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العنزي: االحتفاالت الوطنية تدعم أواصر 
الوحدة الوطنية والتالحم بين أبناء الشعب

ضبطها المفتشون موزعة على 100 كرتون

المسلم: البلدية أحبطت إدخال نحو طن
من الفقع المملوء بالديدان في منفذ المطار

عوامل كثيرة وراء فساد المواد الغذائية منها الحرارة والرطوبة إضافة إلى البيئة المحيطة وسوء التخزين

الهدية: قرار تثمين »الصوابر« جاء وقته 
والبد من اتخاذ نفس الخطوة مع  »السالمية«

رحب عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة 
محافظة حولي م.محمد الهدية بقرار مجلس 
الوزراء باملوافقة على تثمني مجمع الصوابر 
وأك���د على أنه خطوة طال انتظارها وقرار 
في محله بعد فترة طويلة من املشاكل التي 
واجهها ساكنو هذا املجمع الذي مثل لفترة 
طويلة عبئا كبيرا على السكان ملا تكرر فيه 

من حوادث وما شابه من مشكالت بسبب عدم 
مطابقة املبنى للمواصفات الفنية وشروط 

االمن والسالمة.
ويعتبر اعتماد مجلس الوزراء لقرار تثمني 
املجمع تعويضا ملا القاه املالك من خسائر.

وفي الوقت نفسه اكد م.الهدية ان احلكومة 
البد ان تتخذ نفس اخلطوة في الساملية ملا 

تواجهه املنطقة من مشكالت تتمثل في افتقار 
اهالي املنطقة للخدمات العامة ملناطق السكن 
اخلاص وتفاقم مش���اكل االزدحام املروري 
وصعوبة الدخول واخلروج للمنطقة فضال 
عن مشكلة العزاب هذا وكلنا امل في اتخاذ 
مجلس الوزراء املوق���ر نفس اخلطوة في 

الساملية.

 بداح العنزي
إدارة األغذية  هنأت مديرة 
الكويت  املس����توردة ببلدي����ة 
م.اس����تقالل املس����لم صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد واحلكومة الرشيدة 
الكويتي مبناسبة  والش����عب 
األعي����اد الوطني����ة ومرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما 
على التحرير و5 سنوات على 
الس����مو األمير  تولي صاحب 
مس����ند اإلمارة، متمنية دوام 
الرخاء واالستقرار لكويت العز 
ولكل م����ن يعيش على أرضها 

الطيبة.
وفيما تتواص����ل احلمالت 
التفتيش����ية وتكثيف عمليات 
الرقابة على مختلف األصعدة 
املتصلة بأعمال البلدية أعلنت 
م.املس����لم عن إحباط محاولة 
إدخال كمي����ة كبيرة من الفقع 
الوارد من تونس عبر منفذ قسم 
الواردات التابع لإلدارة مبطار 

الكويت الدولي والذي تبني عدم 
صالحيته لالس����تهالك اآلدمي 
الديدان بداخله،  نظرا لوجود 
مشيرة إلى قيام فريق املفتشني 
بالنوبة )الثالثة( بالتحفظ على 
الكمي����ة املضبوطة والتي بلغ 
وزنه����ا 956 كيلوغراما متهيدا 
إلتالفها بعد اتخاذ كل اإلجرءات 

الالزمة. 
وقالت املس����لم في تصريح 
صحافي ان فساد بعض املواد 
الغذائية يعود إلى عدة أسباب 
منها ما يتعلق بتأثير العوامل 
البيئية احمليطة بها من احلرارة 
والرطوبة والضوء إلى جانب 
سوء التخزين كما ان منو األحياء 
الدقيقة ونشاطها والتفاعالت 
الكيميائية والفيزيائية تؤثر 
سلبا على تلك املواد، ما ينتج 
عنها فسادها سريعا، مشيرة 
إل����ى ضرورة جتن����ب كل هذه 
الظروف من اجل احلفاظ على 
األغذية سليمة ومطابقة جلميع 
االشتراطات الصحية وضرورة 

حفظ األطعمة طازجة على درجة 
حرارة أعلى من الصفر املئوي أو 
قريبة منها حيث ان ذلك يوقف 
منو ونش����اط بعض الكائنات 
احلية الدقيقة التي تسبب فساد 
األطعمة كما أنه يقلل من نشاط 
األنزميات التي تسبب التغيرات 
غير املرغوبة في اللون والطعم 
وامللم����س في امل����واد الغذائية 
التي حتت����اج للحفظ بالتبريد 

وهي األسماك واللحم والبيض 
واللنب إلى جانب اخلضراوات 

والفواكه.
الش����حنة  وبينت ان كمية 
الواردة للبالد من الفقع التونسي 
الفاسد التي مت ضبطها بلغ عددها 
55 كرتونا بوزن 526 كيلوغراما 
إلى جانب شحنة أخرى بعدد 45 
كرتونا بوزن 430 كيلوغراما، 
مشيرة إلى ضرورة التأكد من 
صالحية جميع املواد الغذائية 
قبل استيرادها جتنبا لعمليات 
إتالفها من قبل مفتشي البلدية 
الذين يقوم����ون برصد جميع 
الغذائية  امل����واد  الواردات من 
وإخضاعها لعمليات الفحص 
الظاهري واملخبري والتأكد من 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي 

حفاظا على سالمة اجلميع.
وثمنت املس����لم ف����ي ختام 
تصريحها جهود املفتشني بكل 
املواقع التي تتبع اإلدارة الذين 
يواصل����ون عملهم ليال ونهارا 
وأيام العطالت واألعياد من أجل 

تأمني سالمة الغذاء الوارد للبالد، 
مشيرة الى أنهم اجلنود األوفياء 
لبوابة الكويت الرئيسية لدخول 
األطعمة إليها والذين يتصدون 
ل����كل املتجاوزين  بكل ح����زم 
الرقابة  واملخالفني من خ����الل 
املش����ددة والتي ألقت بظاللها 
على جميع خطوط سير املواد 
الغذائية من����ذ حلظة دخولها 
إلى الب����الد حتى وصولها إلى 
املستهلك سليمة ومطابقة لكل 

معايير اجلودة والسالمة.

خالل ملتقى أقيم في »ملقا« اإلسبانية

العدساني يدعو إلى إقامة شراكة حقيقية 
بين المدن العربية واألوروبية

غواصون كويتيون يثبتون علم الكويت في أعماق الخليج احتفااًل باألعياد

قام غواص���ون كويتيون محترفون 
بتثبي���ت علم الكويت ف���ي أعماق مياه 
اخلليج قبالة جزيرة ق���اروه الكويتية 
تزامن���ا مع احتف���االت الكويت باألعياد 
الوطني���ة وتعبيرا عن مش���اركتهم في 

هذه األعياد.
وقال رئي���س مركز النخيل للغوض 
الكابنت عادل اخلالد ل� »كونا« امس ان هذه 
املبادرة تأتي ملشاركة الشعب الكويتي 
أفراح���ه مبرور 50 عاما على اس���تقالل 

الكويت و20 عاما على التحرير و5 أعوام 
على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
وأضاف اخلالد ان الغواصني اختاروا 
تنفيذ هذه العملية قبالة جزيرة قاروه 
كونها أول أرض كويتية مت حتريرها من 
الغزو العراقي عام 1991 كما ان اجلزيرة 
الواقعة على الساحل اجلنوبي للبالد كانت 
أول مكان انطلقت منه أنشطة االحتفاالت 
الرسمية في الكويت في ال� 25 من يناير 

املاضي.
وذكر ان املركز حرص على مشاركة 
عدد من الغواصني احملترفني من بعض 
الدول الش���قيقة والصديقة السيما من 
بعض الدول التي كان لها موقف مشرف 
في حرب حترير الكويت ومنهم صالح 
الشمري من السعودية ومشاركون من 

كندا وبريطانيا وسريالنكا.
وق���ال ان الغ���واص الكويت���ي علي 
اخلالد شارك بهذه العملية كما ان باقي 

أفراد الفريق الذين لهم مهمات إسنادية 
ولوجس���تية للغواصني هم من الشباب 

الكويتي احملب لهذه الهواية.
وعن الرحلة أوضح اخلالد انها اتسمت 
بالتحدي جلميع املشاركني نظرا لوجود 
ظروف جوية صعبة بس���بب انتش���ار 
الضباب الكثيف في تلك املنطقة مضيفا 
ان رغبة وإصرار املشاركني على االحتفال 
بهذه الصورة اجلميلة كان لهما أكبر األثر 

في جناح هذه املبادرة.

البلدي  تقدم عضو املجلس 
م.عبداهلل العنزي بخالص التهنئة 
الى صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد وش���عب الكويت 
املعط���اء مبناس���بة االحتفاالت 
باالعياد الوطنية للبالد، متمنيا 
مزيدا من التقدم والرقي للكويت 

وشعبها.
ان االعياد  وقال م.العن���زي 
الوطنية للبالد ينتظرها الشعب 
الكويتي كل عام بشغف ملا متثله 

للكويت من مناسبة وطنية غالية، مشيرا الى ان 
االحتفاالت باالعياد الوطنية تدعم اواصر الوحدة 
الوطنية والتالحم بني ابناء الشعب الكويتي وتثري 
احلياة االجتماعي���ة والثقافية، معربا عن امله ان 
تكون االحتفاالت باالعياد الوطنية وما يصاحبها 
من فرحة كبيرة فرصة اللتقاط االنفاس من اجل 

استئناف السعي لتقدم وخدمة 
ورفعة ش���أن البالد في املرحلة 
املقبل���ة، داعيا جمي���ع اطياف 
الشعب الكويتي للعمل الستقرار 
السياس���ي واالقتصادي  البالد 
املقبلة  واالجتماعي في املرحلة 
وان يلتفت اجلميع ملا فيه مصلحة 
الوطن وان يكون هناك نهج جديد 
ينطلق منه اجلميع بكل اطيافهم 
وانتماءاتهم خلدمة وطننا الغالي 

الكويت.
وتابع م.العنزي قائال: نحن 
على يقني ان ابناء هذا الش���عب 
االصيل قادرون على جتاوز جميع 
العقبات واحملن وجتاوز هذه االمور واالختالفات 
البسيطة واالستظالل بتوجيهات صاحب السمو 
االمي���ر والدفع باجتاه حتقي���ق رغباته وامنياته 
للكويت والتأسي بحكمته في القدرة على لم الشمل 
وتوحيد الصف وتوفير اجلهد فيما يخدم االهداف 

املوضوعة والطموحات املنشودة.

دعا أم���ني عام منظم���ة املدن 
العربي���ة عبدالعزيز العدس���اني 
إلى إقام���ة ش���راكة حقيقية بني 
املدن العربية واألوروبية وتبادل 
اخلبرات والتجارب الناجحة بينهما 
باعتبار العالم العربي هو األقرب 
إلى أوروبا وان كال منهما يحتاج 

الى اآلخر.
وقال العدس���اني ف���ي كلمته 
االفتتاحية أمام ملتقى استضافته 
مدينة »ملقا« االسبانية الذي عقد 
يومي 25 و26 اجلاري ضمن إطار 
املنت���دى الثاني للم���دن العربية 
وإقامته منظمة املدن العربية »مقرها 
الكويت« ان عالم اليوم أصبح أكثر 
ترابطا وتقاربا خصوصا في ضوء 
املتغيرات التي تش���هدها ضفاف 

البحر املتوسط واملنطقة.
م���ن جهته أكد عم���دة »ملقا« 

دي  فرانسيس���كو  االس���بانية 
التوري برادوس أهمية الش���راكة 
بني املدن العربية واألوروبية ضمن 
إطار التع���اون وحتقيق التنمية 

املستدامة.

وقال دي الت���وري ان تطوير 
التع���اون ب���ني امل���دن العربي���ة 
واألوروبية من شأنه استعادة النمو 
االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات 
احمللية والتغلب عل���ى تداعيات 

األزمة املالية العاملية.
وأشار الى أهمية انعقاد املنتدى 
في وقت تعيش فيه منطقة الشرق 
األوسط تغيرات، موضحا ان املدن 
كافة ف���ي أمس احلاجة إلى الدعم 
ملواجهة التحديات واملتغيرات على 
أن يتم تضاف���ر اجلهود من أجل 

حتقيق التنمية املستدامة.
وذكر ان املنت���دى يعمل على 
تشجيع التعاون بني املدن واجلهات 
الفاعلة األخرى مثل املؤسسات املالية 
والشركات اخلاصة والهيئات العامة 
لألمم املتحدة واالحتاد األوروبي 

وجامعة الدول العربية. 

م.استقالل املسلم

محمد الهدية

الفريق يثبت العلم في قاع اخلليج

أحد أعضاء الفريق رافعا العلم في طريقه للتثبيت الفريق املشارك في تثبيت العلم

م.عبداهلل العنزي

عبدالعزيز العدساني

فريق العمل
رئيس قسم الواردات 
باملطار إبراهيم األنصاري، 
املفتش عبداهلل اليوسف 
ود.بيطري صالح الدين 
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