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تم اإلعالن عنها في مؤتمر صحافي عقد في مسلخ محافظة حولي

مسالخ املواشي والدواجن 
من »البلدية« إلى »الغذاء والتغذية«

عبدالكريم العبداهلل

أعلن رئيس مجلس إدارة 
ومديــر عــام الهيئــة العامة 
للغــذاء والتغذيــة عيســى 
الكندري تسلم مسلخ محافظة 
حولــي، ونقــل اختصــاص 
مسالخ املواشي والدواجن من 
بلدية الكويت إلى الهيئة، وذلك 
تنفيذا للقرار مجلس الوزراء 
9٠8، وعمال بنصوص القانون 
اخلاص بإنشاء هيئة الغذاء 
والتغذية رقم ١١٢ لسنة ٢٠١3.
وأشــار الكنــدري خــالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده 
يــوم أمس بحضــور ممثلني 
عن بلدية الكويت ومسؤولي 
الهيئة، إلى وجود 4 مسالخ 
في كل من محافظة )حولي، 
واجلهــراء،  والفروانيــة، 
واألحمــدي( أنشــأت بنظام 
b.o.t، وما تبقى هو مســلخ 
محافظة العاصمة الذي يعتبر 
حاليا قيد اإلنشــاء بإشراف 
من البلديــة. وأكد ان »بلدية 
الكويــت خــالل الســنوات 
إدارة  املاضيــة اســتطاعات 
املسالخ، وفي الشهر املاضي 
إدارة املواصفــات  مت نقــل 
واملقاييس من الصناعة إلى 
الهيئة، إضافة إلدارة األغذية 
التوعوية واخلاصة من وزارة 
الصحة«، موضحا ان »العام 
املقبل يعتبر املرحلة األخيرة 
لنقــل كل االختصاصات من 
اجلهات املعنية، خاصة فيما 
يتعلــق بالتفتيــش وبيــع 
وتخزيــن األغذيــة، وكذلــك 
التراخيص الصحية، واألغذية 
املســتوردة واملختبــرات«، 
إضافــة لنقــل إدارة الغــش 
التجاري خالل الفترة املقبلة 
من وزارة التجارة إلى الهيئة. 
وبنّي الكندري ان ســبب نقل 
تلك االختصاصات من اجلهات 
احلكومية إلى الهيئة جاء من 
منطلق النظام املعمول في كل 
دول العالــم، فــكل »ما يؤكل 
ويشــرب« يتم جتميعها في 
هيئة واحدة )أسهل للرقابة 
واإلنتاجيــة وأفضل للتاجر 
أن  مؤكــدا  واملســتهلك(، 
»الهيئة قادرة على إدارة تلك 
االختصاصات، رغم أنها تعتبر 
حديثة اإلنشاء، ولم ميض على 
تشكيل مجلس إدارتها سنة 
ونصف الســنة، في حني ان 
هناك هيئات في دول أخرى 
سنوات لنقل االختصاصات«.

وقال إن »الهيئة بدأت تسير 
فــي عملها في ظــل الظروف 
االقتصادية احلالية، وهناك 
إمكانيات البد أن تتوافر لها، 
ومع ذلك قطعنا شوطا كبيرا 
في نقل االختصاصات حيث 
وصلت نســبة اإلجنــاز إلى 

5٠%«، الفتا إلــى أن »الفترة 
الســابقة كانت فترة جتهيز 
للمقــر وامليزانية وما شــابه 
ذلك«. وكشــف عــن نقل ١٠٠ 
موظ إلى الهيئــة وتعيينهم 
وفقا للدرجــات املتوافرة في 
امليزانيــة، إضافــة لندب 83 
مفتشا من البلدية للمسالخ، 
و3٠ طبيبــا بيطريا من غير 
الكويتيــني، علــى أن يتــم 
نقلهــم جميعا إلى الهيئة في 
امليزانية املقبلة. وذكر ان عدد 
املســالخ في الوقــت احلالي 
يكفي، ومسلخ »الظهر« يلبي 
احتياجات محافظــة مبارك 
الكبير باعتبارها الوحيدة التي 
ال متلك مسلخا، كما ان مسلخ 
العاصمة حتت التنفيذ حاليا، 
مضيفا بالنسبة للمواسم من 
املؤكد وجود نوع من الضغط 
على املسالخ، ومع ذلك قامت 
البلدية بإنشاء مسالخ مؤقتة 
لتفــادي االزدحام، فضال عن 
ذلك ستتم مراعاة ازدياد عدد 
السكان في السنوات املقبلة.
وعــن موضــوع وجــود 
أختام مزورة حتدد صالحية 
املاشية، بنّي الكندري ان »هناك 
أختاما جديدة، وهي تطبع لدى 
جهات معتمدة، وفقا إلجراءات 
معينة، وهذا األمر أشك فيه«.
وفيمــا يتعلــق بوقــف 
اســتيراد املواد الغذائية من 
بعض الــدول، قال الكندري: 
»من الطبيعي أن تتبع الهيئة 

الالئحــة اخلليجية املوحدة، 
ولكن اجلانب املتعلق بالكود 
حتــت  اليــزال  اخلليجــي 

مسؤولية بلدية الكويت«.
وعن إصــدار الشــهادات 
الصحية للعمالة التي تتداول 
املواد الغذائية، أكد الكندري 
ان »إصــدار الشــهادات مــن 
اختصــاص وزارة الصحــة، 
الســيما انها تعتبر )فحص  
آدمي( وليس مادة غذائية«، 
منوها انه خالل العام املقبل 
ســيتم االنتهاء مــن مختبر 
فحص األغذيــة الذي يعتبر 

األكبر في الشرق األوسط.
بدوره، أشاد رئيس مسلخ 
حولي جواد قمبر مبدير هيئة 
األغذية عيســى الكندري ملا 
يتمتع به مــن خبره في هذا 
احملــال منــذ ان كان يتبــوأ 
منصــب وكيــل مســاعد في 
البلدية، مشيرا الى ان اخلبرات 
الكندري  الفنيــة واإلداريــة 
قادرة علــى القيادة وتطوير 
عمل املسالخ في البالد.وقال 
قمبر ان انتقال املســالخ من 
البلدية الى هيئة الغذاء خطوة 
متطورة وقــد مت انتداب كل 
موظفي مســالخ الكويت الي 
الهيئة لالستفادة من خبراتهم 
الطويلة في هذا املجال، متمنيا 
التطور والتقدم لتقدمي أفضل 
اخلدمات للمواطنني واملقيمني 
 مــن خــالل عمــل املســالخ

بشكل عام.

جولة داخل مسلخ حولي

)محمد هاشم( عيسى الكندري وجواد قمبر مع احلضور في اللقاء  

نقل 100 موظف 
إلى الهيئة وندب 

83 مفتشًا 
من البلدية 

للمسالخ و30 طبيبًا 
بيطريًا من غير 

الكويتيني

طبع أختام جديدة 
لدى اجلهات 

املعتمدة وفقًا 
إلجراءات معينة 

تفاديًا للتزوير

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلتي
 الفضالة والعمر الدرباس الگرام

لـوفاة �ملغفـور لها بـاإذن �هلل تعـالـى 

فاطمة خليفه علي بن حمد الفضالة
اأرملة املرحوم / جراح عمر العمر الدربا�س

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسگنها فسيح جناته
وألهم آلها وذويها الصبر والسلوان

أحمد املشعل تفّقد مشروع مبنى الركاب اجلديد: 
تذليل أي صعوبات أو عقبات تعوق اإلجناز

تفقد رئيس جهاز متابعة 
األداء احلكومي الشيخ أحمد 
مشعل األحمد مشروع مبنى 
الركاب اجلديد مبطار الكويت 
الدولي )املبنــى ٢( في إطار 
الزيارات امليدانية التي يقوم 
بها اجلهاز لتفقد املشروعات 
احلكوميــة. وقال اجلهاز في 
بيــان صحافــي إن الشــيخ 
احمد ونائــب رئيس اجلهاز 
الدكتورة رنا الفارس والوفد 
املرافق اطلعوا من وكيل وزارة 
األشــغال م. عواطف الغنيم 
والوكيــل املســاعد لقطــاع 
املشاريع اإلنشائية م. غالب 
شالش صفوق وم. املشروع 
فيصل االســتاد عبر عرض 
مرئي على مراحل املشــروع 
ومكوناته وتصاميمه والطرق 
املزمع اقامتهــا واملؤدية من 
وإلى املشروع واملعوقات التي 

تواجه التنفيذ.
وأضاف البيان ان الشيخ 

احمــد قام بجولة على أرض 
املشروع لالطالع على جانب 
من األعمال اإلنشائية اجلارية 

فيه.
وذكــر ان الشــيخ أحمــد 
اشاد باجلهود املبذولة إلجناز 
املشروع وحث املسؤولني في 
وزارة األشغال والعاملني فيه 

على بــذل املزيد مــن اجلهد 
والعمل على تالفي أي معوقات 
حاليــة او متوقــع حدوثهــا 
لكي يتم اجنــاز هذا الصرح 
بحسب املوعد التعاقدي مؤكدا 
اســتعداد اجلهاز لتذليل أي 
صعوبــات أو عقبات تعوق 

إجناز املشروع.

الشيخ احمد املشعل ود. رنا الفارس وم. عواطف الغنيم وم. غالب شالش صفوق وم. فيصل االستاد

مشروع مبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت الدولي

تنفيذاً لوثيقة األهداف اإلستراتيجية 2020 بالتعاون مع الجيش البريطاني

»رماح ١« جنح في إنقاذ الرهائن
وتأمني املناطق املأهولة بالسكان

حتــت رعايــة وحضــور 
وكيل احلرس الوطني الفريق 
الركن م. هاشــم الرفاعي، نفذ 
لواء األمــن الداخلي في قيادة 
احلمايــة والتعزيــز التمريــن 
النهائي )رماح ١( بالتعاون مع 
كتيبة )السكوتس دي جي( من 
اللواء 5١ للمشــاة في اجليش 
البريطانــي، وذلك فــي ميدان 
القتال باملناطق املبنية مبعسكر 
سمو الشيخ سالم العلي، وذلك 
بحضــور امللحــق العســكري 
بســفارة اململكــة املتحــدة في 
الكويت العقيد فينلي ماكلني.

التمريــن علــى  واشــتمل 
عمليات إلنقاذ الرهائن والتدريب 
على مكافحة اإلرهاب في املناطق 

املأهولة بالسكان وتأمينها. 
وكانت كتيبة )الســكوتس 
دي جي( من اللواء 5١ للمشاة 
في اجليش البريطاني قد قامت 
مبشاركة قوات احلرس الوطني 
بتدريبات مشــتركة في مجال 
مكافحة االرهاب وحفظ األمن 
واالستقرار، واختتمت التدريبات 
ببيان عملي الستعراض املهارات 
املكتسبة في التعامل مع األحداث 
الطارئة. وألقى وكيل احلرس 
الوطني الفريق الركن م.هاشم 
عبدالرزاق الرفاعي كلمة رحب 
فيهــا باحلضور مــن اجليش 
البريطاني الصديق ونقل إليهم 
حتيات القيادة العليا للحرس 

الوطني ممثلة في سمو الشيخ 
ســالم العلي رئيــس احلرس 
الوطني، والشيخ مشعل األحمد 
نائب رئيس احلرس الوطني. 
وأشاد وكيل احلرس الوطني 
أبداه  الذي  املتميز  باملســتوى 
املشاركون في التمرين، وتنفيذ 
كافة مراحله بدقة عالية، وحث 
منتسبي احلرس الوطني على 
االســتفادة من هــذه التمارين 
لتطويــر املســتويات وصقــل 
اخلبرات، مؤكدا أن هذا التمرين 
يأتــي تنفيــذا لوثيقة األهداف 
االســتراتيجية ٢٠٢٠ للحرس 
الوطنــي )األمــن أوال(، والتي 

تولــي اهتمامــا كبيــرا برفــع 
الكفــاءة واجلاهزيــة القتالية 
ملختلف وحدات احلرس الوطني 
التدريب والتعاون  عن طريق 
والتنســيق مــع املؤسســات 
العســكرية في الدول الشقيقة 
والصديقة. حضر التمرين قائد 
احلماية والتعزيز اللواء الركن 
فالح شجاع فالح، ومدير مكتب 
معالــي نائب رئيــس احلرس 
الوطنــي اللــواء جمــال محمد 
الذياب، وقائد اإلســناد العميد 
الركن طــالع عبدالرزاق قدير، 
وآمر لواء احلماية العميد الركن 

حمد سالم أحمد.

جانب من التمرين 

الرفاعي: تنفيذ كافة 
مراحل التمرين 

بدقة عالية

الفريق الركن م. هاشم الرفاعي متوسطا املشاركني في التمرين 


