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ريا�ض عواد 

أكد رئيس مجلس ادارة املدير العام للهيئة 
العامة للغذاء و التغذية عيسى الكندري أنه 
بعد صور قرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة 
بفحص اخلضار و الفاكهة ، مت عقد اجتماع 
بهذا الشأن مع اجلهات املعنية وعليه تقدمت 
الهيئة بطلب تخصيص ميزانية لهذه املختبرات 
ل��وزارة املالية ، مشيرا إلى أن الهيئة مازالت 
بانتظار موافقة وزارة املالية للمبالغ املطلوبة 
إلن��ش��اء ملختبرات االغ��ذي��ة املتنقلة لفحص 
االغذية املستوردة في املنافذ البرية و البحرية 
و اجلوية و مختبرات املناطق الزراعية نظرا 
الرتباطها املباشر بصحة املستهلك وذل��ك من 
خالل الفحص املباشر لعينات تلك االغذية قبل 

طرحها بالسوق احمللية .   
وأوض��ح الكندري خ��الل املؤمتر الصحفي 
ال���ذي عقدته الهيئة ف��ي مقرها ال��ث��الث��اء أن 
املعوقات و املصاعب التي حتتاج إلى تذليلها 
لتمكني الهيئة من اجن��از اعمالها على الوجه 
االكمل تتمثل في ان يكون للهيئة كادر خاص 
لرواتب املسئولني و العاملني فيها أسوة ببقية 
الهيئات احلكومية نظرا ألهمية عمل الهيئة و 
اختصاصاتها التي تتعلق بصحة املستهلك 
بطريقة م��ب��اش��رة م��ن خ��الل س��الم��ة االغ��ذي��ة 
لالستخدام اآلدم��ي ، و ان يخصص موقع و 
مبنى دائ��م للهيئة و مباني ادارات التفتيش 
التابعة لها باحملافظات باملستوى الذي يليق 
بأهمية اعمالها  اختصاصاتها اس��وه ببقية 

الهيئات احلكومية االخرى .
وأض����اف ان م��ن ض��م��ن ت��ل��ك امل��ع��وق��ات و 
امل��ص��اع��ب ال��ت��ي حتتاجها الهيئة ان يراعى 
تخصيص ميزانية لتمكني الهيئة من مباشرة 
عملها و اختصاصاتها وفقا للمستوى املطلوب 
وخاصة فيما يتعلق باالستشارات و استئجار 
السيارات للتفتيش و لنقل العينات الغذائية 
للفحص ، اضافة الى الدرجات املالية لتعيني 
الكوادر الوطنية و االستعانة ببعض الكوادر 
غير الكويتية املتخصصة من ذوي اخلبرة في 
هذا املجال و جتهيز املختبرات لفحص االغذية 
املستوردة و املنتجة احمللية و كذلك اخلضار و 
الفاكهة الطازجة املستوردة و املنتجة محليا ، 
و فحص اللحوم و الدواجن و االسماك الطازجة 
و املبردة و املجمدة ، ال��ى جانب بند املهمات 
الرسمية و ال����دورات التدريبية اخلارجية 
لتمكني مسئولي الهيئة و املختصني فيها 
االط��الع على اح��دث الطرق و الوسائل لعمل 
التفتيش و الرقابة على االغذية ، عالوة على بند 
املعدات املتعلقة باألجهزة املتطورة للفحص في 
مواقع التفتيش لدى مفتشي االغذية ، و اعتماد 
الهيكل التنظيمي املقترح للوحدات التنظيمية 

التفصيلية و التعديل على الهيكل احلالي لدى 
مجلس اخلدمة املدنية اختصاصات الهيئة    

وق��ال ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
انشأت وفقاً للقانون رق��م 112 لسنة 2013 
بتاريخ 2013/6/16 ، وان القانون حدد 
اختصاصات الهيئة ف��ي نشاطني رئيسيني 
اختصا مبفهومني الغذاء والتغذية ، مبينا ان 
املقصود مبفهوم الغذاء هو كل ما يؤكل ويشرب 
، و مفهوم التغذية هو بكيفية تناول األغذية 

وطريقة االستفادة منها باجلسم .
و بني ان الهدف العام من اختصاص الهيئة 
ه��و توفير م���ادة غذائية سليمة لالستهالك 
االدم���ي م��ن خ��الل ال��رق��اب��ة والتفتيش على 
األغذية املستوردة واملنتجة محلياً انتاجها 
او استيرادها وتداولها وفحصها ) ظاهرياً 
ومخبرياً (  والتفتيش عليها وتخزينها الى ان 
تصل الى املستهلك لتكون صاحلة لالستهالك 
اآلدم���ي ، موضحا ان القانون ح��دد انشائها 
جزائيات وغ��رام��ات متدرجة ال��ى ان تصبح 
م��ش��ددة ) ال��غ��رام��ة املالية و الغلق اإلداري 
املؤقت و الغلق اإلداري و عقوبة السجن ملدة 
تصل الى 7 سنوات ( وذلك حرصاً على صحة 
املستهلكني م��ن خ��الل  سالمة تلك األغ��ذي��ة ، 
وان���ه ص��در م��رس��وم تعيني مجلس ادارت��ه��ا 
بتاريخ 2015/3/4 حيث شكل مجلس االدارة 
م��ن  ) رئ��ي��س مجلس اإلدارة امل��دي��ر ال��ع��ام ( 
ونائب الرئيس مجلس االدارة واعضاء مجلس 

اإلدارة متفرغني وأعضاء مجلس ادارة يعملون 
باجلهات احلكومية املعنية ) بلدية الكويت 
وزارة الصحة وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة 
وعددهم اإلجمالي 7 اعضاء وعقد  اول اجتماع 
ملجلس اإلدارة بتاريخ 2015/3/8 ، ثم صدر 
بعدها مرسوم بتعني نواب املدير العام ) وكالء 
مساعدين( بتاريخ 2015/3/26 وعددهم 4 
يرأسون 4 قطاعات ) قطاع املالية واإلداري��ة 
والتطوير اإلداري - قطاع التغذية - قطاع 
الشؤون الفنية - قطاع التفتيش والرقابة ( 
واعتمده الهيكل التنظيمي املؤقت للهيئة من قبل 
مجلس اخلدمة املدنية بتاريخ 2015/1/12 
على مستوى القطاعات واإلدارات وبعض 

املراقبات .
وق���ال ال��ك��ن��دري ان��ه بعد مم��ارس��ة العمل 
التنفيذية ثم تقدمي مقترح للهيكل التنظيمي 
ل��ل��وح��دات التنظيمية التفصيلية مراقبات 
واقسام كما مت تقدمي مشروع مقترح بالتعديل 
على الهيكل بإضافة قطاع للتخطيط نظراً 
خللو الهيكل التنظيمي من أي وحده تنظيمية  
للتخطيط وكذلك أنشاء ادارة هندسية بأشراف 
على األع��م��ال االنشائية والصيانة اخلاصة 
مبختبرات األغ��ذي��ة ومباني الهيئة ومباني 
مركزها وذل��ك حلاجة العمل كذلك مت اقتراح 
ب��ان تكون هناك ادارة للمسالخ تشرف على 
جميع املسالخ باحملافظات ب��دال من تبعيتها 
بادراه التفتيش باحملافظات لكون املسالخ لها 

طبيعة عمل خاصة واطباء ببيطارين ومفتشني 
حلوم لرقابة والتفتيش على اللحوم الطازجة 
ومناحر ذب��ح املواشي ومسالخ ال��دواج��ن في 
القطاع اخل��اص ، و مت نقل ه��ذا االختصاص 
من بلدية ال��ى الهيئة بتاريخ 2016/12/1 
 ، POT وجميع مسالخ املواشي بعمل نظام ال
ثم مت بعد اقرار  ميزانية الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية بتاريخ 2015/7/16 لسنة املالية 
2016/2015 بأجمالي مبلغ 2197000 دينار 
كويتي مليونان ومائة وسبعة وتسعون الف 
دينار كويتي كسلفة بنظام العهد من ميزانية 
وزارة الصحة بهذه املناسبة ال يسعني اال انا 
اتقدم بالشكر اجلزير للجميع الزمالء بوزارة 
الصحة كل السبل واإلمكانيات لتمكني الهيئة 
من الصرف من خالل هذه امليزانية فما يخص 
احتياجاتها لتأسيسها ثم بعد ذل��ك مت فصل 
ميزانية الهيئة عن ميزانية وزاره الصحة 
وأصبحت الهيئة ميزانية مستقله ق��درت  ب�� 
2 مليون دينار ومت بتاريخ   / 8 / 2016 
فتح حساب البنك امل��رك��زي اخل��اص بالهيئة 
سعت الهيئة منذ تاريخ تعيني مجلس ادارتها 
ال��ى ايجاد مقر لها مبخاطبة وزارة التربية 
للحصول على مدرسة وكذلك مبخاطبة بلدية 
ال��ك��وي��ت الس��ت��غ��الل اح���دى امل��ب��ان��ي وال ي��زال 
العمل جارى للتنسيق مع تلك اجلهات وخالل 
ه��ذه الفترة كانت الهيئة تستغل مقر مؤقت 
لها ب��وزارة الصحة مل��دة تسعة اشهر انتقلت 

بعدها الى مبنى مستوصف بيان واستغالله 
مقر للهيئة بشكل مؤقت حلني ان مت انتقالها 
الى مقرها احلالي املستأجر في منطقة صباح 
السالم وال يسعني ايضا ف��ي ه��ذا امل��ق��ام الى 
ان اشكر املسؤولني والعاملني ب��وزارة املالية 
الذين تعاون مع هيئة بشأن استأجر املبنى لها 
وفقا ألنظمة املتبعة في حدود البند املخصص 
لالستئجار مبيزانيتها ) 200 ال��ف دينار 

سنوي(.
و اضاف كما تقدمت الهيئة منذ تاريخ تعني 
مجلس ادارتها الى بلدية الكويت من تخصيص 
موقع دائم ملقر الهيئة وكذلك مواقع دائمة في 
احملافظات إلدارات التفتيش ، و اعتماد شعار 
خاص بالهيئة يرمز الى الغذاء والتغذية حيث 
ان السنبلة في الشعار ترمز الى الغذاء واملعلقة 

اخلضراء في الشعار الى التغذية السليمة .
وذك��ر أن اجن��ازات الهيئة منذ فترة التعني 
مجلس ادارت��ه��ا تلخصت مب��ب��اش��رة الهيئة 
لبعض اختصاصاتها وفقا للجدول الزمنى 
احمل��دد بقرار مجلس ال���وزراء رق��م 908 عمالً 
بالنص امل���ادة 19 م��ن ق��ان��ون ان��ش��اء الهيئة 
رق��م 112 لسنة 2013 ، و ال��ت��ي اختصرت 
على نقل اللجنة العليا لسالمة االغ��ذي��ة من 
بلدية الكويت ال��ى الهيئة ومباشره العمل 
فيها بتاريخ 2016/4/3 ، و نقل اختصاص 
مسالخ املواشي ومسالخ الدواجن من بلدية 
الكويت الى الهيئة بتاريخ 2016/12/1 في 

جميع احملافظات ، اضافة الى نقل اختصاص 
اجل���ودة وامل��واص��ف��ات واملقاييس م��ن الهيئة 
العامة للصناعة بتاريخ 2016/11/1 ، و 
نقل اختصاص التغذية وتوعية املجتمع من 
وزارة الصحة الى الهيئة ، مشيرا الى انه مت 
اعداد اللوائح التنفيذية التالية متثلت في الئحة 
مختبرات فحص االغذية ، و  الئحة التغذية 
، و الئحة امل��واص��ف��ات واملقاييس ، و الئحة 
مسالخ املواشي والدواجن ، اضافة الى الالئحة 
الداخلية لعمل تنظيم عمل مجلس االدارة ، كما 
اشر الى انه سيتم االنتهاء قريبا من اعداد كل من 
الئحة التراخيص الصحية للمنشآت الغذائية 
والعاملني فيها ، و الئحة االغذية املستوردة ، 
و الئحة التفتيش على االغذية ، وذلك متشياً 
م��ع اجل���دول الزمنى احمل��دد ف��ي ق��رار مجلس 
ال���وزراء رق��م 908 وف��ى اخ��ر موعد محدد نقل 
االختصاصات في 2017/12/1 وبذلك تكون 

الهيئة قد استكملت نقل جميع اختصاصاتها.
كما تضمنت االجن��ازات  نقل مختبر فحص 
اخلضار والفواكه الطازجة  بشبرة اخلضار 
والفواكه بالسوق املركزي مبنطقة الصليبية من 
بلدية الكويت الى الهيئة بتاريخ 2017/3/29 
ثم تشغيله كمختبر جتريبي وجارى العمل على 
التنسيق مع وزارة املالية لتجهيزه وتطويره 
لقيام بفحص اخل��ض��ار وال��غ��ذاء املستوردة 
واملنتجة محلية تنفيذاً لقرار مجلس ال��وزراء 

الصادر مؤخراً بتكليف الهيئة بذلك .

جانب من املؤمتر الصحافي

لتقوم بعملها وفق املستوى املطلوب 

عيسى الكندري: الهيئة العامة للغذاء والتغذية حتتاج إلى ميزانية خاصة بها

Thursday 22th June 2017 - 11 th year - Issue No.2967 اخلميس 27 من رمضان 1438 ه�/ 22 من يونيو  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 2967

عيسى الكندري متحدثاً


