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رفع  570مترًا مكعبًا
من األنقاض في «الفروانية»

ّ
مربو الحالل اشتكوا لـ«الراي» من طول االنتظار وتأخر إنجاز املعامالت

دقائق «خدمة املواطن» في «الزراعة» ...ساعات
| كتب غانم السليماني |

إزالة أنقاض

شـنــت إدارة الـنـظــافــة ال ـعــامــة وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق ب ـفــرع بـلــديــة محافظة
ال ـفــروان ـيــة حـمـلــة لــرفــع وإزالـ ــة جـمـيــع املـخـلـفــات ورش ال ـســاحــات وتـبــديــل
الـحــاويــات ورفــع األنـقــاض مجهولة املـصــدر بمناطق ال ـفــردوس ،األنــدلــس،
الرقعي ،العارضية الصناعية ،والطرقات السريعة باملحافظة أسفرت عن
رفع ونقل  570م 3من املخلفات مجهولة املصدر.
وأوض ــح مــديــر إدارة الـنـظــافــة الـعــامــة وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق بــالـفــرع سعد
الـخــريـنــج أن فــريــق الـبــاعــة الـجــائـلــن الـتــابــع لـ ــإدارة نـفــذ حملة تفتيشية
استهدفت الباعة الجائلن فــي عموم مناطق محافظة الفروانية أسفرت
عن ضبط عــدد منهم وتــم اتخاذ اإلج ــراءات القانونية حيالهم إلــى جانب
مصادرة وإتالف نصف الطن من الخضراوات والفواكه التالفة.
وناشد الخرينج املواطنن واملقيمن بعدم التعامل مع الباعة الجائلن
لعدم حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من األمراض إلى جانب
عــرضـهــم لـبـضــائـعـهــم فــي ال ـســاحــات مــا يـعــرضـهــا لـلـتـلــف بـفـقــد خــواصـهــا
الطبيعية بفعل درجات الحرارة املرتفعة.

تبخرت الوعود التي أطلقتها الهيئة العامة للزراعة والثروة
الـسـمـكـيــة ملــربــي ال ـحــالل ب ــأن مــركــز خــدمــة امل ــواط ــن فــي املبنى
الجديد داخل الهيئة بمنطقة الرابية ،سينجز معامالت صرف
األعالف خالل دقائق ،بعد نقله من مكانه السابق في الشويخ.
ال ــدق ــائ ــق ال ـت ــي سـتـنـهــي م ـعــامــالت امل ــرب ــن ،ح ـســب م ــا قــالــه
مسؤولو الهيئة أمــام وسائل االعــالم في وقــت سابقّ ،
تحولت
إلى ساعات طويلة مليئة باملعاناة وطــول االنتظار ،رصدتها
«الـ ـ ــراي» بــال ـصــوت وال ـص ــورة ص ـبــاح أم ــس ،فــي مـبـنــى خــدمــة
املواطن الجديد.
ال ـب ــداي ــة ك ــان ــت م ــع املــربــي
عـ ـل ــي الـ ـ ـب ـ ــرش ـ ــوم ،الـ ـ ـ ــذي ق ــال
ان أعـ ـ ــداد امل ــوظ ـف ــن ال تلبي
اح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات امل ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــن،
مـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــادة
فـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـظ ــار الـ ـت ــي تـصــل
إلـ ـ ــى سـ ــاعـ ــات ط ــويـ ـل ــة ،وف ــي
بـعــض االح ـيــان ال تـجــد رقما
لـتـخـلـيــص امل ـع ــام ـل ــة ،مـشـيــرا
إل ـ ـ ـ ــى أن أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـحـ ــالل
يــواج ـهــون ص ـعــوبــات كبيرة
وع ــذاب ــا ف ــي ت ـس ـلــم حصتهم
الشهرية من االعالف.
وأضــاف البرشوم أن «ثمة
ظـ ــاهـ ــرة جـ ــديـ ــرة ب ــامل ـت ــاب ـع ــة،
وهـ ــي زي ـ ــادة عـ ــدد ال ــواف ــدي ــن
الذين يملكون أكثر من بطاقة صرف ،وتشاهد أمامك من يحمل
 30بطاقة صرف ،وهذا أمر مثير لالستغراب ،وفي املقابل تجد
املواطن يحمل بطاقة واحدة يواجه صعوبات في تسلم حصته
الشهرية».
واستنكر البرشوم عدم وجود نظام في استقبال املعامالت،
وارت ـ ـبـ ــاك ال ـع ـم ــل إلـ ــى ج ــان ــب ق ـل ــة امل ــوظ ـف ــن وازدح ـ ـ ـ ــام صــالــة
املــراجـعــن الـتــي ال تستوعبهم ،مما يضطرهم للجلوس على
الطرقات والساللم .وأكــد أن املــراجــع يأخذ رقــم معاملة للربط
اآللي بن الهيئة والشركة وبعدها يأخذ رقما آخر للدفع وهذا
االمر يهدر الوقت والجهد.
مــن جانبه ،قــال املــربــي أحـمــد الشمري إن املشكلة الوحيدة
هــي طــول االنـتـظــار ووج ــود مـكــان واح ــد لتسلم ورق ــة الصرف
حيث تستغرق املعاملة ســاعــات طويلة وفــي بعض االحـيــان
تنفد االوراق ،وتضطر للمراجعة في اليوم التالي .وأشــار أن
املعاناة التي يواجها أصحاب الحالل صعبة للغاية السيما في
شهر رمـضــان ومشقة الـصــوم التي تتسبب فــي زي ــادة معاناة
املراجعن.
ودعـ ــا ال ـش ـم ــري ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة وال ـث ــروة
السمكية اتخاذ خطوات جدية النهاء املعاناة املتجددة ووضع
حلول مناسبة تخدم املربن وتسهم في التخفيف من معاناتهم.
من جانبه ،قال املربي محمد الرشيدي إن «الصورة وحدها
هــي ال ـتــي تـعـكــس ال ــواق ــع املــريــر ملـعــانــاة امل ــرب ــن ،ف ـهــذا املشهد
والطوابير الكبيرة أبلغ كالم عن املعاناة التي يواجهها املربون
بشكل مستمر نتيجة سوء االدارة وعدم وضع حلول مناسبة».
وطــالــب الرشيدي املسؤولن بسرعة التدخل وحــل املشكلة
التي يواجهها أصحاب الحالل والسعي للوقوف في صفهم.

البرشوم:
أعداد املوظفني
ال تلبي االحتياجات
مما يضاعف االنتظار

الصالة ّ
غصت باملراجعني

(تصوير زكريا عطية)

البرشوم متحدثًا للزميل غانم السليماني

ّ
معاناة طويلة لتسلم ورقة الصرف

انتظار الفرج في رمضان

