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فريق طوارئ العاصمة مع املدير م.فالح الشمري   )محمد ماهر(

ماء ورد غير صالح لالستهالك اآلدمي

زيتون وأجبان منتهية الصالحية

طارق القطان يتابع صالحية منتج

أسابيع مبراقبة هذه املخازن وبعد التأكد من تالعب أصحاب 
املخازن باملواد الغذائية املوجودة قام الفريق مبداهمة هذه 
املخازن ليال بدعم من وزارة الداخلية وبحضور مدير عام 
البلدية م.احمد الصبيح لالطالع على سير عملية الضبط 
ومت حجز العمالة باملخفر، مضيفا أنه مت تعميم اسم صاحب 
هذه املخازن وهو غير كويتي اجلنسية بعد أن توارى عن 

االنظار ومت فتح محضر بالواقعة.
وبني القطان أن تواجد مدير عام البلدية خالل نوبتني 
مع املفتشني حتى س����اعات الصباح االولى كان دعما لهم 

وحافزا واثنى على سير العملية.
وبني القطان أن كثيرا من هذه املواد فس����دت بس����بب 
احل����رارة وعدم تخزينها ضمن درجات احلرارة منخفضة 
للحف����اظ عليها باالضافة الى مئ����ات علب احلليب طويل 
االجل التي باتت غير صاحلة لالس����تهالك اآلدمي بس����بب 

سوء التخزين.
وخرجت اجلولة االولى بالتحفظ على 35 طنا ونصف 
الطن من املواد الغذائي����ة من مخزنني للمواد الغذائية في 
منطقة الشويخ � فرع اجلملة والتي بدأت منذ الساعة الرابعة 
مساء الى الساعة الثامنة صباحا، اضافة الى حترير العديد 
من املخالفات واحملاضر للمتجاوزين فضال عن اعداد تقرير 
لرفعه الى مسؤولي البلدية التخاذ االجراءات املناسبة بحق 
املخالفني خصوصا انه مت انذارهم سابقا ولم يرتدعوا عن 

تكرار هذه التجاوزات.
وافاد القطان ان البلدية اعطت املخازن املخالفة في السابق 
مهلة كافية لتعديل اوضاعها، لكن اصحابها تهاونوا في ذلك 
ولم يتحركوا لترخيص هذه املخازن، مشيرا الى أن بعض 
هذه املخازن ال متلك اي نوع من التراخيص ال جتاريا وال 
صحيا وبعضها مؤجرة بالباطن لش����ركات تخزين املواد 

الغذائية بال أي سند قانوني.

القطان ان فريق التفتيش متكن من ضبط ومصادرة نحو 
35 طنا من املواد الغذائية املنتهية الصالحية يعود تاريخ 

بعض صالحيتها الى 2001 وأخرى الى خمس سنوات.
واس����تنكر القطان س����وء االوضاع في مخازن االغذية 
الفاس����دة واملنتهية الصالحية املرتبطة بحياة املستهلكني 
حيث انتشار القمامة بجانب املواد الغذائية باالضافة الى 
القوارض واحلشرات املنتش����رة بينها، مشيرا الى انتهاء 
تواريخ صالحية مئات االصناف م����ن املواد الغذائية من 
جهة ومن جهة أخرى فساد وتلف هذه املواد بسبب سوء 

التخزين وعدم تطبيق االشتراطات اخلاصة بها.
وبني القطان انه مت التحفظ على أطنان من املواد الغذائية 
من عسل � مربى - بهارات - مكسرات - حلويات – ارز - 
فول - جبنة – زيت - زيتون ومعلبات ومت ضبط كميات 
كبيرة منها ومت التحفظ عليها بغرض اتالفها لعدم صالحيتها 

لضمان عدم تسريبها مرة أخرى الى السوق.
موضحا أن فريق طوارئ العاصمة قام منذ حوالي ثالثة 

جهود مميزة
جه��ود كبيرة مميزة يبذله��ا فريق الطوارئ 
في بلدية العاصمة سواء كانت خالل عطلة العيد 
أو األي��ام احلالية متثلت في ضبط كميات كبيرة 
من األغذية غير الصاحلة ومنتهية الصالحية في 
عدد من املخازن قبل أن يتم تسريبها الى السوق 
وهذه اجلهود حتتاج اإلشادة من قبل املسؤولني 
بهذا الفريق الذي يترأسه طارق القطان وبإشراف 
ومتابعة مباشرة من قبل مدير فرع بلدية العاصمة 

م.فالح الشمري.

أكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان البلدية أعلنت 
حالة من االستنفار بني مفتش����يها ضمن جولة تفتيشية 
مفاجئ����ة ومفتوحة على مخازن ش����ركات عدة في منطقة 
الشويخ � فرع سوق اجلملة مت خاللها ضبط اكبر ضبطية 
في تاريخ محافظة العاصمة بلغت 40 طنا من املواد الغذائية 
املنتهية الصالحية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي واملنتهية 

الصالحية.
وقال م.الصبي����ح ان فريق طوارئ العاصمة متكن من 
ضبط اكبر كمية مواد غذائية منتهية الصالحية بلغت 40 
طنا وفتح مخ����ازن بدون تراخيص من خالل مداهمة عدة 
مخازن متفرقة ومت احباط محاولة تصريفها للمستهلك عن 
طريق االسواق الشعبية أو تصريفها لرواد البر عن طريق 
البقاالت املنتش����رة بني خيام البر وتوزيعها على املطاعم 
ومحالت احللويات وذلك بع����د تبديل تواريخ الصالحية 
وبيعها بأس����عار زهيدة وبكميات كبيرة اضافة الى اعادة 

تعبئتها وخلط الطالح بالصالح ووضع تواريخ جديدة.
وشدد على أن البلدية تقوم بتفعيل أقصى أدوات الضبط 
وعدم التهاون مع املخالفني واملتجاوزين، وحترير املخالفات 
بحقهم بعيدا عن اي وس����اطة او محسوبية وعدم التهاون 
مع املخالفني واملتجاوزين واحلرص على اتالف املضبوطات 

حتى ال تتم االستفادة منها مرة أخرى.
وأضاف م.الصبيح ان استمرار احلمالت التفتيشية على 
مخازن املواد الغذائية في منطقة الش����ويخ � فرع اجلملة 
مازالت تعمل منذ ب����دء املداهمات والتي بدأت عصر أمس 
االول حيث يرافقه في اجلولة الوكيل املساعد لقطاع الرقابة 
التجارية بوزارة التجارة عبدالعزيز اخلالدي ومدير بلدية 
العاصمة فالح الش����مري وفرق من االدارة العامة لالطفاء 

ووزارتي الداخلية والتجارة.
 من جانبه قال رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة طارق 

ضبط 40 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصالحية بالشويخ
ُتعّد األكبر في تاريخ »العاصمة« واشتملت على ماء ورد وعسل وزيتون وحليب أطفال ومعلبات وحلويات




