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بلدية العاصمة تعلن ضبط 3.6 أطنان مواد غذائية فاسدة 

وتحرير 25 مخالفة وإغالق محل بالشويخ الصناعية
التي  العاصمة احملطة  كانت محافظة 
استهدفتها احلمالت التفتيشية التي تنظمها 
إدارة العالقات العامة بالبلدية والتي شكلت 
منعطفا خطيرا جتاه م���ا مت ضبطه من 
كميات كبيرة من املواد الغذائية الفاسدة 
واملنتهية الصالحية بلغت 3 أطنان و600 
كيلوغرام وذلك بعدد من احملال الغذائية 
واملخازن مبنطقة الشويخ الصناعية الى 
جانب حترير 25 مخالفة واغالق أحد احملال 
غلقا اداريا دائما نظرا للمخالفات اجلسيمة 

التي مت ضبطها.
وكانت حملة بلدية العاصمة استمرت 4 
ساعات وترأسها مدير فرع بلدية محافظة 

العاصمة م.محمد العرادي.
وقال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة 
م.محمد الع���رادي: مت ضبط 350 كرتونا 
من مرق اخلضار زنة الكرتون الواحد 9 
كيلوغرام���ات، حيث تبني ان هذه الكمية 
منتهية الصالحية منذ شهر يونيو املاضي 
والتي بلغ وزنها االجمالي 3150 كيلوغراما، 
وذلك بأحد مخازن األس���واق الكبرى في 
منطقة الشويخ الصناعية الى جانب ضبط 
450 كيلوغراما من املواد الغذائية املنتهية 
الصالحية وغير املطابق���ة للمواصفات 
القياسية الكويتية وذلك في عدد من احملالت 
باملنطقة، مشيرا الى انه مت اتالف الكميات 
بالكامل وحترير محاضر مخالفة بذلك الى 
جانب اقرارات االتالف واغالق أحد احملال 
غلقا اداريا دائما بسبب تكرار املخالفة فكان 
ال سبيل سوى االغالق الدائم للمحل، محذرا 
من القيام بإزالة ملصق اإلغالق من جميع 
احملالت التي يتم تشميعها واذا ما قاموا 

بذلك فإنه يعني فضا ألختام الدولة.
وذك���ر مدي���ر إدارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية بالعاصمة دخيل بورمية 
ان احلمل���ة مت تنفيذها ف���ي محاور عدة 
اس���تهدفت في محورها األول التأكد من 
سالمة اللحوم في سوق اجلملة، مشيرا الى 
ان انتشار الفريق وتقسيمه اثمر حترير 
19 مخالفة ش���ملت العمل قبل احلصول 
على الش���هادات الصحية وتشغيل عمال 
قبل احلصول على شهادات صحية، الى 
جانب مخالفات عدم التقيد باالشتراطات 
العامة، فيما  النظاف���ة  الصحية وقواعد 
اس���ندت للفريق الثاني من احلملة مهمة 
التأكد من سالمة املواد الغذائية في عدد 
الغذائية واملخازن واملطاعم  من احملالت 
التي اسفرت عن حترير 6 مخالفات كان 
منها عرض وبيع مواد غذائية تالفة وغير 
مطابقة للمواصفات والتي اشتملت على 
اللحوم املفرومة التالفة وحلقات البصل 

املجم���دة واملعلبات الغذائي���ة التي تبني 
تلفها الظاهري واحللويات والش���وكوال 
ومن املخالفات ايض���ا التي مت حتريرها 
عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية 
وأخرى غير صاحلة لالستهالك اآلدمي حيث 
مت ضب���ط 67 كيلوغراما من اللحوم غير 
الصاحلة وتبني تغير خواصها الطبيعية 
الى جانب حتري���ر مخالفة تخزين مواد 
غذائية منتهي���ة الصالحية. وأضاف: اما 
الفريق اآلخر من احلملة فقام بالكش���ف 
على املخازن الغذائية للتأكد من س���المة 

وصالحية املواد الغذائية، حيث اسفرت 
عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة 
من املواد الغذائية غير الصاحلة، مشيرا 
الى ان مفتشي البلدية يراقبون األسواق 
واحملالت الغذائية على مدار الساعة، خاصة 
املتعلقة باألغذية التصالها بصحة وسالمة 
املواطنني واملقيم���ني، الفتا الى ان الهدف 
من هذه اجلوالت ليس حترير املخالفات 
بقدر احملافظة على تن���اول مواد غذائية 
مطابقة لالشتراطات الصحية واملواصفات 

القياسية الكويتية.

إغالق محل إداريا

كميات فاسدة من األغذية ضبطتها بلدية العاصمة


