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»البيئة« تصادر »الفوم« و»الخيوط« والمضحي يلّوح بـ »أوامر منع سفر« بحق المخالفين

التي حتكمها.
وعن االجراءات التي س���يتم 
اتخاذه���ا في حق املخالفني، بني 
املضحي انه سيتم معاينة املخالفة 
وحترير محاضر ومصادرة املواد 
املمنوعة ثم س���يتم الطلب من 
العامة  الهيئة  املخالف مراجعة 
للبيئة في مدة أقصاها أسبوع 
اما لدفع الغرامة او توقيع أوامر 
صل���ح وفي ح���ال التخلف عن 
احلضور خالل االسبوع سيتم 
رف���ع بياناته الى النيابة العامة 
ويوضع على سجله منع سفر، 
مناشدا اجلميع االلتزام بالقرار 
كي ال تتحول املناسبة السعيدة 
اخلاصة باألعي���اد الوطنية الى 
احداث س���لبية، مناشدا أولياء 
األمور حض األبناء على االلتزام 

بالقرار املفيد لهم ولبلدهم.

التنسيق مع رجال الشرطة بمصادرة جميع عبوات الفوم خالل االحتفاالت وتحرير المخالفة ال يتم إال بوجود ممثل للبلدية أو البيئة أو التجارة

كل مـا يدخل فـي حكم الفوم هـو مخالفة سـواء الخيوط أو المسدسـات أو أي ابتـكارات أخرى تضـر بالصحة والبيئـة العامة
بقرار منع الفوم، مشيرا إلى انه 
مت تنبيه اجلميع بان كل ما يدخل 
في حك���م الفوم ال ميكن تداوله 
ومتت مصادرة كميات من عبوات 

اخليوط من بعض األماكن.
ولفت الى التنسيق القائم في 
هذا الشأن مع الداخلية والبلدية 
والتجارة، مؤكدا ان هذا التنسيق 
س���يظهر بوضوح خ���الل ايام 
االحتفاالت، مشيرا الى ان اجلهات 
املعنية في الوقت احلالي تعمل 
كل منها في نط���اق تخصصها 
وحترر املخالفات وفق القوانني 

ف���ي 24و25 و26 فبراير احلالي 
سينتشر جميع املفتشني التابعني 
للهيئة وعددهم حوالي ال�100 في 
جميع مناطق االحتفاالت بهدف 

التأكد من تنفيذ القرار.
التجاوب من  وأمل املضحي 
قبل اجلميع ملا فيه خير املصلحة 
العامة، الفتا الى ان احلمالت التي 
قامت بها الهيئة حتى اآلن وشملت 
اجلمعيات التعاونية وسوق البلد 
ومناط���ق الس���املية واجلابرية 
وغيرها بين���ت تعاون احملالت 
واألس���واق والبقاالت والتزامها 

حكمه فسيتم مصادرته وحترير 
محاضر بحق املخالفني ثم توقيع 

اوامر صلح معهم.
وأك���د ان ه���ذه احلم���الت 
التفتيشية ستكون يومية وفي 
املناطق حت���ى ما بعد  مختلف 
الى تقس���يم  االحتفاالت، الفتا 
الضباط القضائيني واملفتشني في 
الهيئة الى فرق سيتم توزيعهم 
على مختلف املناطق من ضمنها 
مناطق البر حيث وجود الباعة 
املتجولني، ومشددا على انه في 
ايام االحتفاالت واملس���يرات اي 

على أمل ان تكون احتفاالت هذا 
العام خالية من اي شيء سلبي 
قد يعكر صفوها وان تكون راقية 
يفرح بها اجلميع دون تعريض 
الصحة العام���ة والبيئة العامة 

للخطر.
ولفت ال���ى ان هذه احلمالت 
ته���دف الى التنبيه الى ان ما مت 
منعه ليس »الفوم« فقط بل كل 
ما يدخ���ل في حكمها اي عبوات 
اخليوط وما شابه، الفتا الى ان 
الفوم س���يفرض عليه عقوبات 
وغرامات مادية اما ما يدخل في 

الداخلية ينص على ان يصادر 
رجال الشرطة عبوات الفوم التي 
يتم ضبطها مع املش���اركني في 
املسيرات واالحتفاالت الشعبية، 
فيما يتم حترير محضر مخالفة 
وغرامة في حال وجود احد ممثلي 
الهيئة العامة للبيئة او البلدية او 
وزارة التجارة الذين سينتشرون 
بكثافة ايام االحتفاالت لرصد أي 

مخالفات في هذا الشأن.
الهدف األساسي  وأوضح ان 
من هذه احلمالت ليس املخالفة 
بحد ذاتها، وامنا نريدها عامل ردع 

بحقه. وشدد املضحي في تصريح 
للصحافيني على هامش اجلولة 
التي ش���ملت مناطق اجلابرية 
وشرق وكيفان أول من أمس، شدد 
على ان هذه اجلوالت مستمرة من 
اآلن الى مما بعد االحتفاالت بهدف 
التطبيق الفوري لقرارات مجلس 
الوزراء ووزارة التجارة ومجلس 
ادارة الهيئة العامة للبيئة ملنع 
استخدام الفوم او كل ما يدخل في 
حكمه وفرض غرامات وعقوبات 

على املستخدمني.
وأوضح ان التنسيق مع وزارة 

دارين العلي
بعد يوم واح���د من إعالنها 
فرض غرامات مالية كبيرة على 
غير امللتزمني بقرار منع استخدام 
»الفوم« في االحتفاالت الوطنية، 
وجهت الهيئة العامة للبيئة أولى 
ضرباتها إلى احملالت واألسواق 
برصد نحو »44 علبة خيوط« 
)التي تعتبر من املمنوعات وفق 
القرار اخلاص مبنع الفوم( وعدد 
من مسدس���ات وعلب »الفوم«، 
وذلك خ���الل حملة تفتيش���ية 
مفاجئة قادها املدير العام للهيئة 
د.صالح املضحي وحذر خاللها 
من ان االجراءات بحق املخالفني 
ستصل إلى تسجيل أمر منع سفر 
من قبل النيابة العامة جتاه من 
ال يبادر إلى مراجعة هيئة البيئة 
خالل أسبوع من حترير املخالفة 

مدير الهيئة قاد حملة تفتيشية مفاجئة في الجابرية وشرق وكيفان تمت خاللها مصادرة 44 علبة خيوط وعدد من مسدسات وعبوات الفوم

جانب من احلملة

د.صالح املضحي متحدثا للزميلة دارين العلي

منع استخدام الفوم

د.املضحي خالل احلملة

التفتيش في احد احملالت

العازمي: إيرادات مراقبة إشغاالت الطرق
العتيبي: جوالت تفتيشية مكثفة للقضاء على السلبيات في األحمدي في مبارك الكبير فاقت 12 ألف دينار

شملت أفرع الجمعيات التعاونية

تسارع االجهزة الرقابية ببلدية الكويت وبخطى 
حثيثة من تنفيذ حمالتها التفتيش���ية للقضاء على 
مختلف التجاوزات واملخالفات املتعلقة باملواد الغذائية 
الفاسدة ملا تسببه من آثار سلبية وتداعيات خطيرة 
على صحة وسالمة املستهلكني، وذلك تنفيذا للتعليمات 
املباش���رة من وزير االش���غال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر واملتابعة املستمرة 
من مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح وتفعيل الدور 
الرقابي على مختلف اخلدم���ات املتصلة باجلمهور 

وجهاز البلدية.
وفي هذا الس���ياق، اكد مدير فرع بلدية محافظة 
االحم���دي م.فه���د العتيبي على اس���تمرار احلمالت 
التفتيشية املكثفة على جميع احملالت الغذائية واالسواق 
املركزية بهدف التأكد من صالحي���ة املواد الغذائية 
ومدى مطابقتها لالش���تراطات الصحية، ومن حمل 

العاملني فيها للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم 
من االمراض املعدية، مشيرا الى ان احلمالت التفتيشية 
التي نفذها مفتشو مراقبة االغذية واالسواق شملت 
عددا من أفرع اجلمعيات التعاونية مبناطق الصباحية، 
فهد االحمد، الرقة واملهبولة والتي أسفرت عن حترير 
59 محضر مخالفة الى جانب إرسال 18 عينة من املواد 
الغذائية املختلفة الى مختبرات وزارة الصحة للتأكد 

من صالحيتها لالستهالك اآلدمي.
وأضاف ان املخالفات التي مت حتريرها اش���تملت 
على فتح وإدارة محل من دون ترخيص، عدم التقيد 
باالشتراطات الصحية وقواعد النظافة العامة، تداول 
وبيع املواد الغذائية التالفة وغير الصاحلة لالستهالك 
اآلدمي الى جانب مخالفات العمل قبل احلصول على 
شهادة صحية وتشغيل عامل قبل احلصول على شهادة 
صحية وعرض وبيع امل���واد الغذائية خارج حدود 

احملل، الفت���ا الى أهمية اتباع لوائح وأنظمة البلدية 
جتنبا للوقوع حتت طائلة املساءلة القانونية واتخاذ 

إجراءات الغلق االداري للمحالت املخالفة.
وأش���ار الى ان جمي���ع املواد الغذائي���ة املتداولة 
واملعروضة للبيع حتت سيطرة اجلهاز الرقابي، الى 
جانب أخذ العينات العشوائية منها دوريا واخضاعها 
للفحص املخبري، منوها ال���ى قيام بعض أصحاب 
احمل���الت بحفظ وتخزين املواد الغذائية بأماكن غير 
مالئمة صحيا، مما يتسبب في تلفها سريعا، وبالتالي 

عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي.
ودعا العتيبي في ختام تصريحه جمهور املواطنني 
واملقيمني الى ضرورة التأكد من صالحية وسالمة املواد 
الغذائية قبل عملية الشراء من مراكز البيع املختلفة 
ومراجعة أقرب مركز بلدية باملنطقة في حال وجود 

أي شكوى في هذا اخلصوص.

كشف مراقب اشغاالت الطرق 
بفرع بلدي���ة محافظة مبارك 
الكبير خالد العازمي ان اجمالي 
الت���ي مت حتصيلها  االيرادات 
خالل النصف الثاني من العام 
املاضي 2010 بلغ 12588 دينارا 
كرس���وم لتراخيص اشغاالت 
الطرق واالفراج عن السيارات 
احملج���وزة الى جانب غرامات 

املخالفات.
العازمي في تصريح  وقال 
صحافي ان اجمالي االيرادات 
الت���ي مت حتصيله���ا لعدد 22 
ترخيص���ا الش���غاالت الطرق 

بلغ 9364 دينارا فيم���ا مت حتصيل مبلغ 2124 
دينارا لالفراج عن عدد 17 سيارة مهملة من اصل 

68 سيارة مت رفعها خالل تلك 
الفترة الى جانب حتصيل مبلغ 
1100 دين���ار كغرامات لعدد 11 
مخالفة مت حتريرها ملخالفات 

اشغاالت الطرق.
وأه���اب العازمي بضرورة 
التأكد من التراخيص املتعلقة 
باش���غ�����االت الط���رق قب���ل 
انتهائه�����ا والعمل على جتديدها 
القان��ونية  جتنبا للمس���اءلة 
السي���ارات مهملة  وعدم ترك 
الش���وارع والس���احات  ف���ي 
العامة حي���ث ستترتب عليها 
غرام���ات مالي�����ة بعد رفعها 
وحج����زها من قبل األجه�����زة الرقابية بفرع 

بلدية احملافظة.

خالد العازمي

من أجواء الحملة التفتيشية
� ب���دأت احلملة بعد صالة املغرب واس���تمرت حتى س���اعات 
متأخرة من الليل صادرت الهيئة خاللها 17 علبة خيوط في احد 
احملال التجارية ف���ي منطقة اجلابرية، اضافة الى مصادرتها من 
جمعية كيفان 3 كراتني من اخليوط بحجم كبير، و12 علبة ش���د 
)24 حبة(، وعلبة ش���د )12 حبة(خيوط، اضافة الى 5 مسدسات 
»فوم« و12 حبة متفرقة، حيث مت تسجيل محاضر مخالفة بجميع 

تلك احلاالت.
� لم تتم مصادرة اي كميات في محال ش��ارع خالد بن الوليد في 
منطقة شرق، ويعتقد ان سبب ذلك يعود الى قيام أصحاب احملال في 
منطقة اجلابرية بتبليغ أفرعهم في منطقة ش��رق، بحيث عمل هؤالء 

على نقل الكراتني املوجودة لديهم الى أماكن مجهولة.
� شارك في احلملة التفتيشية كل من مدير عام الهيئة العامة 

للبيئ���ة د.صالح املضحي ومدير ادارة البيئة الصناعية م.محمد 
العن���زي ورئيس مركز املراقبة البيئي���ة م.محمد االحمد ومدير 
ادارة العالقات العامة د.خالد العنزي واملفتشني مشعل االبراهيم 

وعبد الرضا مندني.

اتصال وتعهد
قام املضحي عقب مصادرة املواد م���ن جمعية كيفان باجراء 
اتصال هاتفي ملدير عام احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
بدر الردعان، حيث اوضح له املضحي ما مت من اجراءات وطالبه 
بتعميم قرار مجلس الوزراء اخلاص مبنع تداول وبيع مادة الفوم 
وم���ا هو بحكمها، ومن جهته اكد الردعان على تعميم القرار فور 
ص���دوره ملنع بيع مادة الفوم في اجلمعيات التعاونية، موضحا 

ان اجلميع ترجم القرار على اس���اس ان���ه محصور مبادة الفوم 
فقط ال باخليوط، الفتا الى اعادة تعميم القرار شامال مادة الفوم 

واخليوط وكل ما في حكمها من مواد.

جهل بنود القرار
كان الفتا عل���ى أصحاب احملال التجارية التي تبيع اخليوط، 
وقفهم لبيع مادة »الفوم« تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، معتبرين 
ان اخليوط ال صلة لها مبادة »الفوم« ومتهمني القرار بالغموض 
في بنده اخلاص بالفوم وما بحكم���ه، معتبرين انه غير مفهوم 
اال من قبل املختصني، وبناء عليه قام مفتشو الهيئة بشرح قرار 
املجل���س بالتفصيل، بهدف توضيح امل���واد املمنوعة والتي تقع 

بحكم مادة »الفوم«.

غياب المكونات.. مخالفة
مخالفة اخرى اكتشفها مفتشو الهيئة حيث كان الفتا عدم وجود 
الئحة باملكونات واملواد التي حتتويها عبوات اخليوط، ما يثبت انها 

حتتوي على مواد ضارة ومسرطنة، ومعظمها صناعات أجنبية.

ترحيب واستحسان
لقيت هذه احلملة استحسان وترحيب زبائن احملال واجلمعيات التي 
دخل اليها فريق الهيئة، شاكرين جهودهم على هذه اإلجراءات، مطالبني 
بتخصيص أرقام هواتف تابعة لهيئة متكن املواطنني واملقيمني في البالد 
من االتصال واالبالغ عن اي عبوات فوم تباع في األس���واق، اضافة الى 

مطالبتهم بتوسيع انتشار مفتشي الهيئة ليشمل كل مناطق البالد.

)محمد ماهر(جانب من الفوم املصادر


