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اعداد: بداح العنزي

أكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان االجهزة الرقابية 
في البلدية وعلى رأسها املفتشون يصادرون اي مواد غذائية 
تالف����ة او منتهية الصالحية تدخل في خلط )القرقيعان( 
ويتخذون اجراءات قانونية صارمة بحق املخالفني. وقال 
الصبيح ل� »كونا« امس ان املفتشني الصحيني في البلدية 
يقومون مبتابعة احملالت التي تبيع املواد الغذائية اخلاصة 
باحتفاالت منتصف ش����هر رمضان املب����ارك )القرقيعان( 

والتفتيش عليها بشكل متواصل واتخاذ االجراءات القانونية 
بحق املخالفني. وافاد بان غرامة املخالفة تتراوح بني 500 
دين����ار وألف دينار لكل من يقوم ببيع مثل تلك املواد كما 
يتم غلق احملل اداريا وسحب التراخيص. وحذر الصبيح 
اي مخال����ف من اصحاب محالت بيع امل����واد الغذائية من 
استغالل مناسبة احتفاالت )القرقيعان( لبيع ما لديه من 

مواد غذائية فاسدة او تالفة او منتهية الصالحية.

الصبيح: إجراءات صارمة بحق مخالفات »القرقيعان«

بلدية العاصمة أحكمت قبضتها على 21 أفعى
وكمية كبيرة من المفرقعات الخطرة في »الري«

بمشاركة »الداخلية« والمركز العلمي وحديقة الحيوان

الشمري: األيام المقبلة ستشهد المزيد من الحمالت لتزامنها مع حلول عيد الفطر المبارك
الدويل�ة: إحال�ة الحيوانات الخطرة الت�ي تمت مصادرتها إلى جه�ات االختصاص

واصل���ت بلدي���ة محافظ���ة 
التفتيش���ية  العاصمة حمالتها 
املتعاقبة ملتابعة الباعة املتجولني 
في أرجاء احملافظة للقضاء على 
ه���ذه الظاهرة غي���ر احلضارية 
والصحي���ة لتح���ط رحالها في 
التاب���ع ملنطقة  الطيور  س���وق 
الري لتباغت باعتها املتجولني، 
وخاصة على باع���ة احليوانات 
اخلطرة واملفرقعات، ملا لهما من 
أثر سلبي يشكل خطرا على سالمة 
مستخدميها من األطفال واملراهقني 
الذين يجهلون مدى خطورتها، 
الذي تطلب تشكيل حملة  األمر 
نظمتها البلدية وش���اركت فيها 
عدد من اجلهات ذات االختصاص، 
متثلت في كل من وزارة الداخلية، 
واملركز العلمي وحديقة احليوان 
بالبلدية، واستمرت منذ الساعة 
الثالثة عصرا حتى السادسة من 

مساء يوم اجلمعة املاضي.
بدوره، أك���د مدير فرع بلدية 
محافظة العاصمة م.فالح الشمري 
أن احلمالت التفتيشية مستمرة 
في احملافظة، التي تأتي لضمان 
تطبيق لوائح وأنظمة البلدية على 
كل من هو مخالف، مبينا أن األيام 
القليل���ة املقبلة التي تتزامن مع 
اقتراب حلول عيد الفطر املبارك 
ستشهد املزيد من اجلوالت التي 
ستدش���نها بلدية احملافظة على 
محالت بيع األغذية، حرصا على 
سالمة املستهلك كون هذه األيام 

ي���زداد فيها العمل التس���ويقي، 
حتس���با لوجود بعض اإلهمال 
ال���ذي ينجم ع���ن الضغط الذي 
ستشهده محال بيع املواد الغذائية 
كالتمور وغيرها من محالت بيع 

احللوى. 
وق���ال الش���مري ان احلملة 
التي ش���نتها بلدية  التفتيشية 
العاصمة في منطقة أسواق الري، 
ونفذتها مراقبة األغذية واألسواق 
ممثلة في كل من مركز أس���واق 
الري بالتعاون مع مركز شرق، 
جاءت بناء على تنفيذ توصيات 
وزير البلدية د.فاضل صفر ومدير 
عام البلدية م.أحمد الصبيح التي 
أشارت إلى وجود بعض املالحظات 

املتعلق���ة بالباع���ة املتجول���ني 
النظافة  وانخف���اض مس���توى 
ووجود بعض التجاوزات، موضحا 
ان هذه احلملة تعد أيضا مكملة 
للجوالت االعتيادية التفقدية للحد 
من ظاهرة الباعة املتجولني، وذلك 
للقضاء على ممارسة بيع كل ما 
هو خطر وممنوع، سواء كان من 
احليوانات اخلطرة أو املفرقعات 
التي متارس عملية بيعها في سوق 
الطيور، والتي نهدف من خاللها 
إلى سالمة املواطن واملقيم كون 
أغلب املستخدمني لها من األطفال 
واملراهقني الذين يجهلون خطورة 
التعامل معها. وأشار الشمري إلى 
عدم تعاون الش���ركة املستثمرة 

لسوق اجلمعة وذلك من خالل عدم 
تعاونها مع موظفي مركز سوق 
اجلمعة، نتيجة منعها املوظفني 
الذي  من دخول الس���وق، األمر 
دعانا إلى اإليعاز ملوظفي البلدية 
بعدم االحتكاك بهم منعا للمشاكل 
ولتحقيق أهداف احلملة، متوجها 
بالش���كر إلدارة العالقات العامة 
الكويت ملواكبتها أجواء  ببلدية 
احلملة للعم���ل على إبراز الدور 

اإليجابي للبلدية.
من جانبه، أكد رئيس أسواق 
الري علي الدويلة ان احلملة القت 
جناحا نتيجة التعاون املثمر الذي 
حقق أهداف احلملة املرجوة، وذلك 
من خالل تعاون اجلهات املشتركة 

التي رافقت احلملة في تعاملها مع 
الباعة املتجولني، التي تركز عملها 
على التعامل مع باعة املفرقعات 
واحليوانات اخلط����رة كاألفاعي 
والقرود، مبينا أنه متت إحالة عدد 
من الباعة املتجولني واملخالفني ممن 
يعملون على بيع املواد الغذائية إلى 
جهات االختصاص عبر رجال األمن 
املرافقني للحملة، إضافة إلى إحالة 
بعض احليوانات اخلطرة التي متت 
مصادرتها إلى جهات االختصاص. 
وأوضح الدويلة أن احلملة أسفرت 
عن مصادرة نصف طن من الرقي، 
وإحالة 21 أفعى إلى املركز العلمي، 
إضافة إل����ى إحالة قرد واحد إلى 
حديقة احلي����وان، وإحالة كمية 
املتفرقع����ات التي مت ضبطها إلى 
وزارة الداخلية، مؤكدا أن احلمالت 
التفتيشية مستمرة، خاصة انها 
ش����به أس����بوعية، عل����ى الباعة 
املتجولني التي نهدف من خاللها 
إلى القضاء على تلك الظاهرة غير 
احلضارية. من جهته، قال مراقب 
األغذية واألسواق جزا الديحاني ان 
هذه احلملة تعد من أولى احلمالت 
التي متيزت بالتنس����يق بني تلك 
جه����ات األمر الذي أدى إلى جناح 
احلملة، متمنيا أن يتم العمل على 
التعاون واستمرارية التنسيق بني 
هذه اجلهات مستقبال ليتم تواصل 
النجاحات املستقبلية، موجها شكرا 
إلى وزير البلدية وجميع قياديي 

الوزارة.

مصادرة األفاعي اخلطرة وحتويلها إلى املركز العلمي

..وجولة داخل السوقمعاينة بعض املخالفاتضبط أحد الباعة املتجولني مبواد خطرة

مصادرة نصف طن من الرقي

جانب من احلملة على منطقة الري

.. وتستفسر عن حلوى فاسدة تهدد حياة األطفال
استفسرت م.حنان بوشهر 
عن صحة اخلبر الذي نشرته 
إحدى الصحف يوم الس���بت 
املاضي املوافق 2010/8/21 عن 
دخول »حلوى فاس���دة تهدد 
إلى األس���واق  أطفالنا هربت 
والفح���ص أظه���ر أنه���ا غير 
صاحلة«.. ل���ذا يرجى إفادتي 
عن مدى صحة هذا اخلبر؟ وإن 
كان ما ورد به صحيحا � فيرجى 

إفادتي عن اآلتي:
1 � كيف دخلت تلك الكميات 
من احللوى للكويت؟ ومتى؟ 
ومن أي دولة مت استيرادها؟ 
ومن هو املسؤول بإدارة األغذية 
املستوردة الذي باشر إجراءات 
تلك املعاملة وفي أي مراقبة من 
مراقبات إدارة األغذية املستوردة 

متت تلك اإلجراءات؟
م���ع تزويدي بنس���خ عن 
املستندات اخلاصة بإجراءات 

تلك املعاملة.
2 � ما اسم الشركة املستوردة؟ 

ومن صاحبها؟
الش���ركة  ل���دى  � ه���ل   3
املستوردة س���وابق ملثل تلك 

املخالفات؟
4 � ما الفترة الزمنية الفاصلة 
مابني تاريخ سحب العينة من 
اإلرسالية وتاريخ ظهور نتيجة 
الفحص املخبري؟ وما الفترة 
الزمنية الفاصلة ما بني تاريخ 
ظهور نتيجة الفحص املخبري 

وتاريخ تخيير التاجر؟
5 � هل تكرر اسم املسؤول 
بإدارة األغذية املستوردة الذي 
اعتمد معاملة تلك اإلرس���الية 
على أكثر م���ن معاملة لنفس 
الش���ركة؟ إن كان اجلواب ب� 
»نعم« فيرجى تزويدي بصور 

عن تلك املعامالت. 
6 � ما اإلجراءات القانونية 
التي اتخذها رئيس قطاع شؤون 
اخلدمات البلدية بش���أن تلك 
التي  املخالفة؟ وما اإلجراءات 
اتخذها جتاه الشركة املخالفة؟ 

وما اإلجراءات التي اتخذها جتاه 
موظفي ومسؤولي إدارة األغذية 
العالقة؟ مع  املستوردة ذوي 
تزويدي بنسخ من املستندات 

اخلاصة بتلك اإلجراءات.
7 � ما ال���دور الذي قام به 
قطاع شؤون اخلدمات البلدية 
للتنس���يق مع أف���رع البلدية 
باحملافظات لتجنب وصول تلك 
الفاسدة من احللوى  الكميات 
للمس���تهلكني؟ م���ع تزويدي 
بنس���خ من تلك اإلج���راءات 

واملخاطبات.
التي  � ما اإلج�������راءات   8
قام بها قطاع شؤون اخلدمات 
البلدي���ة لتنج���ب وقوع مثل 
تلك املخالفات اجلسيمة على 
القصير؟ وم��ا األنظمة  املدى 
التي يسعى القطاع لتطبيقها 
ملنع تك����رار تلك املخالف����ات 
البعيد؟ مع  ال���م���دى  عل���ى 
تزوي���دي بنس����خ عن تل��ك 

اإلج��راءات.

بوشهري تسأل عن كيفية دخول
 17 ألف دجاجة فاسدة إلى األسواق

طلبت تفاصيل اإلجراءات التي قام بها »شؤون خدمات البلدية«

وجهت عضو املجلس البلدي م.جنان بوشهري 
حزمة استفسارات عن كيفية دخول كمية من 
الدجاج الفاسد الى البالد، وجاءت أسئلتها كما 

يلي:
نشرت إحدى الصحف احمللية يوم اجلمعة 
املاضي خبرا بالصفحة األولى مفاده »تسرب 17 
ألف دجاجة فاسدة لألسواق وأن صحة املستهلكني 
في خطر«. لذا يرجى إفادتي عن مدى صحة هذا 
اخلب���ر؟ وإن كان ما ورد به صحيحا � فيرجى 

إفادتي عن اآلتي:
1 � كيف دخلت تلك الكميات من الدجاج الفاسد 
الى الكويت؟ ومتى؟ ومن أي دولة مت استيرادها؟ 
ومن املس���ؤول بإدارة األغذية املستوردة الذي 
باش���ر إجراءات تلك املعاملة؟ وفي أي مراقبة 
من مراقبات إدارة األغذية املستوردة متت تلك 
اإلجراءات؟ مع تزويدي بنسخ عن املستندات 

اخلاصة بإجراءات تلك املعاملة.
2 � م���ا اس���م الش���ركة املس���توردة؟ ومن 

صاحبها؟
3 � ما اإلجراءات االحترازية التي متت بشأن 
تلك اإلرسالية الفاسدة قبل ظهور نتيجة الفحص 
املخبري؟ وبعد ظهور نتيجة الفحص املخبري؟ 
ومن املسؤول الذي اتخذ تلك اإلجراءات؟ وما 
املراقب���ة التي متت فيها؟ مع تزويدي بنس���خ 
عن املستندات اخلاصة بتك اإلجراءات مبا فيها 

املخالفات إن وجدت.
4 � في أي مخزن مت حجز تلك الكميات من 
الدجاج الفاسد؟ وهل يعود املخزن للمستورد 

نفسه أو جلهة أخرى؟
5 � ما الفترة الزمني���ة الفاصلة بني تاريخ 
سحب العينة من اإلرسالية وتاريخ ظهور نتيجة 
الفحص املخبري؟ وما الفترة الزمنية الفاصلة 
بني تاريخ ظهور نتيجة الفحص املخبري وتاريخ 
تخيي���ر التاجر؟ مع تزويدي بنس���خ من تلك 

املعامالت.
6 � هل تكرر اس���م املسؤول بإدارة األغذية 
املس���توردة الذي اعتمد معاملة تلك اإلرسالية 
على أكثر من معاملة للش���ركة نفسها؟ إن كان 
اجلواب ب� »نعم« فيرجى تزويدي بصور عن 

تلك املعامالت.
7 � ما اإلجراءات التي اتخذها رئيس قطاع 
شؤون اخلدمات البلدية بشأن تلك املخالفة؟ وما 
اإلجراءات التي اتخذها جتاه الشركة املخالفة؟ 
وم���ا اإلج���راءات التي اتخذها جت���اه موظفي 

ومسؤولي إدارة األغذية املستوردة ذوي العالقة؟ 
مع تزويدي بنسخ عن املستندات اخلاصة بتلك 

اإلجراءات.
8 � ما الدور الذي قام به قطاع شؤون اخلدمات 
البلدية للتنسيق مع أفرع البلدية باحملافظات 
لتجنب وصول تلك الكميات الفاسدة من الدجاج 
للمستهلكني؟ مع تزويدي بنسخ عن تلك اإلجراءات 

واملخاطبات.
9 � ما اإلجراءات التي قام بها قطاع ش���ؤون 
اخلدمات البلدية لتنجب وقوع مثل تلك املخالفات 
اجلسيمة على املدى القصير؟ وما األنظمة التي 
يسعى القطاع لتطبيقها ملنع تكرار تلك املخالفات 
على املدى البعيد؟ مع تزويدي بنسخ من تلك 

اإلجراءات.
10 � أشارت الصحيفة في ذات اخلبر إلى ان 
صاحب الشركة من أصحاب السوابق ملثل تلك 
املخالفات حيث سبق ان قام بتوزيع حلوم فاسدة 
قبل 8 أشهر. لذا يرجى إفادتي عن تفاصيل تلك 
املخالف���ة واإلجراءات التي متت بحق املخالف؟ 
وهل صدر حكم قضائي بحقه فيما يخص تلك 
الواقعة؟ وهل يوجد بحق الشركة مخالفات أخرى 
بشأن استيراد مواد غذائية فاسدة؟ مع تزويدي 

بنسخ عن تلك املخالفات واألحكام القضائية.

م.جنان بوشهري

م.أحمد الصبيح
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