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تفتيش مفاجئ على المحال الغذائية ومراكز البيع
أكد مراقب األغذية واألسواق بفرع بلدية حولي ضيدان 
العدواني ان االستعدادات قائمة على قدم وساق الستقبال 
شهر رمضان الكرمي وما يصاحب هذه املناسبة الكرمية من 
اإلقبال الشديد على شراء املواد الغذائية من مراكز البيع 
املختلفة، مشيرا الى ان املفتشني الصحيني باملراقبة يقومون 
بالتفتيش بصفة مفاجئة عل���ى مختلف احملال الغذائية 
ومراكز البيع واألسواق للتأكد من صالحية املواد الغذائية 

لالستهالك اآلدمي الى جانب الكشف على املخازن الغذائية 
والتأكد من استيفائها االشتراطات الصحية وحمل العاملني 
فيها الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من األمراض 
املعدية داعيا اجلميع الى التقيد وااللتزام مبا نصت عليه 
اللوائح واألنظمة جتنبا لتحرير املخالفات التي تصل الى 
حد غلق محالتهم غلقا إداريا واتخاذ ما يترتب على ذلك 

من اجراءات ومساءلة قانونية.

تحرير 1274 مخالفة وإتالف 101 رأس من المذبوحات في حولي
ارتفاعا ملحوظا  ارتفع مؤشر املخالفات 
مسجال 1274 مخالفة خالل احلمالت التفتيشية 
التي شنها مفتشو مراقبة االغذية واالسواق 
بفرع بلدية محافظة حولي وشملت التفتيش 
على 935 محال، وذلك خالل النصف االول من 

العام احلالي.
جاء ذل���ك خالل التقرير ال���ذي أصدرته 
ادارة العالقات العامة بالبلدية عن االجنازات 
الرقابية  التي حققتها االجهزة  واألنش���طة 
وتصديها للتج���اوزات التي يرتكبها بعض 
املخالف���ني واملتجاوزين للنظ���م واللوائح 
التي شرعتها البلدية واتخاذ كل االجراءات 

القانونية بحقهم طبقا للقانون حفاظا على 
صحة املستهلكني وسالمتهم.

واس���تعرض مراقب االغذية واالس���واق 
بفرع بلدية محافظة حولي ضيدان العدواني 
االجنازات التي حققتها املراقبة خالل الفترة 
من االول من شهر يناير حتى نهاية يونيو 
من العام احلالي، مشيرا الى ان هذه االرقام 
من واقع االحصائيات والبيانات الرس���مية 
التي حصدها مفتش���و املراقب���ة والتي تدل 
على حجم التصدي ملخالفات بعض اصحاب 
احملالت الغذائية وجتاوزاتهم للقانون حيث 
تأتي في سياق التعليمات املباشرة من نائب 

املدير العام لشؤون قطاع البلدية مبحافظتي 
حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج.

وق���ال العدواني: بلغ ع���دد احملالت التي 
مت غلقها اداريا 26 مح���ال الى جانب اتالف 
336 كيلوغرام���ا من املواد الغذائية املنتهية 
الصالحية وغير الصاحلة لالستهالك اآلدمي، 
مشيرا الى ان االجهزة الرقابية باملرصاد لكل 
من يحاول ترويج مواد غذائية غير مطابقة 
للمواصفات او االشتراطات الصحية أو من 
يحاول التالع���ب بتواريخ االنتاج واالنتهاء 

للمواد الغذائية.
وفي اجلانب املتعلق بإجنازات املس���لخ 

التابع حملافظة حولي، أوضح العدواني ان 
عدد املذبوحات احمللية من اخلراف العربية 
واالس���ترالي واملاعز والعج���ول بلغ 69103 
رؤوس، ال���ى جانب اتالف 101 ذبيحة والتي 
تبني عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي بعد 
الكش���ف عليها من قب���ل األطباء البيطريني 
باملسلخ فيما بلغ عدد املذبوحات املستوردة 
املبردة واملجمدة من االغنام 864 ذبيحة بوزن 
قدره 14282 كلغ فيما بلغ عددها من العجول 
600 ذبيحة بوزن قدره 21969 كلغ، مشيرا الى 
ان هذه املذبوحات واردة من مصر واثيوبيا 

وأستراليا.

وأشار الى ان مفتشو املراقبة متكنوا خالل 
املكثفة على احملالت  التفتيش���ية  اجلوالت 
الغذائية من إيقاف 132 عامال عن العمل بعد 
نتيجة الفحص بوزارة الصحة العامة والتي 
أفادت بأنهم مرضى بأمراض معدية الى جانب 
حترير 76 تعهدا لتنفيذ االشتراطات الصحية، 
مؤكدا ان صحة املواطنني واملقيمني وسالمتهم 
خط أحمر ال مجال للمزايدة عليها بأي حال من 
االحوال، وان احلمالت التفتيشية ال تخضع 
ملكان معني أو وقت محدد ويتم تنفيذها على 
مدار الساعة في إطار سعي البلدية لتأكيد هيبة 

ضيدان العدوانيالقوانني واألنظمة والتصدي للتجاوزات.
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