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محافظا الفروانية والجهراء بحثا النهوض بالخدمات
ب ـحــث م ـحــافــظ ال ـف ــروان ـي ــة ال ـش ـيــخ فيصل
الحمود ،ومحافظ الجهراء الفريق أول م .فهد
األمير الدور المنوط بعمل المحافظات ،فضال
عن مناقشة أوجه القصور في بعض جوانب
ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ت ـعــانــي م ـن ـهــا الـمـحــافـظــات
وانعكاس ذلك على سرعة وكفاءة وصول هذه
الخدمات للمواطنين.
وأك ـ ــد ال ـح ـم ــود خـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه مـحــافــظ
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ب ـيــن
المحافظات ومد جسور التعاون فيما بينها
خ ــال الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،م ــن أج ــل الـنـهــوض

بمستوى الخدمات واالرتـقــاء بها ،الفتا إلى
أن ش ـعــور ال ـمــواطــن بــالــرضــا واالرتـ ـي ــاح هو
المعيار الحقيقي لتطور الخدمات وتميزها،
ويجب أن يتكاتف الجميع مــن أجــل تحقيق
هذا الهدف الوطني.
من جهته ،أكد محافظ الجهراء الفريق أول
م .فهد األمير أهمية التنسيق والتعاون بين
المحافظات والذي يعد أمرا أساسيا ،خاصة
أنه يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية
بالخدمات التي تقدم للمواطنين ،وإزالــة أي
معوقات من الممكن أن تقلل كفاءة أدائها.

«ربات
«عافية» :البت في إدراج ً
البيوت» ضمن المشروع قريبا

ً
ً
«القلب» نظمت يوما توعويا في مؤسسة الساير

أعلن مدير مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» في وزارة
الصحة د .عدنان الرشيد عن  ٢٢حالة والدة من نساء متقاعدات
في مستشفيات القطاع الخاص عن طريق المشروع خالل  ٣أشهر
منذ انطالقه.
وذكر الرشيد في تصريح صحافي امس ان عدد حاالت الدخول
الى مستشفيات ومراكز القطاع االهلي من المستفيدين من مشروع
«عافية» منذ انطالق المشروع حتى االن بلغ  ،٤٤٤١اما عدد العمليات
الجراحية التي اجريت للمستفيدين من المشروع فبلغ  ١٧٢٧حالة،
علما انه تم اجراء  ٨٧٥٠رنينا مغناطيسيا واشعة مقطعية ،عالوة
على  ٢٦٥١منظارا خالل  ٣أشهر منذ انطالق المشروع.
وعن ضم فئات جديدة لمشروع «عافية» ،قال الرشيد :ما زالت
وزارة الصحة تدرس ادراج «ربــات البيوت» ضمن المشروع ،علما
بأن هذه الدراسة سارية على قدم وساق ،وسيتم البت فيها قريبا.
مــن جهة أخــرى ،نظم الفريق الطبي والصحي التابع لجمعية
القلب حملة توعية خالل اليوم الصحي الذي استضافته مؤسسة
محمد ناصر الساير وأوالده (مركز توزيع قطع الغيار في صبحان).
واستقبلت ا لــو حــدة المتنقلة التابعة لجمعية القلب الكويتية
ً
أكثر من  75موظفا من المؤسسة وأجريت لهم فحوصات ضغط
الــدم ونسبة السكر والكوليسترول بــالــدم وقـيــاس ال ــوزن والطول
وتقدير مؤشر كتلة الجسم ،كما تم توزيع مطبوعات ومواد توعية
على المشاركين باليوم الصحي تناولت التوعية بأهمية اتباع
األنماط الصحية للحياة وتناول األغذية الصحية ذات المحتوى
العالي من الخضراوات والفواكه واأللـيــاف ومنخفضة المحتوى
ً
من الدهون واألمالح والسكريات فضال عن أهمية ممارسة النشاط
البدني بانتظام واإلقالع عن التدخين واالبتعاد عن التوتر والقلق.

ً
السفارة األذرية تحيي ذكرى «باكو» غدا
تحيي السفارة األذريــة في الكويت
غ ــدا «مــذب ـحــة ب ــاك ــو» ،ال ـتــي ارتـكـبـتـهــا
القوات السوفياتية في  20يناير .1990
وق ــال ــت ال ـس ـفــارة ف ــي ب ـيــان إن هــذه
الكارثة قتل فيها العديد من األبرياء
المدنيين ،وو قـعــت هجمات إرهابية
ومذابح وإبادة جماعية.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ه ـ ـ ـ ــذه «األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
ال ـســوداء» لــم تستطع أن تهز أو تدمر
و حـ ـ ــدة ا ل ـش ـع ــب األذري ،أو أن تـقــف
عائقا أمام سعيه لالستقالل وتأسيس

«المهندسين» :تعزيز التعاون مع «شمال الزور»

دولته على أرضه المستقلة .وقالت إنه
قبل دخول القوات إلى باكو لم يعتقد
المواطنون أن أي ضــرر ســوف يلحق
بـهــم ،فهم المدنيون المسالمون غير
الـمـسـلـحـيــن ،وبــال ـتــالــي خ ــرج الكثير
مــن ال ـش ـبــاب إل ــى ال ـش ــوارع الرئيسية
والـمـيــاديــن ،لـيـتـظــاهــروا ضــد اقتحام
الـقــوات السوفياتية عاصمة بالدهم،
وتعبيرا عــن رفضهم لــدخــول الـقــوات
الـ ـغ ــازي ــة إلـ ـ ــى م ــدي ـن ـت ـه ــم ال ـم ـح ـبــوبــة
الجميلة باكو.

شددت جمعية المهندسين على أهمية
التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني
وش ــرك ــات ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،كــاش ـفــة عن
ان ـطــاقــة ل ـل ـت ـعــاون بـيـنـهــا وب ـيــن «ش ـمــال
الزور األولى».
جاء ذلك خالل استقبال رئيس الجمعية
م .سـعــد الـمـحـيـلـبــي لـلــرئـيــس التنفيذي
لـلـمـشــروع أن ــدي بـيـفــن ومـســاعــد الـمــديــر
العام للشؤون الفنية م .فهد الزعبي ،مساء
امس األول بمكتبه.
وأو ضـ ــح المحيلبي أن ا ل ـت ـعــاون بين

«كان» :تدريب  69ألف طالبة على الكشف
المبكر عن سرطان الثدي

الحمدان :التعليم ركيزة أساسية

عادل سامي

أكـ ـ ــدت عـ ـض ــوة م ـج ـل ــس إدارة
الحملة الوطنية للتوعية بمرض
السرطان «كان» د .حصة الشاهين،
أن سرطان الثدي من أكثر األورام
ال ـســرطــان ـيــة ان ـت ـش ــارا ف ــي ال ـعــالــم
ويحتل المرتبة االولــى في معظم
دول العالم.
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت إن مـ ـ ـ ــن خـ ـص ــا ئ ــص
سـ ـ ــرطـ ـ ــان ال ـ ـ ـثـ ـ ــدي فـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة
العربية والخليج أن متوسط عمر
اإلصــابــة بــه أقــل مــن متوسط عمر
اإلصــابــة فــي ال ــدول األخ ــرى وهــذا
يعني أن التوعية والتدريب على
الكشف المبكر يجب أن يـبــدآ من
ً
أع ـمــار شــابــة أق ــل مــن الـ ـ  40عــامــا،
مشيرة إلى أن الحملة وبالتعاون
م ــع وزارة الـتــربـيــة ت ـقــوم بتنفيذ
بـ ــرنـ ــامـ ــج ت ـ ــدري ـ ــب عـ ـل ــى ال ـك ـش ــف
الـمـبـكــر ل ـطــال ـبــات ال ـصــف الـثــانــي
عشر بجميع المناطق التعليمية
فــي الـكــويــت وبــذلــك يتم تأهيلهن
ليصبحن مــدر بــات فــي محيطهن

العوضي والصالح والحمد والشاهين وعدد من الحضور في ختام فعالية «أنت تستحقين اهتمامنا»
ً
األسـ ــري والـعـمـلــي مـسـتـقـبــا مما
يوسع عملية نشر الوعي بكيفية
الـكـشــف الـمـبـكــر ع ــن أورام الـثــدي
ويرفع الوعي المجتمعي تجاه هذا
المرض ،وتم خالل خمس سنوات
ت ــدري ــب  69أل ـ ــف ط ــال ـب ــة وم ـ ــازال
ً
البرنامج مستمرا للعام السادس
على التوالي.
وأض ــاف ــت ال ـشــاه ـيــن ف ــي كلمة
لها في ختام حملة سرطان الثدي
ل ـه ــذا ال ـع ــام ال ـت ــي انـطـلـقــت تحت
رعــايــة مـحــافــظ األح ـم ــدي الشيخ

فـ ــواز ال ـخ ــال ــد ت ـحــت ش ـع ــار «أن ــت
تستحقين اهتمامنا» أن التوعية
ه ــي األس ـل ــوب األم ـث ــل لـيــس فقط
للوقاية بل أيضا للكشف المبكر
مـ ـم ــا يـ ـس ــاه ــم فـ ــي زي ـ ـ ـ ــادة نـسـبــة
الـ ـشـ ـف ــاء ،م ـ ـشـ ــددة ع ـل ــى اه ـت ـم ــام
الـكــويــت س ــواء وزارة الـصـحــة أو
جـمـعـيــات ال ـن ـفــع ال ـع ــام أو حملة
«كان» التي حظيت برعاية سامية
م ــن صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ صـبــاح األحـمــد بالتوعية
منذ أكثر من  10سنوات ،وأثمرت

الجمعية و»ش ـم ــال الـ ــزور األولـ ــى» يمثل
باكورة لسلسلة من التفاهمات التي تعمل
الجمعية على اطالقها مع مؤسسات هامة
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،الف ـتــا ال ــى اهـتـمــام
«شـمــال ال ــزور األول ــى» بالتعاون وتقديم
ال ــدع ــم ل ـل ـف ـعــال ـيــات ال ـه ـنــدس ـيــة وخــاصــة
في مجاالت التدريب واالرتقاء بالكوادر
ال ـه ـنــدس ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـت ــي ت ـط ـمــح الــى
االستفادة منها الشركة.

مؤسسة فوزية السلطان تطلق
برنامج الماجستير الدولي

اختتمت حملة «أنت تستحقين اهتمامنا»
●

7

محليات

تلك الجهود الكبيرة انخفاضا في
نسبة ال ـقــدوم الـمـتــأخــر لسرطان
الثدي وفي زيادة معدالت الشفاء.
وأوض ـ ـحـ ــت أن أن ـش ـط ــة حـمـلــة
«أن ــت تستحقين اهـتـمــامـنــا» لهذا
العام تنوعت وتميزت بالتواصل
اإليجابي مع الجمهور ،اذ تم تنفيذ
أنشطة مختلفة على مدى شهرين
ت ـض ـم ـنــت مـ ـح ــاض ــرات ل ـل ـتــوع ـيــة
وأخـ ـ ــرى ل ـل ـتــدريــب ع ـلــى الـفـحــص
الــذاتــي لـســرطــان الـثــدي بمشاركة
فريق طبي مختص.

أعـلـنــت مــؤسـســة فــوزيــة الـسـلـطــان للتأهيل الـصـحــي ،المنظمة
الصحية غير الربحية المتعددة التخصصات ،استضافتها برنامج
شهادة ودرجة الماجستير في اإلرشاد النفسي الدولي في الكويت،
بالتعاون مع جامعة ليهاي ،التي تعتبر واحدة من أبرز الجامعات
في الواليات المتحدة األميركية في مجال األبحاث العلمية.
وقــالــت مــديــرة الـمــؤسـســة د .إل ـهــام الـحـمــدان إن التعليم يعتبر
من الركائز األساسية في رؤيــة وفلسفة مؤسسة فوزية السلطان
للتأهيل الصحي ،مضيفة« :كوننا منظمة صحية غير ربحية ،فإننا
نــؤمــن بأهمية خــدمــة المجتمع ال ــذي ننتمي إلـيــه ،ولتحقيق ذلك
فإننا نسعى لتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية لجميع
شرائح المجتمع».
وزادت الحمدان« :إلى جانب المساهمة في تطوير القطاع الصحي
محليا ،ونستثمر الكثير من جهودنا في تطوير الكوادر المحلية ،من
خالل توفير فرص التدريب والتطور المهني لموظفينا واألخصائيين
العاملين في الكويت».
وأضافت أن هذا البرنامج المعتمد من قبل جمعية علم النفس
األمـيــركـيــة ( )APAاألول مــن نــوعــه فــي ال ـكــويــت ،يـقــدم لــأشـخــاص
المقيمين في الكويت ممن يعملون في مجال الخدمات االجتماعية
أو لديهم ا هـتـمــام بالحصول على شـهــادة علمية متقدمة ،فرصة
للحصول على درجــة الماجستير من برنامج لعلم النفس يتمتع
بسمعة عريقة على مستوى ا لـعــا لــم ،كما أ نــه مناسب للمعلمين،
االستشاريين النفسيين ،أطباء علم النفس ،اإلداريين في المدارس،
األط ـب ــاء ،األخـصــائـيـيــن االجـتـمــاعـيـيــن ،مــوظـفــي ال ـم ــوارد البشرية،
وغيرهم ممن يسعون لتعزيز خبرتهم ومهاراتهم اإلرشــاديــة بما
يناسب البيئات متعددة الثقافات.

ً
المنفوحي :مقبلون على مشاريع عمالقة لتعزيز مكانة الكويت عالميا
زار «القرية التراثية» بشرق ووعد بتذليل العقبات لتنفيذ المشاريع دون تأخير
●

علي حسن

كـشــف ال ـمــديــر ال ـعــام لـلـبـلــديــة م .أحمد
المنفوحي عن توجه البلدية لتنفيذ عدد
من المشاريع العمالقة خالل الفترة المقبلة،
لتعزيز مكانة الكويت عالميا ،بما يتماشى
وتوجيهات سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،بتحويل الكويت إلــى مركز مالي
وتجاري.
وأكد المنفوحي خالل جولته الميدانية،
أمس ،على مشروع القرية التراثية بشرق،
وراف ـقــه فيها نــائــب الـمــديــر الـعــام لشؤون
قطاع المشاريع م .نادية الشريدة ،وعدد

من المسؤولين ،حرص البلدية على تحقيق
التميز وإزاح ــة الـعــراقـيــل ،وتــذلـيــل جميع
الـعـقـبــات ،ب ـهــدف تنفيذ الـمـشــاريــع وفقا
لجدولها الزمني دون أي تأخير ،معربا
عن اعتزازه بالكوادر الوطنية التي ستدير
تلك المشاريع الحيوية من المستثمرين
الكويتيين.
واط ـلــع الـمـنـفــوحــي خ ــال جــولـتــه على
عرض مرئي عن المشروع وجميع مكوناته
ومراحل تنفيذه ،والــذي يقع على مساحة
 76191مترا مربعا ،ويعد مــن أهــم وأبــرز
ال ـم ـشــاريــع الـتـنـمــويــة واالس ـت ـث ـمــاريــة في
الكويت ،لما يمثله من قيمة ثقافية وتراثية

«السكنية» تبحث رفع تخصيص
«المطالع» إلى ما قبل 2014
وزعت  %71.8من قسائم المشروع ...والمتبقي  2587قسيمة
●

يوسف العبدالله

ت ـع ـك ــف الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة عـ ـل ــى رف ــع
تخصيص أو ل ــو ي ــة المواطنين
للحصول على قسائم مشروعها
ال ـ ـض ـ ـخـ ــم فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة جـ ـن ــوب
المطالع اإلسكانية حتى تاريخ
 31ديسمبر  2013ب ــدال مــن 30
يونيو  ،2013أي بواقع  6أشهر،
تزامنا مع قرب انتهاء توزيعاتها
للس ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 2017 /2016نهاية مارس المقبل.
وك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر إس ـكــان ـيــة
مطلعة لـ «الجريدة» أن المؤسسة
تـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى رفـ ـ ـ ــع ت ـخ ـص ـيــص
مــديـنــة جـنــوب الـمـطــاع مـجــددا
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـقــري ـبــة المقبلة
ل ــانـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن تـ ــوزيـ ــع 11338
قسيمة إسكانية فــي المشروع
ضمن خطة توزيعاتها للسنة

المالية الجارية تنفيذا للتعهد
واالل ـت ــزام الـسـيــاســي والشعبي
بـ ـت ــوزي ــع ن ـح ــو  12أل ـ ــف وح ــدة
سكنية سنوية.
وكشفت «السكنية» ،في بيان
صحافي أمس ،أنها وزعت8751
قسيمة بنسبة  71.8فــي المئة
م ــن الـ ـع ــدد اإلجـ ـم ــال ــي لـقـســائــم
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ح ـ ـتـ ــى أمـ ـ ـ ـ ــس ،وأن
المتبقي  2587قسيمة ،مشيرة
الى ما تبقى من الدفعات سيتم
إعالنها وتوزيعها وفقا لجدول
ال ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــات ل ـل ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
الحالية.

أول دفعة

المشروع للسنة المالية الحالية،
مبينة أنه يجري اآلن توزيع أول
دفعة من الضاحية .4N
وع ـلــى الـصـعـيــد ذاتـ ــه ،ذك ــرت
ال ـمــؤس ـســة ،ف ــي ب ـيــان صحافي
أمـ ــس ،أن ـه ــا ان ـت ـهــت م ــن تــوزيــع
القرعة على الدفعة الثامنة من
قـســائــم ضــاحـيــة  N1الحكومية
في المشروع ،والتي تشتمل على
 309ق ـســائــم بـمـســاحــة 400م،2
م ـب ـي ـنــة أن أسـ ـم ــاء ال ـمــواط ـن ـيــن
المستحقين لدخول هذه القرعة
س ـ ـت ـ ـكـ ــون بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى أول ـ ــوي ـ ــة
الطلب اإلسـكــانــي ،والـتــي وصل
الـتـخـصـيــص ل ـهــا ح ـتــى تــاريــخ
 2010/8/17وما قبل.

ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـ ــى أن ال ـم ــؤس ـس ــة
انتهت من توزيع الضواحيN6.
N10 .N8. N9. N11. N5 N12.
 N1وج ــزء مــن ضــاحـيــة  N7في

«نقابة البلدية» :الضبطية القضائية
للمهندسين حق ال هبة
كشف رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت
م .محمد المطيري عن قيام النقابة برفع مطلب
منح الضبطية القضائية لمهندسي البلدية إلى
اإلدارة أخيرا ،مشيرا إلى أن «المطلب نال تفهم
وموافقة مسؤولي البلدية ،الذين خاطبوا بدورهم
ديوان الخدمة المدنية ألخذ موافقته».
وقـ ـ ــال ال ـم ـط ـي ــري ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي إن
مـهـنــدســي الـبـلــديــة يـسـتـحـقــون مـنــح الضبطية
ال ـق ـضــائ ـيــة ،ك ــون طـبـيـعــة عـمـلـهــم تـتـطـلــب ذل ــك،
والشروط المحددة تنطبق عليهم ،مطالبا الديوان
بمنحها لهم.

واس ـت ـغــرب ع ــدم م ـس ــاواة مـهـنــدســي البلدية
بـمــراقـبــي ال ـب ـنــاء وال ـســامــة وال ـن ـظــافــة ،وكــذلــك
المشرفين والمفتشين الذين يحملون الضبطية،
مشيرا إلى أنه «من المجحف حرمان المهندسين
م ــن ه ــذا ال ـح ــق ،وه ــم م ــن ي ـقــومــون بالتفتيش
و ضـبــط المخالفات وكتابة التقارير الخاصة
بذلك».
وأكـ ـ ــد ال ـم ـط ـي ــري أن «ال ـض ـب ـط ـيــة ال ـق ـضــائ ـيــة
لـلـمـهـنــدسـيــن ح ــق ول ـي ـســت ه ـب ــة» ،مــوض ـحــا أن
تحقيق ذلك سيساعد في سرعة إنجاز المخالفات
وردع المخالفين.

وسياحية كبيرة ،ويهدف إلى إيجاد معلم
تراثي وسياحي بــارز في قلب العاصمة،
ويتميز بكونه عالمة من عالمات الكويت
البارزة.

تذليل المعوقات
وج ـ ــال ال ـم ـن ـفــوحــي ف ــي ج ـم ـيــع مــرافــق
الـ ـمـ ـش ــروع اطـ ـل ــع خ ــال ـه ــا ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
المعوقات التي تواجهه ،منها ما يتعلق
بالمباني التاريخية والدواوين والطريق
المحاذي للمشروع ،ووعد بحلها وتذليلها،
مــن خ ــال ال ـت ـعــاون مــع مختلف الـجـهــات

المعنية والــرقــابـيــة ،بهدف إتـمــام تنفيذه
بجميع مــراح ـلــه ال ـتــي تـتـكــون مــن خمس
مناطق رئيسية.
ولفت إلى أن البلدية مستمرة في تنفيذ
مشاريعها الخدمية والسياحية والترفيهية
واالستثمارية في جميع مناطق الكويت،
ومنها في العاصمة ،التي تتميز بالطابع
الـتــراثــي المتميز ،كونها مــركــزا سياحيا
وتراثيا مهما ،حيث ستشكل نقطة جذب
للسياح من مختلف أقطار العالم.
وأكد المنفوحي أن المشروع من مراحل
تطوير شارع عبدالله األحمد ،وهو بنظام
 ،B.O.Tويقع المشروع مقابل نقعة الشمالن.

إزالة  18مقهى غير مرخص
في محافظة حولي
كشفت إدارة العالقات العام ببلدية الكويت عن قيام فريق
ال ـط ــوارئ ب ـفــرع بـلــديــة مـحــافـظــة حــولــي بحملة مكثفة على
المقاهي غير المرخصة فــي منطقة حولي بهدف الحد من
ظــاهــرة انتشارها بالمحافظة وأسـفــرت عــن إزال ــة  18مقهى
مخالفا.
وأوض ــح مــديــر فــرع بلدية محافظة حــولــي فــاح الشمري
أن الحملة جــاء ت بناء على خطة بلدية المحافظة بتكثيف
الـحـمــات التفتيشية فــي كــافــة أن ـحــاء الـمـحــافـظــة لـلـحــد من
م ـخــال ـفــات ال ـم ـقــاهــي ال ـت ــي ت ـعــج ب ـهــا مـنـطـقــة ح ــول ــي وت ـقــوم
ً
ً
باستغالل المساحات استغالال تجاريا قبل الحصول على
تــرخـيــص مــن قـبــل الـبـلــديــة إل ــى جــانــب الـتــأكــد مــن ترخيص
المقاهي.
ولفت الشمري إلى أن المفتشين حريصون كل الحرص على
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية قبل تحرير المخالفات ،مبينا
أن التعامل مع الجميع وال تهاون وال استثناء ات في تطبيق
القانون مع المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.

إتالف  1.5طن من المغلفات
الغذائية في منطقة صبحان
الهاجري :سنطبق القانون بكل حزم على المخالفين
كـ ـشـ ـف ــت إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات
ال ـع ــام ــة ب ـب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت عن
تنفيذ فريق الـطــوارئ التابع
لـفــرع بـلــديــة مـحــافـظــة مـبــارك
ال ـك ـب ـي ــر ح ـم ـلــة م ـي ــدان ـي ــة فــي
منطقة صـبـحــان الصناعية،
أسفرت عن مـصــادرة واتــاف
ط ــن و 513ك ـج ــم م ــن الـ ـم ــواد
الغذائية المنتهية الصالحية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ف ــري ــق
ط ــوارئ مـبــارك الكبير ناصر
الـهــاجــري أن مفتشي الفريق
ي ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــون ب ـ ـص ـ ـفـ ــة دوري ـ ـ ـ ـ ــة
بــال ـت ـف ـت ـيــش ع ـل ــى ال ـش ــرك ــات
ال ـغــذائ ـيــة بـمـنـطـقــة صـبـحــان،
مشيرا إ لــى تكثيف الحمالت
فــي األي ــام المقبلة للتأكد من

ك ــاف ــة الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة الـتــي
تقدم للمستهلك.
ولـ ـف ــت الـ ـه ــاج ــري إل ـ ــى أن ــه
خ ــال الـحـمـلــة ال ـم ـيــدان ـيــة تم
رصد مصنع يتداول مغلفات
غــذائ ـي ــة مـنـتـهـيــة الـصــاحـيــة
بـ ــأحـ ــد الـ ـمـ ـص ــان ــع ب ـم ـن ـط ـقــة
صـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــان ،وأس ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــرت ع ــن
م ـص ــادرة وإتـ ــاف ط ــن و513
كجم بمردم النفايات.
وطالب الهاجري أصحاب
المصانع الغذائية بـضــرورة
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـ ـلـ ــوائـ ــح وأنـ ـظـ ـم ــة
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددا عـ ـل ــى أن
مـفـتـشــي ال ـف ــري ــق سـيـطـبـقــون
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ب ـ ـكـ ــل ح ـ ـ ـ ــزم ع ـل ــى
المخالفين.

المنفوحي خالل جولته في القرية التراثية بشرق

