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يوقع مدير ع���ام البلدية م.أحمد الصبيح 
صباح اليوم عقد اإلش���راف على تنفيذ مبنى 
املختبر املركزي لفحص وحتليل األغذية ومبنى 
إدارة األغذية املستوردة بالشويخ القدمي، وذلك 

في الدور اخلامس مببنى املدير العام.

يق���وم مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في 
الساعة الخامسة من مساء اليوم بالكشف على 
اآلليات والمعدات الجدي���دة، وذلك بموقع ردم 
النفاي���ات واألنقاض الواقع على طريق الدائري 
الس���ابع تنفيذا للعقد رقم 2010/18 ألعمال ردم 
النفايات واألنق���اض في مواقع ال���ردم ببلدية 

الكويت.

 توقيع عقد اإلشراف
على مختبر فحص األغدية

جولة للصبيح على موقع ردم النفايات اليوم

 الجسار يدعو إلى تكريم
مفتشي البلدية

 إدارة األغذية المستوردة:
فحص ومتابعة للكميات المحجوزة

اوضحت مديرة ادارة االغذية املستوردة ببلدية الكويت م.استقالل 
املسلم أنه تنفيذا للمهام املوكلة لالدارة بعد ان مت تشغيل مختبرات 
وزارة الصحة ونقلها الى مقرها اجلديد وقيامها باستقبال عينات املواد 
الغذائية والقيام بأعمال التحليل والفحص وفق الطاقة االستيعابية 
لها، قامت اقسام الواردات باملنافذ احلدودية مؤخرا باستقبال ارساليات 
املواد الغذائية ومنها السلع الرمضانية ومت تطبيق اجراءات الفحص 
والتصري���ح واملطابقة للمواصفات وتقرير الصالحية لالس���تهالك 
اآلدمي، ومتت متابعة الكميات احملجوزة لدى الش���ركات املستوردة 

من قبل قسم املتابعة والتفتيش.
وقالت ان االدارة تود طمأنة املستهلكني بسالمة االغذية الواردة للبالد 
محذرة الشركات املستوردة من انه في حالة عدم االلتزام بالقوانني 

واالنظمة واللوائح سيتم اتخاذ االجراءات القانونية فورا.

م.جسار اجلسار

خضراوات ملقاة على األرض ترك أدوات الطبخ مهملة دون نظافة

البلدي  أش����اد عضو املجلس 
م.جسار اجلسار بالدور املهم الذي 
تقوم به فرق التفتيش في البلدية، 
مثنيا على دور املفتشني الذين أثبتت 
ضبطياتهم الدور املهم واحليوي 
الذي يحمي املواطنني أوال من تالعب 
بعض احملالت بصحتهم وغير ذلك 
من خالل ما تعرضه احملالت من 
بضائع ال تصلح لالستخدام اآلدمي. 
وأوضح اجلس����ار خالل تصريح 
صحافي انه البد من ش����كر هؤالء 
املفتشني أوال والثناء على ما تقوم 
به قيادات البلدية برئاس����ة وزير 
االش����غال العامة ووزي����ر الدولة 
البلدية د.فاضل صفر  لش����ؤون 
ومديرها الع����ام م.احمد الصبيح 
وجميع املديرين في البلدية، مطالبا 
بص����رف مكاف����آت مجزية لهؤالء 
املفتش����ني الذين اجتهدوا وراعوا 
اهلل في عملهم، وذلك أسوة بباقي 
الوزارات التي تكافئ املجتهد في 
عمله. وبني اجلس����ار ان الصحف 
اليومية تطالعنا بش����كل دوري 
ودائم مبهام هؤالء املفتش����ني في 
الغذائي من خالل  ضبط اجلانب 

الضبطي����ات التي يت����م ضبطها، 
خصوصا انها ال تصلح لالستخدام 
اآلدمي ويقومون مبخالفة أصحاب 
احملالت املخالفة وإغالقها حماية 
ألرواح املواطن����ني واملقيمني في 
البلد، وذلك عبر حمالت مفاجئة. 
ومتن����ى ان تقوم بلدي����ة الكويت 
بتكرمي هؤالء املفتشني أفضل تكرمي، 
خصوصا أنهم يستحقون اإلشادة 
الدائم����ة والتي هي كلمة حق البد 

ان تقال.

إغالق 11 محاًل وتحرير 61 مخالفة في أسواق الجهراء

محافظة اجلهراء كانت احملطة الثالثة النطالق 
احلمالت التفتيشية ضمن سلسلة احلمالت التي 
تنظمها ادارة العالقات العامة بالبلدية في جميع 
محافظات الكويت والتي تأتي في سياق التعليمات 
املباشرة من وزير األشغال العامة وزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر واملتابعة احلثيثة 
من مدير عام البلدي����ة م.أحمد الصبيح حفاظا 
على صحة وسالمة املستهلكني وملواجهة موجة 
عمليات تس����ويق املواد الغذائية والتي تتزامن 
مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل حتسبا 
ألن تتخللها عملي����ات ترويج ملواد غذائية غير 

صاحلة لالستهالك اآلدمي.
واس����فرت احلملة التي انطلقت عند الساعة 
العاشرة صباحا واستمرت ملدة 3 ساعات مبساندة 
أمنية من مديرية أمن محافظة اجلهراء عن غلق 
11 محال غلقا إداريا وحترير 61 مخالفة واتالف 30 
كلغ من املواد الغذائية غير الصاحلة لالستهالك 

اآلدمي.
وقال مدير ادارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية عبداهلل السمري الذي ترأس الفريق األول 

ان احلملة الت����ي انطلقت في املنطقة الصناعية 
باجلهراء شملت التفتيش على شركات التجهيزات 
الغذائية واملطاعم واألسواق املركزية والتي أسفرت 
عن حترير 31 مخالفة كان منها عرض وبيع مواد 
غذائية غير مح����ددة بالترخيص وعدم االلتزام 
بقواعد النظافة العامة والعمل قبل احلصول على 
شهادة صحية وتشغيل عامل قبل احلصول على 
ش����هادة صحية الى جانب مخالفات عدم وضع 
الترخي����ص الصحي في مكان ب����ارز وإتالف 18 
كلغ من املواد الغذائية غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدم����ي فيما مت التنبيه عل����ى أصحاب احملالت 
لتنفيذ عدد من االش����تراطات الواجب توافرها 
على ان تتم معاودة الكشف عليها الحقا للتأكد 

من تنفيذها.
واضاف ان احلمالت التفتيشية سيتم تصعيدها 
وبكثافة على جميع احملالت الغذائية الواقعة في 
نطاق احملافظة وتفعيل الدور الرقابي على مختلف 
األصعدة بهدف وصول املادة الغذائية الى مائدة 
املستهلك سليمة ومطابقة لالشتراطات الصحية 
فضال عن اتخاذ جميع االجراءات القانونية بحق 

املتجاوزين للوائح وأنظمة البلدية.

مخالفات

من جهته أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة اجلهراء بالوكالة أنور الصالح الذي ترأس 
الفريق اآلخر من احلملة ان مفتشي الفريق متكنوا 
من غلق 11 محال غلقا إداريا وحترير 30 مخالفة 
الى جانب إتالف 12 كلغ من اللحوم الفاسدة مشيرا 
الى ان املخالفات اشتملت على فتح محالت دون 
ترخيص صحي والعمل قبل احلصول على شهادة 
صحية وتشغيل عامل قبل احلصول على شهادة 
صحية الى جانب مخالفات اس����تغالل مساحات 
اضافية تتجاوز حدود املساحة املرخصة وعرض 
وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة وعرض وبيع 

مواد غذائية منتهية الصالحية.
واضاف: هدفنا ان تكون جميع املواد الغذائية 
خاضعة لرقابة مفتشي البلدية من خالل احلمالت 
التفتيش����ية املكثفة التي يتم تنفيذها على مدار 
الساعة والتحقق من صالحيتها لالستهالك اآلدمي 
ومطابقتها لالشتراطات الصحية الى جانب اخذ 

العينات العشوائية من مختلف املواد الغذائية 
دوريا وحتويلها الى مختبرات وزارة الصحة العامة 
واتخاذ كل االجراءات القانونية بحق املتجاوزين 

للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.
وكش����ف الصالح عن وضع آلية عمل خالل 
شهر رمضان الكرمي بهدف إحكام السيطرة على 
خط سير املواد الغذائية قبل حلظة اعدادها حتي 
وصولها الى موائد الصائمني سليمة وهي على 
فترتني األولى تس����بق اإلفطار واألخرى ما قبل 
الس����حور الى جانب العمل امليداني للمفتش����ني 
على مدار الساعة من خالل انتشار مفتشي فريق 
الط����وارئ بالنوبات )أ، ب، ج( والكش����ف على 
جميع احملالت الغذائية والتأكد من حمل العاملني 
فيها للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من 
األمراض املعدية مؤكدا ان أعمال فريق الطوارئ 
مس����تمرة طوال الع����ام وال تقتصر على فترات 
زمنية معينة مشيرا الى انه يتم تشديد الرقابة 
في مثل هذه املناسبات الكرمية على جميع املواد 
الغذائية لضمان وصولها وفقا ملعايير اجلودة 

والسالمة.


