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رعت مهرجان الطفل الذي نظمته مجموعة شباب الخير التطوعية بسوق شرقفريق الطوارئ أشرف على إزالة أكبر التجاوزات ألحد أصحاب محالت البنشر بمساحة تجاوزت 1540م2 في العدان

أبا الصافي: ضبط 462 عبوة  عصائر  و308 كلغ من الزيتون 
والمخلالت غير صالحة لالستهالك وإتالفها في مبارك الكبير

شيخة العبداهلل: نتمنى من النواب إقرار قانون 
المعاقين في يومهم العالمي 3 ديسمبر

 بشرى شعبان
تمنت الرئيس الفخري للنادي 
الرياض���ي للمعاقين  الكويتي 
الشيخة ش���يخة العبداهلل من 
االم���ة ان يقروا  نواب مجلس 
قانون المعاقين في الثالث من 
شهر ديسمبر المقبل في الجلسة 
الخاصة التي خصصها المجلس 
القانون حتى تكتمل  لمناقشة 
الفرحة باالحتفال باليوم العالمي 
للمعاقي���ن الذي يصادف نفس 
اليوم الذي تعقد به الجلسة وهذا 
ليس مستبعدا من اعضاء مجلس 
االمة الذين وعد معظمهم بدعم 
هذا القانون واخراجه الى النور 

بعد طول انتظار.
ج���اء ذلك في كلم���ة ألقتها 
الشيخة شيخة العبداهلل خالل 
رعايتها االحتفال الخاص بالطفل 
الذي نظمته مجموعة ش���باب 
الخير التطوعية على المسرح 
الروماني في سوق شرق ضمن 
انشطة االحتفال باليوم الوطني 
للتضامن مع المعاقين الخامس 
بحضور الشيخ داود الصباح 
المس���اعد لالتصاالت  والمدير 
التسويق في  الخارجية بقسم 
بن���ك الخليج هدي���ل الفضلي 
وممثلي ادارة سوق شرق وشركة 
ماكدونالدز وأدار الحفل االعالمي 
ف���ي تلفزيون الوط���ن الزميل 
العدوان���ي واالعالميان  محمد 

مصطفى النج���ار وعبدالمجيد 
العنزي والفنانان د.خالد امين 
العربي  البريكي والعب  وخالد 
حسين الموسوي وحشد كبير 
من االطفال واس���رهم وشارك 
في االنشطة بطل المعاقين في 
التوكاندوا عبدالعزيز الشالل.

واش���ادت الش���يخة شيخة 
العب���داهلل بدعم المؤسس���ات 
الخاص���ة في دع���م المهرجان 
وتقدي���م مئ���ات الجوائز على 
الحضور وان دل ذلك على شيء 
فانما يدل عل���ى الوعي الكبير 
لدى تلك المؤسسات في الرقي 
الفئة  المجتمع به���ذه  بأبن���اء 
وما نرجوه زي���ادة ذلك الدعم 
والوقوف الى جانبها للعمل على 
دمجها الكامل بالمجتمع، مشيدة 
بالدور الذي يلعبه سوق شرق 
وشركة ماكدونالدز الراعي الدائم 
الحتفاالت المعاقين وكذلك بنك 

الخليج والبنوك األخرى.
واكد الش���يخ داود الصباح 
المؤسس���ات االهلية  ح���رص 
على دعم االنش���طة الرياضية 
والترفيهي���ة والثقافية لذوي 
االعاق���ة وخاصة مش���اركتهم 
في االحتف���ال الخاص بيومهم 
الوطني وما تلك المشاركات اال 
من االحساس والشعور الوطني 
بأهمي���ة هذه الفئ���ة والحرص 
عل���ى دمجه���ا بالمجتمع ألنها 

فئة فعالة وتس���تحق الوقوف 
الى جانبها، مشيدا بجهود كل 
من ش���ارك في ه���ذا االحتفال 
وخاص���ة المنظمين )مجموعة 
شباب الخير( وخاصة رئيسة 

المجموعة عنود العلي.
ومن جانبها، اكدت رئيس���ة 
مجموعة شباب الخير التطوعية 
عنود العلي حرص مجموعتها 
عل���ى تنظيم مهرج���ان الطفل 
بشكل س���نوي الدخال البهجة 
والس���رور في نفوس االطفال 
المعاقين وأقرانهم في المجتمع 
ليقضوا يوميا جميال مع بعضهم 
البعض، مشيدة برعاية الشيخة 
شيخة العبداهلل واهتمامها الدائم 
بأبنائه���ا المعاقي���ن ورعايتها 
ألغل���ب انش���طتهم وهذا ليس 
غريبا على اس���رة الخير اسرة 
الطيبين ووقفتهم  آل الصباح 
الى جانب فئات الشعب وخاصة 

المعاقين.
وأثن���ت العل���ي على جميع 
المهرجان  الذين دعموا  الرعاة 
بالهدايا وخاصة الرعاة الذهبيين 
وهم بنك الخليج وسوق شرق 
والراعي الفضي شركة ماكدونالدز 
والذي يعتبر راعيا متواصال في 
انشطة واحتفاالت المعاقين على 
مدار العام فلهم منا كل الشكر 
والتقدير على وقفتهم مع هذه 
الشريحة المهمة في المجتمع.

شكلت احلملة التفتيشية التي نظمتها ادارة العالقات 
العام���ة بالبلدية ونفذها فريق الط���وارئ بفرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير على عدد من مخازن اجلمعيات 
التعاونية التي تقع في نطاق احملافظة منعطفا خطيرا 
جتاه ما مت ضبطه من كميات كبيرة من املواد الغذائية غير 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي وغير املطابقة لالشتراطات 

واملواصفات القياسية الكويتية.
وذكرت ادارة العالقات العامة بالبلدية ان هذه اجلوالت 
التفتيشية تأتي في سياق التعليمات املباشرة من وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ودعم مدير ع���ام البلدية م.احمد الصبيح اللذين 
يشددان على اهمية العمل امليداني والتصدي للتجاوزات 
غير القانونية واتخاذ جمي���ع االجراءات الالزمة طبقا 
للوائح وانظمة البلدية وذلك حفاظا على سالمة املستهلكني 
وصالحية امل���واد الغذائية في مراك���ز البيع املختلفة 

واالسواق املركزية واجلمعيات التعاونية.

االنطالقة

وانطلقت حملة البلدية عند الساعة التاسعة صباحا 
واستمرت ملدة اربع ساعات وترأسها رئيس فريق التعديات 
على امالك الدولة مبحافظة مبارك الكبير ورئيس فريق 
الطوارئ باحملافظة مشعل ابا الصافي وضم فريقها مساعد 
مشرف النوبة )أ( عبدالعزيز الرشيدي ومساعد مشرف 
النوب���ة )ب( محمد القطان واملفتش���ني عبداهلل عوض 
ومحمد الفارس ومشاري عماش وفيصل منور وخالد 
الزامل ومن ادارة العالقات العامة بالبلدية متوز املنادي 
وانور حميد ورافق احلملة مراس���ل تلفزيون الكويت 
جنيب القحطان���ي واملصور وائل العنزي ومت تنفيذها 
في محورين رئيسيني اس���تهدف االول منها التأكد من 

صالحية املواد الغذائية مبخازن اجلمعيات التعاونية 
فيما استهدف اآلخر االشراف على ازالة احد التعديات 
على امالك الدولة والذي اقامه احد اصحاب محالت البنشر 
في منطقة العدان واستحوذ على مساحة 1540م2 بدون 

ترخيص من البلدية وقام صاحبه بازالته.

اتالف

وفي هذا السياق قال ابا الصافي: اسفرت احلملة عن 
ضبط 404 عبوات من عصير البرتقال والفراولة والعنب 
زن���ة الواحدة 180 غراما و58 عبوة اخرى زنة الواحدة 
300غرام وذلك بأحد مخازن اجلمعيات التعاونية باحملافظة 
حيث تبني عدم مطابقتها لالشتراطات نظرا لوجود مادة 
ملونة غير مضافة الى بطاقة املكونات للمنتج الى جانب 
ضبط عدد 4 عبوات مخلل لفت زنة الواحدة 20كغ وعدد 
15 عبوة من الزيتون االخضر )مكبوس( زنة الواحدة 12كغ 
باالضافة الى عدد 3 عبوات من مخلل الليمون االخضر 
زنة العبوة الواحدة 12 كغ الى جانب ضبط عبوة واحدة 
من منتج التستي باخللطة زنتها 12كغ، وقد تبني عدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي نتيجة العفن الظاهر على 
املنتجات املضبوطة فضال عن انبعاث الروائح الكريهة 
مش���يرا الى انه قد مت اتالف الكميات بالكامل وحترير 
محضر مخالفة تداول وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة 
العامة باالضافة الى حترير محضر اتالف بالكمية التي 

مت ضبطها من قبل فريق املفتشني.
واضاف: احلمالت التفتيشية سيتم تصعيدها وبكثافة 
على جميع احملالت الغذائية واالسواق املركزية واجلمعيات 
واملخازن الواقع���ة في احملافظة وتفعيل الدور الرقابي 
على مختلف االصعدة لتأكيد هيبة البلدية بهدف ضمان 
وصول املادة الغذائية الى مائدة املستهلك سليمة ومطابقة 

لالشتراطات الصحية التي حترص عليها البلدية.

سحب

وفي سياق متصل ذكر ابا الصافي ان فريق املفتشني 
جال في عدد من اجلمعيات التعاونية وقام بسحب عينات 
من االسماك احمللية وقد مت حتويلها الى مختبرات وزارة 
الصحة العامة للتأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمي 
مشيرا الى اهمية اخذ العينات دوريا من مختلف املواد 
الغذائية بهدف التأكد من مدى صالحيتها لالس���تهالك 
اآلدمي من خالل اجلوالت التفتيشية املفاجئة التي يتم 

تنفيذها على مدار الساعة.

متابعة

اش����رف ابا الصافي واعضاء فريق الطوارئ املرافقون 
على ازالة احد التجاوزات والذي قام به احد اصحاب محالت 
البنشر في منطقة العدان حيث قام ببناء عدة غرف كمخازن 
لالطارات والزيوت واملعدات فضال عن قيامه بعمل عدة جور 
لتبديل زيوت السيارات واقامة املظالت على مساحة قدرها 
1540م2 مما استدعى توجيه انذار فوري لالزالة حيث تبني 
ان صاحبه قام بازالة جمي����ع التجاوزات واملخالفات قبل 
وصول جرافات البلدية. واختتم تصريحه بالقول اننا على 
امت االستعداد للتصدي ملختلف التجاوزات غير القانونية 
مشيدا بكفاءة مفتش����ي الفريق بنوباته الثالث )أ، ب، ج( 
وخبرتهم في كشف التجاوزات واملخالفات مؤكدا ان جميع 
املواد الغذائية حتت سيطرة اجلهاز الرقابي داعيا املواطنني 
واملقيمني الى التعاون مع البلدية من خالل االبالغ عن اي 
ش����كوى بخصوص املواد الغذائي����ة وذلك مبراجعة اقرب 
مركز بلدية باملنطقة او االتص����ال على الهواتف اخلاصة 

ببلدية احملافظة.

فريق الطوارئ املشارك في احلملة

عنود العلي ومجموعتها يكرمون الشيخة شيخة العبداهلل رمي الزيتون منتهي الصالحية اتالف عبوات من العصائر

الشيخة شيخة العبداهلل وهديل الفضلي ود.نامي النامي يتقدمون  احلضور

سوق الجمعة إحدى وسائل المتعة  وشراء االحتياجات الغريبة والنادرة 

أصبح س����وق اجلمع����ة واحدا من 
املتنفس����ات التي ميكن ان يقضي فيه 
املواطنون واملقيمون واملهتمون بالبيع 
والشراء وقتهم ويجدون فيها وسيلة 
للمتعة وشراء احتياجاتهم بني مجموعة 
من احلاجات الغريبة والنادرة واملتوافرة 

بشكل كبير.
ويأتي الباعة بكل شيء من األثاث الى 
املفروشات الى األجهزة الكهربائية الى 
أدوات السيارات الى الكتب الى مكائن 
اخلياطة الى أدوات الزينة الى املالبس 
الى أي شيء يحتاج اليه الزبون حيث 
يقصد معظم الزوار األش����ياء النادرة 

والقدمية وغير املتوافرة في األسواق 
العادية.

ويتكون السوق أساسا من بسطات 
عرض لبضائع مختلفة يتم تأجيرها 
بأس����عار مخفضة على املواطنني وفق 
تصاريح يتم اصدارها من البلدية كما 
يتضمن مجموعة من األنشطة التجارية 

واملرافق اخلدمية.
ويقول عبداهلل عبيد احد البائعني 
في سوق اجلمعة في تصريح ل� )كونا( 
ان سوق اجلمعة أصبح معلما من معالم 
الكويت، مشيرا الى اجلاليات العربية 
التي حترص على زيارته  واآلسيوية 

كل جمعة لشراء احتياجاتهم اضافة الى 
شرائهم بعض املقتنيات النادرة.

واشار عبيد الى اشراف البلدية على 
سوق اجلمعة من حيث االلتزام مبواعيد 
العمل بالس����وق والس����لع املعروضة 
وااللتزام بالشروط والضوابط احملددة 
بقرارات املجلس البلدي وكذلك االلتزام 
بكراسة الش����روط املقدمة من البلدية 
النشاء الس����وق وغيرها من الشروط 

األخرى.
واضاف ان هذه الفترة جيدة للبيع 
نظرا للجو اجلميل والناس تقبل على 
شراء العديد من االحتياجات للبر مثل 

السجاد واألدوات الكهربائية واملالبس 
الش����توية وغيره����ا بأس����عار جيدة 

وتنافسية.
واش����ار الى ان أبرز البضائع التي 
تعرض في س����وق اجلمع����ة املالبس 
والعطور واالكسس����وارات واألحذية 
الناري����ة واحللوى وأدوات  واأللعاب 
الزينة من احلناء والنباتات العطرية 
من الفل والكادي اضافة الى س����احات 
واس����عة خصصت لبي����ع قطع األثاث 

والسجاد.
وتنقسم مساحة سوق اجلمعة الى 
جزأين األول 115 ألف متر مربع لسوق 

البضائع اجلديدة و25 ألف متر مربع 
لسوق البضائع املستعملة كما مت تشييد 
ثالثة مواقف للسيارات تصل مساحتها 
االجمالي����ة الى 160 ألف متر مربع الى 

جانب املرافق اخلدمية.
والسوق يحتوي على 2600 بسطة 
باالضافة الى ممرات للمش����اة مغطاة 
وأخرى مكشوفة وحدائق ومساحات 
خضراء ومواقع أللعاب األطفال باالضافة 
الى مكاتب اداري����ة وحكومية خاصة 
بالبلدية والتجارة واإلعالم والداخلية 
والش����ؤون االجتماعة والعمل ومركز 

لإلسعاف.

بعض املعروضات في سوق اجلمعة سوق اجلمعة

وزارة العــــــــدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية
بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف
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