن 
إدارة العالقــــات العامة كمال 
الدين محمــــد ابراهيم واحمد 
عبدالراضي وانور حميد ومدير 
مدرسة النجاة عبداهللا حسن 
الكندري واملدير املساعد السيد 
عبداحلميد املنزالوي ورئيس 
قسم االجتماعيات حامد سعد 
املرسي ومدرس االجتماعيات 

جناح رمضان. 

نظافة البيئة في نفوس األطفال 
منذ الصغر مبشــــاركتهم في 
التقاط القمامة من على الشاطئ 
ووضعها في األماكن املخصصة 
لها وتشجيعهم من خالل توزيع 
هدايا رمزية عليهما، مشــــيرا 
الى حرص بلدية الكويت على 
عمل الندوات التوعوية لطلبة 
وطالبات املدارس في مختلف 
البلدية  األنشــــطة واملجاالت 
التي تتعلق بســــالمة األغذية 

والنظافة والبيئة.
  وبدوره أوضح مشرف مركز 
بلدية الساملية محمد النصار 
ان هذا العمل يأتي في سياق 
تعاون البلدية مع وزارة التربية 
لتعليم النشء كيفية احملافظة 

على نظافة البيئة.
  ومن جانبه، أوضح مدير 
مدرسة النجاة عبداهللا الكندري 
ان هذا العمل يأتي في سياق 

 في إطار اجلهود التي تبذلها 
بلديــــة الكويت لتوعية طلبة 
وطالبــــات املــــدارس بكيفية 
احملافظة على البيئة الكويتية 
واحلرص على نظافة شواطئها 
بإزالة كل ما يشوه املنظر العام 
ويؤدي الى التلوث البصري، 
العامة  العالقات  إدارة  نظمت 
إدارة النظافة  بالتعاون مــــع 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية حولي وقسم االجتماعيات 
مع مكتب اخلدمة االجتماعية 
مبدرسة النجاة اخلاصة لطالب 
الصف اخلامس االبتدائي للقيام 
بعمل تطوعي «نظافة شاطئ 

الساملية».
  وأوضح مدير إدارة العالقات 
العامة راشد احلشان ان هذه 
احلملــــة التطوعيــــة لنظافة 
شاطئ الســــاملية تأتي بهدف 
غرس مفهــــوم احملافظة على 

 طالب مدرسة النجاة املشاركون في حملة تنظيف شاطئ املسيلة مع إدارة املدرسة ومسؤولي البلدية 
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