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 خالل االجتماع الذي جمع «البلدية» و«التجارة» 

 تبلغ كلفة األول ١٧٧ ألف دينار والثاني ٥٧ ألفًا

 صفر: تقليص الفترة الزمنية إلصدار التراخيص التجارية 
  من فترة تفوق الـ ١٠ أيام إلى ٣ أيام فقط

 توقيع عقدين إلجناز املرحلة الثالثة ملختبر البلدية 
  وإنشاء قاعدة بيانات علمية عن امللوثات الكيميائية للدجاج

 انتهى االجتمـــاع الذي جمع 
البلدية ووزارة التجارة والصناعة 
الذي عقـــد في إطار التنســـيق 
املشـــترك بينهما فيمـــا يتعلق 
بتبسيط اإلجراءات، خاصة بعد 
صدور التقرير املتعلق بالدرجات 
التنافسية ملختلف وزارات الدولة، 
عن تشكيل فريق عمل يضم جميع 
اجلهات املعنية بالوزارتني، وإلى 
جانب ممثلني عن الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية ومكتب سمو 
رئيس مجلس الـــوزراء إليجاد 
الســـريعة واجلذرية  احللـــول 
الستكمال ميكنة جميع البيانات 
لتكون احلركة آلية مكتملة بني 
وزارات الدولـــة، على ان يكون 
شهر ابريل املقبل الشهر احلاسم 
املتعلقة  البيانات  إلجناز جميع 
بني اجلهتـــني التي من شـــأنها 
الزمنية إلصدار  الفترة  تقليص 
التراخيص التجارية للمواطنني، 
وحتديد جميع املواقع التي يسمح 

مبزاولة األنشطة بها.
الذي جمع    وكان االجتمـــاع 
وزيـــر األشـــغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ووزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون بحضور مدير عام 
البلدية م. احمد الصبيح وعدد من 
املسؤولني بالوزارتني، الذي عقد 
على هامش االجتماعات التنسيقية 
املستمرة بني الوزارتني لتخطي 
التـــي تواجه  العقبات  جميـــع 
اجلهتـــني والعمل علـــى إيجاد 
احللول لهـــا أوال بأول من أجل 
تقـــدمي أفضل اخلدمات جلمهور 
املواطنـــني واملقيمني بســـرعة 
متناهية، الـــى جانب تفعيل ما 
يتم اتخاذه من قرارات وما تسفر 

 وّقعت البلدية مع معهد األبحاث 
العلمية عقديــــن لتطوير قاعدة 
البيانات املكروبية الوطنية للدجاج 
الالحم وإنشــــاء وإجنــــاز مختبر 
البلديــــة املركزي لتحليل األغذية 
بقيمة إجمالية تبلغ ٢٣٤ ألف دينار. 
ومّثل البلدية مديرها العام م.أحمد 
الصبيح، فيما مّثل املعهد مديره 
العام د.ناجي املطيري، وقد حضر 
العام  املدير  العقد مساعد  توقيع 
العتيبي  لشؤون اخلدمات محمد 
وعدد من املســــؤولني في البلدية 
ومعهد الكويت لالجنازات العلمية. 
وقال م.الصبيح ان العقد يتضمن 
تطوير قاعدة البيانات املكروبية 
وتبلغ قيمته ٥٧ ألف دينار ومدته 
١٨ شهرا ويهدف لتوفير تقديرات 
وطنية عامة ومستويات مختارة 
للميكروبــــات على ذبائح الدجاج 
الالحم مع وضع أنســــب الطرق 
العلمية في التعامل مع املتغيرات 
التي تؤثر على املستوى البكتيري 
الى  للدواجــــن وذلك للوصــــول 
املســــتويات البكتيرية األنســــب 
واألجود. كما وّقع م.الصبيح عقد 
اتفاق حول انشاء واجناز مختبر 
البلديــــة املركزي لتحليل األغذية 
بقيمة تبلغ ١٧٧ ألف دينار ومدته 
٣٠ شهرا، مشــــيرا الى انه يهدف 
الى تقدمي املشورات واالستشارات 
الفنيــــة خــــالل مراحــــل انشــــاء 
املشروع واملتعلقة باختيار املواد 
الفنية التخصصية  والتجهيزات 
وفقا ألفضــــل املواصفات العاملية 
وضمــــان صحة تنفيــــذ األنظمة 
الكهربائية وامليكانيكية وشبكات 
الغازات ومعاجلة النفايات والصرف 

املعنية لتبسيط جميع اإلجراءات 
التي من  الوزارتني  املتعلقة بني 
شـــأنها االرتقاء نحو تطبيقها 
واقعيـــا، مؤكدا ان شـــهر ابريل 
املقبل سيكون حاسما لتطبيق 
هذه اإلجراءات، من خالل تقدمي 
جميع التصورات من فريق العمل 

املشكل بني الوزارتني.
  ومن جهته، أكد مساعد املدير 
العام لشـــؤون قطاع التخطيط 
والتطوير اإلداري ببلدية الكويت 
ان للبلدية  املنفوحـــي،  م.احمد 
جتربة سابقة بعمل برنامج «دمو» 
خاص بأحد املباني يعتمد على 
الرقم املدني، حيث يتم مبوجبه 
إعطاء موافقة مسبقة، مشيرا الى 
ان ذلك املقترح القى استحسان كل 

من وزيري البلدية والتجارة.
  وأوضح املنفوحي ان اآللية 
املقترحة حاليا يتـــم مبوجبها 
الكشـــف على جميع الشـــوارع 
التجارية وعمـــل مصغرات لها 
وإعطـــاء وزارة التجارة موافقة 
التجارية،  مســـبقة للمحـــالت 
الفتـــا الى عـــدم حاجة أصحاب 
العالقة ملراجعة البلدية إلصدار 
التراخيص، حيث سيتم تطبيقها 
على إحدى احملافظات من خالل 
إجراء كشـــف كامـــل للمحالت 
التجارية اخلاضعة لها في الشوارع 
التجارية، ليليها الكشف خالل ٣ 
أشـــهر عن طريق بلدية الكويت 
باالعتماد على الرقم املدني سواء 
كان إلصدار التراخيص اجلديدة 
او األخـــرى املراد جتديدها دون 
الرجوع الـــى البلدية حتى يتم 
اســـتكمال جميع البيانات للرد 
اآللي الذي ســـيتم رفعه ملجلس 

الوزراء العتماده.

وبصفة استشارية في اإلشراف 
علــــى انشــــاء وجتهيــــز واجناز 
املشــــروع وذلك ملا ميتلكه املعهد 
من خبرات علمية وفنية في هذا 
املجال. وتشمل مجاالت التعاون 

اآلتي:
  ٭ إبداء املشورة الفنية التخصصية 
في مرحلة انشاء واجناز املختبر 
وتسليم األعمال األولية وفحص 
وتشــــغيل األجهــــزة واملعــــدات 

الثابتة.
  ٭ مراجعة وحتديث دليل االجراءات 
وطرق التحاليل ومواصفات األجهزة 

واملعدات الفنية للمختبر.
  ٭ املســــاندة في عمليــــة اختيار 
العمالة الفنية للوظائف االشرافية 
وتدريبهــــم علــــى االجــــراءات 
التحكم  التحليليــــة واجــــراءات 
باجلودة، والسياسات واالجراءات 
التشغيلية للمختبر، واستخدام 
الربط االلكتروني ملنظومة ادارة 

معلومات املختبر.
  ٭ املساندة في الفحص والتطبيق 
األولي  ملنظومة ادارة املعلومات 
باملختبــــر واملعــــدات واألجهزة 

املختبرية.
  ٭ املســــاندة فــــي عمليــــة ربط 
ادارة معلومات املختبر  منظومة 
بأنشطة التفتيش امليدانية وإدخال 

البيانات.
بيانــــات  قاعــــدة  تطويــــر    ٭ 
علمية عن امللوثــــات الكيميائية 
وامليكروبيولوجية واملواد احلافظة 

في املنتجات الغذائية.
  ٭ تطوير قاعدة معلومات ونظم 
لسحب العينات وإجراء التحاليل 

مبنية على تقييم املخاطر.

من خالل استكمال جميع بيانات 
األنشطة ومواقعها وإدراجها آليا 
بني الوزارتني، لتحقق نقلة نوعية 
تبســـط تلك اإلجراءات وتسهل 
إجناز املعامالت للجمهور وفق 

آلية عمل جديدة.
  ومن جانبه، أبدى وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون حرص 
الـــوزارة على إجناز التراخيص 
التجارية بكل سهولة ويسر من 
خالل اآللية التي مت االتفاق عليها، 
ناهيك عن تقليص الفترة الزمنية 
آليا وفـــق متطلبات  إلصدارها 
العصر احلديث لتواكب تطلعات 
املواطنني دون وجود أي عائق.

الهـــارون في تصريح    وقال 
صحافـــي ان هدفنا حل ســـريع 
وجـــذري مع مختلـــف اجلهات 

األغذيــــة، والتي تعتبــــر تكملة 
للمرحلتني األولى والثانية اللتني 
متتا بنجاح واخلاصة بتقييم نظام 
التحكم بالسلع الغذائية في الكويت 
وتطوير نظام لســــحب وحتليل 
العينات مبني على تقييم املخاطر. 
وقال د.املطيري ان تأمني ســــالمة 
الغذاء الشغل الشاغل للمسؤولني 
في الدولة، ومن هذا املنطلق فإن 
التأكد من سالمة وجودة األغذية من 
خالل انشاء مختبر وطني مركزي 
لفحص وحتليــــل األغذية مطابق 
لالشتراطات العاملية يساهم الى حد 

كبير في حتقيق هذا الهدف.
  وأكد ان املعهد أبدى استعداده 
للتعاون مع البلدية ومســــاندته 

عنه االجتماعات لتقريب وجهات 
النظر بني اجلانبني الى ان يكون 
واقعا ملموســـا ليحقق األهداف 

املرجوة.
  وبدوره، شـــدد صفـــر على 
ضرورة االنتهاء من حتديد جميع 
األنشطة التجارية طبقا للمواقع 
في مختلف املناطق والعمل على 
تزويد وزارة التجارة بها في سبيل 
إصدار التراخيص التجارية آليا 
من خالل تشكيل جلنة للتنسيق 
بني الوزارتني، مشـــيرا الى انه 
ســـيتم عقـــد اجتمـــاع تكميلي 
نهاية االسبوع املقبل للنظر فيما 
وصلت اليه من تصورات لتحقيق 
الزمنية إلصدار  الفترة  تقليص 
التراخيـــص التجارية من فترة 
تفوق الـ ١٠ أيام الى ٣ أيام فقط، 

الصحي. وأوضح ان العقد يشمل 
حتديث مواصفات األجهزة واملعدات 
وحتديث وثيقة العطاءات لألجهزة 
التشغيل  وفحصها وتشــــغيلها 
األولــــي، مشــــيرا الــــى ان املعهد 
سيساهم ويشارك البلدية في مراحل 
بدء العمل فــــي املختبر وتدريب 
مجموعة من الفنيني واملشــــرفني 
على منظومة العمل بداخل املختبر. 
وأكد م.الصبيح حرص البلدية على 
توفير أغذية سليمة للمستهلكني. 
وأعرب مدير عــــام معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
عن ســــعادته بتوقيع عقد اجناز 
املرحلة الثالثة من مشروع انشاء 
مختبر البلديــــة املركزي لتحليل 

 د.فاضل صفر وأحمد الهارون خالل االجتماع

 م.أحمد الصبيح خالل االجتماع

 العازمي  بحث مع رئيس البرتغال األسبق 
إنشاء صندوق لتنمية العالقات بني املدن

 استقبل رئيس املجلس لبلدي زيد العازمي 
رئيس جمهورية البرتغال االســـبق واملمثل 
االعلـــى للتحالف بني احلضـــارات في االمم 
املتحدة جورج ســـمبايو والوفد املرافق له 
املستشارة هيلني براكو مستشارة الرئيس 
وعلي الرندي مسؤول العالقات العامة جلائزة 

عبدالعزيز سعود البابطني.
  في البداية رحب رئيس املجلس بالضيف 
الزائر والوفد املرافق له وبدوره أعرب سمبايو 
عن اعتقاده ان املدن بكل تكويناتها من املمكن 
أن تســـاهم في تقارب احلضارات الفتا الى 
فكـــرة تكوين صندوق لتنمية العالقات بني 
املدن ونظرا الهمية الكويت في املنطقة فقد 
اقترح سمبايو ان تكون الكويت من أولى الدول 
املؤسسة لهذا الصندوق لتنمية الفكرة على 
أرض الواقع مشيرا الى ان الباعث االساسي في 
تكوين الصندوق هو تنمية العالقات وتقارب 

احلضارات في هذه املرحلة احلاسمة.
  واملح سمبايو الى ان فكرة هذا الصندوق 
لن تكـــرر ما جاء في منظمات أخرى خاصة 

باملدن معربا عن أمله في ان تقود هذه الفكرة 
مدينة عربيـــة وأن تكون الكويت هي القوة 

احملركة لهذا املشروع.
  بدوره رحب العازمي بهذا املقترح ومتنى 
أن تقـــود الكويت فكرة هذا الصندوق ولكن 
على أسس مدروسة مشيدا بأهمية التواصل 
لتفعيل هذه الفكرة، وفي نهاية اللقاء أهدى 
رئيس املجلس البلدي درعا تذكارية للضيف 

الزائر.
  اجلدير بالذكر ان هذا اللقاء مت في حضور 
رئيس اللجنة الفنية م.عبداهللا العنزي وعضو 
املجلس البلدي مانع العجمي وعضو املجلس 
البلدي م.أشـــواق املضف وعضو املجلــس 
البلدي م.جنان بوشهري وأمني عام املجلس 
البلدي بالوكالة يوســـف الصقعبي واالمني 
العام املســـاعد للشـــؤون املالية واالدارية 
محسن الشامري ومدير ادارة مكتـب رئيس 
املجلــس البلدي جاســـــم الرندي ومساعد 
مدير ادارة مكتب رئيس املجلس البلدي محمد 

العثمان. 

 زيد العازمي يقدم درعا تذكارية إلى رئيس البرتغال األسبق جورج سمبايو

في تلك املنطقة تقريبا وتخفيفا 
حلدة التكدس على االشارة، وملا 
كان من املمكن استحداث مخرج 
يساهم في تسهيل حركة املرور 
وتوزيع الكثافات املرورية على 
هذه املنطقة علما بأنه مطلب 
يتفـــق عليه اجلميـــع، لذلك 
اقترح: املوافقة على استحداث 
مخـــرج من جهـــة اليمني من 
شارع الفحيحيل السريع الى 
شارع سلوى وشارع املسجد 

االقصى. 

تراخيــــص اخلدمــــات البلدية 
ومعامالت التراخيص التجارية 
في املجمعات التجارية الدارة 
التراخيص الهندســــية وكذلك 
معامالت اشغاالت الطرق بصورة 
اولية على ان يتم استقبال جميع 

املعامالت باحملافظة. 

 الهدية يقترح استحداث مخرج 
  من طريق الفحيحيل إلى شارع سلوى

 افتتاح مكتب خدمة املواطن 
  ببلدية األحمدي األحد

 قدم عضو املجلس البلدي 
اقتراحـــا  الهديـــة  م.محمـــد 
باســـتحداث مخرج من طريق 
الفحيحيل السريع الى شارع 
سلوى وشارع املسجد االقصى. 
وقال الهدية في اقتراحه: نظرا 
للكثافة املرورية العالية على 
اشارتي شارع سلوى وشارع 
املســـجد االقصـــى للقادم من 
الســـريع  الفحيحيل  طريـــق 
وكذلك تكدس السيارات بطريقة 
تصعب معها احلركة املرورية 

 اوضح مدير بلدية محافظة 
االحمدي فهد العتيبي انه بناء 
علــــى توجيه وزير االشــــغال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
ان فاضل صفر لتسهيل معامالت 
املواطنني واملراجعني عن طريق 
النافذة الواحدة ولتفعيل مكتب 
خدمة املواطن أنه مت عقد عدة 
اجتماعــــات مع مســــاعد مدير 
عام البلدية لشؤون محافظتي 
االحمدي والفروانية م.فيصل 
اجلمعة ومديــــري االدارات في 
بلدية محافظة االحمدي وذلك 
للوصول الى تقدمي افضل خدمة 
للمراجعني وتسهيل معامالتهم 
فقــــد تقرر فتــــح مكتب خدمة 
املواطن يوم االحد املقبل الستقبال 
بعض املعامالت مثل اصدار او 
جتديــــد تراخيــــص االعالنات 
والتراخيص الصحية في ادارة 

 م.محمد الهدية

 م. فيصل اجلمعة  فهد العتيبي

 املطيري: تأمني 
سالمة الغذاء الشغل 
الشاغل للمسؤولني 

في الدولة

 الهارون: هدفنا حل 
سريع وجذري مع 
مختلف اجلهات 
املعنية لتبسيط 
جميع اإلجراءات 

املتعلقة بني 
الوزارتني

 editorial@alanba.com.kw  إعداد: بداح العنزي 

 نظراً للكثافة املرورية العالية 
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