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 ٤٠٫٢ مليونًا لألرز والعدس والسكر ومسحوق الحليب والزيت النباتي ومعجون الطماطم

 «التجارة» تنفق ٥٧٫٨ مليون دينار على المواد التموينية في ٨ شهور
 الخالدي لـ «األنباء»: ضبط مخزن بالري يعيد تعبئة مسـحوق الصابون في عبوات مقلدة لماركات مشـهورة.. ومصنع يحوي مواد منتهية الصالحية

 عبدالعزيز اخلالدي

 عبداهللا الفارس مفتتحا املعرض 

التجهيزات الغذائية في منطقة 
الرقعي حيـــث مت ضبط ٢٥٥ 
كيس عصير ماجنـــو منتهي 
الصالحية في يوليو ٢٠١٠ و١١٥ 
كيس فراولة منتهي الصالحية 
في يناير ٢٠١٠ و٣٦ بطل شراب 
برتقـــال منتهي الصالحية في 
يوليو ٢٠١٠ و٤٠ بطل شـــراب 
توت منتهي الصالحية في يوليو 
٢٠١٠ و٤٥٠ بطل كاتشاب منتهي 

الصالحية في يونيو ٢٠١٠.

  قوت المواطن

  وأكد اخلالـــدي ان التجارة 
تعلن عـــن هـــذه الضبطيات 
لتحذر كل من تسّول له نفسه 
العبث في قوت املواطــن واملقيم 
وان الـــوزارة حريصـــة على 
مراقبة املـــواد الغذائية او اي 
مـــواد اخرى قبل عرضها على 
جمهور املستهلكني للتأكد من 

صالحيتها. 

برئاســـة مراقـــب احملافظـــة 
بدر اخلرينـــج ورئيس مركز 
الصليبخات عايد زيد واملفتشني 
حامد الظفيري ومحمد فهد علي 
وناصر محمد ثومير بالتفتيش 
على احـــد مصانـــع ومعامل 
احللويـــات واملعجنـــات في 
منطـــقة الصليبية الصناعية 
تابع الحـــد املراكـــز اخلاصة 
الغذائية حيث  بالتجهيـــزات 
مت ضبط العـــديـــد من املواد 
الغذائيـــة املنتهية الصالحية 
والتي يتم تصنيعها وتوزيعها 
على السوق ومن بينها: مربى 
فراولة منتهية الصالحية في 
فبرايـــر ٢٠١٠، و٩ كراتني جنب 
موزاريال منتهية الصالحية في 
ديسمبر ٢٠١٠، وأجبان بها عفن 

ظاهري.
  ولفت اخلالدي الى ان فريق 
الرقابة قام بالتفتيش على احد 
املخازن لشركة متخصصة في 

داخـــل املخزن مت ضبط ١١٣٥٨ 
علبة مسحوق صابون ملاركة 
مشهورة زنة ٢٨٠ غراما تبني 
انه مت جتهيزها بنفس الطريقة 

السابقة.
  من جهة أخرى، قال اخلالدي 
ان فريـــق الرقابـــة التجارية 
بالوزارة مبحافظـــة اجلهراء 

معروفة ومن ثم االستفادة من 
فارق السعر الكبير من املسحوق 

املقلد.
  وأضاف اخلالدي ان فريق 
محافظة الفروانية بقيادة مراقب 
احملافظة مـــرزوق العتيبي قد 
متكن من ضبط هذه املخالفة.

  وأشار الى ان احد الوافدين 
كان يدير هـــذا املخزن وقد مت 
ضبط عدد من العمالة الوافدة 
يقومون بهذه العملية املخالفة 

للقانون.

  صابون مقلد

  وأوضح اخلالدي ان فريق 
الرقابة متكن من ضبط ٣٥٥ علبة 
مت جتهيزها و٣٦ علبة أخرى 
حتت التجهيز اضافة الى ضبط 
٧٠ كيسا ملســـحوق الصابون 
املقلـــد زنة ٢٥ كيلوغراما و٢٨ 

كيسا مقلدا ملاركة أخرى.
  وذكر انه من خالل التفتيش 

على ١٥ صنفا من تلك األنواع، 
مشيرة الى اضافة أصناف جديدة 
حلليب ومغذيات األطفال خالل 
األشهر املاضية، وبّينت الوزارة 
ان دعم املواد االنشائية كّلفها 
٩٫٧ ماليني دينار صرفت على 
االســـمنت واحلديد والطابوق 

بأنواعه املختلفة.
  من جهـــة أخرى، كشـــف 
الوكيل املساعد لشؤون الرقابة 
التجارية فـــي وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز اخلالدي 
لـ «األنباء» عن متكن الوزارة 
من ضبط احد املخازن التجارية 
مبنطقة الري يتم فيه حتويل 
مسحوق الصابون من عبوات 
كبيرة تزن ٢٥ كيلوغراما «مادة 
مقلدة» مصنعة خليجيا ويتم 
تعبئتها فـــي «علب صغيرة» 
تزن ١٢٠ غراما ملاركات عاملية 
معروفة وذلك لغش املستهلك 
وايهامه بأن هذا املنتج ماركات 

 عاطف رمضان وكونا:
التجـــارة  وزارة    قالـــت 
أنفقت نحو  انهـــا  والصناعة 
٥٧٫٨ مليـــون دينار على دعم 
املواد التموينية في الفترة من 
بداية ابريل حتى نهاية نوفمبر 
املاضيني، وأوضحت الوزارة في 
احصائية لها امس ان اجمالي 
ما مت انفاقه على املواد الغذائية 
التي تشـــمل األرز والســـكر 
والعدس ومســـحوق احلليب 
النباتـــي ومعجون  والزيـــت 
الطماطم بلغ ٤٠٫٢ مليون دينار، 
مضيفة انها اكثر املواد املدعومة 
تكلفة خالل الفترة املشمولة في 

االحصائية.

  ٢٫٢ مليون دينار

  وذكرت ان اجمالي ما أنفقته 
علـــى دعم حليـــب ومغذيات 
األطفال بأنواعها املختلفة قّدر 
بنحو ٢٫٢ مليون دينار أنفقت 

 بحث فتح خطوط جوية 
بين الكويت والصين

 جوالة «الشباب 
والرياضة» شاركت في 

ملتقى الكويت اإلعالمي

ـ كونا:   كوانزو (الصـــني) 
اكد القنصل العام عبدالوهاب 
الصقـــر ان فتح خط مباشـــر 
او غير مباشـــر مع اخلطوط 
اجلوية الكويتية او الصينية 
الى الكويت يعتبر خطوة مهمة 
وفي االجتاه الصحيح لتعزيز 
التبادل التجاري واالستثماري 
بـــني رجال االعمـــال والقطاع 
اخلاص فـــي كال البلدين. جاء 
ذلك خالل لقاء القنصل الصقر 
نائب مدير عام شـــركة بايون 
الدولي ملطار كوانزو ما شنيانغ. 
وذكر بيان عن القنصلية العامة 
للكويت في مدينة كوانزو امس 
ان ما شـــنيانغ اكد اهمية فتح 
خط مباشـــر مع الكويت وان 
شركة الطيران الصيني اجلنوبي 
مستعدة لفتح خط مباشر مع 
الكويت اسوة بشقيقتها القطرية 
واالماراتية واليمنية واملصرية 
وكذلك الســـعودية في شـــهر 

مارس القادم.

 شاركت جوالة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بعدد ٥٥ جواال 
من مختلف العشائر في ملتقى 
الكويت اإلعالمي للشباب والذي 
أقيم بجامعة الكويت وبدعوة من 
أمني عام امللتقى اإلعالمي للشباب 
ماضي اخلميس بهدف فتح آفاق 
جديدة أمام اإلعالميني من الشباب 
في الكويت ومبشاركة عدد من 
اإلعالميـــني ورؤســـاء التحرير 
ومســـؤولي احملطات الفضائية 
وكبار املسؤولني في املؤسسات 

اإلعالمية املختلفة. 

 برعاية النائب األول 

 «مبادرة en.v» تعلن إطالق معرض 
REUSE في الكويت

 أعلنت «مبادرة en.v» احدى املنظمات املكرسة للمسؤولية االجتماعية 
في العالم العربي والتابعة لشركة مجموعة البوتيك الفنية، عن اطالق 
الدورة الرابعة من معرض REUSE وستستمر أنشطة املعرض حتى اليوم 

من ٤ عصرا حتى ٩ مساء يوميا في مقر الكلية االسترالية.
  وقبيل انطالق املعرض مت تنظيم حفل االفتتاح حتت رعاية النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك وعقب 
احلفل اقيمت امســــية عرض خاص متتد من الســــاعة ٦ وحتى ٩ مساء 

بحضور كبار الشخصيات من املجتمع احمللي واالقليمي.
  ويعتبــــر هذا املعرض في دورته الرابعة رائدا في مجال االســــتدامة 
وإعادة التدوير في الكويت، حيث حتتشد جهود اكثر من ١٥٠ مشاركا من 
منظمات غير ربحية وشركات ومهنيني ومواهب ابداعية ملهمة من اجل 
التفاعل وايجاد حلول مبتكرة تعزز العيش املستدام ويتناول املعرض 
ما مجموعه ١٠ محاور لتعزيز واالرتقاء بأســــلوب حياة صديق للبيئة 
وأجريت أنشــــطة معرض REUSE ٤٫٠ في موقف شاغر للسيارات تزيد 
مساحته على ٥٠٠٠ متر مربع في حرم الكلية االسترالية، وذلك باستخدام 
اخلردة واملواد املهملة. وقدم املعرض بشــــكل يومي مزيجا متميزا من 
املعارض الفنية وعروض االفالم واملجسمات االعالمية املتنوعة، وسباقات 
الســــيارات الصغيرة، وصالة جلوس ومنتجات وأزياء وأكسسوارات 
عصرية صديقة للبيئة، كما سيتم تقدمي اجلوائز والكثير من املفاجآت. 
وفي هذا الســــياق، قال الرئيس التنفيذي والشريك املدير زاهد سلطان 
«مبادرة en.v» نحن سعداء جدا إلطالق معرض REUSE للمرة الرابعة 
في الكويت وقد شــــهد املعرض هذا العام منــــوا هائال من حيث احلجم 
واملشــــاركة واألنشــــطة اليومية وذلك بفضل الدعم الكبير الذي قدمته 
شــــركات مرموقة من القطاعني العام واخلــــاص، في إطار حرصها على 

مواصلة رفع مستوى الوعي باملسؤولية واالستدامة البيئية.
  ويحظى معرض REUSE ٤٫٠ هذا العام برعاية رســــمية من شــــركة 
داو للكيماويات في الشــــرق األوسط، وشــــركة زين كالشريك املفضل، 
الى جانب مجموعة من الشــــركاء في القطــــاع اخلاص مثل: «أغيليتي» 
و«MRC» و«إكسون موبيل» باإلضافة الى الدعم من عدد من املؤسسات 

االعالمية الرائدة.

REUSE نبذة عن معرض  

  يأتي معرض REUSE السنوي مبثابة فرصة للمنظمات غير الربحية 
والشركات واملهنيني واملواهب االبداعية الطموحة لعرض اجنازاتهم في 
مجاالت املسؤولية االجتماعية واالستدامة امام اجلمهور العام من خالل 

مجموعة من الوسائط الفنية واألنشطة التفاعلية.

«en.v نبذة عن «مبادرة  

  تعنى «مبادرة en.v» (إحدى الشركات التابعة ملجموعة البوتيك الفنية 
www.elboutique.com) بتكريس اهدافها خلدمة املســــؤولية املجتمعية 
في العالم العربي، وتسعى بصورة أساسية الى التعامل مع مؤسسات 
القطاع العام وشــــركات القطاع اخلاص ومنظمــــات املجتمع املدني في 

املنطقة لتوثيق جهودها وتعزيز التفاعل فيما بينها. 

 «التجارة» تلغي بصمة الحضور واالنصراف لرؤساء األقسام
 عاطف رمضان

  تفاعال مع ما نشـــرته «األنباء» في عددها الصادر 
بتاريخ ٢٩ ديسمبر املاضي بشأن تذمر عدد كبير من 
رؤساء األقسام في وزارة التجارة والصناعة اعتراضا 
على قرار الوزارة الذي يقضي بضرورة تطبيق بصمة 
احلضور واالنصراف عليهم مما جعلهم يرفعون مذكرة 

اعتراض للوزير أحمد الهارون بهذا الشأن.

  فقد أكـــدت مصادر ان الوزارة عدلت عن هذا القرار 
وأعفت رؤســـاء األقســـام من البصمة منذ أمس، مما 
جعل رؤساء األقســـام يرحبون بهذه املبادرة من قبل 

الوزارة. 
  وأضافت املصادر ان «التجارة» بحثت املوضوع وارتأت 
ان رؤساء األقسام موظفون قدامى ومسؤولون والبد من 

متييزهم مقارنة بباقي املوظفني في الوزارة.


