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بنك الدم يحدد ساعات العمل خالل شهر رمضان المبارك

حددت ادارة خدمات نقل الدم ساعات العمل في بنك الدم املركزي 
خالل شــــهـــر رمضــــان املبـــارك، واســــتقبـــال املتبرعـــني على 

فترتــني: 
من الســــاعة 8 صباحا الى 1.30 بعد الظهــــر، وفترة بعد االفطار 
من الســــاعة 7.30 مســــاء الى 12.30 صباحا، ما عدا اجلمعة، وذلك 
للحفاظ على املخزون االســــتراتيجي للدم وتوفير الـــدم الكـــافي 

للمرضــى.

بادرنا بحجز الكميات الالزمة من الطعوم لتكون لنا أولوية في الحصول عليها

الساير: األوضاع الصحية في البالد مطمئنة وال تدعو للقلق بشأن إنفلونزا الخنازير

وقــــال الســــاير ان الوزارة 
قررت االكتفاء بإصدار البيانات 
أسبوعيا وعند احلاجة والتركيز 
املــــرض ومراقبته  على عالج 
والتوعية حوله، مؤكدا ان عدم 
االســــتمرار في اإلعالن اليومي 
ال يعني ان هنــــاك تراجعا من 
جانب الــــوزارة فــــي االهتمام 
برصد ومتابعة احلاالت واتخاذ 
االجراءات الوقائية والعالجية 

الالزمة للتصدي للمرض.
وأفــــاد الوزير الســــاير بان 
الشفافية  الوزارة تنتهج مبدأ 
والوضوح في التعامل مع كل ما 
يتعلق بهذا املرض إميانا منها 
بأن الوقاية من املرض واحتواءه 
تبدأ باملعرفة الكاملة عنه وطرق 

العدوى به.

جدد وزيــــر الصحة د.هالل 
الساير امس تأكيده ان األوضاع 
الصحية في البالد مطمئنة وال 
تدعو للقلق بشأن تفشي مرض 
انفلونزا اخلنازير، مشيرا الى ان 
الوزارة بجميع قطاعاتها تتابع 
الوضع عن كثب منذ االعالن عن 
ظهور اول حالة ملرض االنفلونزا 

في ابريل املاضي.
وقال د.الساير في تصريح 
صحافي ان الوزارة بادرت بحجز 
الطعوم  الالزمــــة من  الكميات 
لتكون لها األولوية في احلصول 
على الطعم فور إنتاجه وطرحه 
باألسواق من جانب الشركات 

العاملية.
وأوضح ان الوزارة تفاعلت 
مع احلدث منــــذ البداية بروح 
املســــؤولية ابتــــداء من توفير 
الكاميــــرات احلراريــــة مبطار 
الكويت الدولي وتدعيم إمكانيات 
املختبرات للتشخيص املخبري، 
الــــى توفيــــر مخزون  اضافة 
استراتيجي من األدوية الالزمة 
لعالج املرضى وإنشــــاء غرفة 
عمليــــات وتخصيص رقم 132 
لتلقي االستفسارات والرد عليها 
املــــرض والتوعية  بخصوص 

حوله.
وأشــــار الوزير الساير الى 
قيام وزارة الصحة بتشــــكيل 

جلان متخصصة ملواجهة هذا 
الوباء للتنســــيق بني اجلهات 
الوقائيــــة والعالجية بالوزارة 
ومع الوزارات واجلهات األخرى 
الحتواء املرض ومنع انتشاره، 
اضافة الى وضع خطة إعالمية 
متكاملة لتوعية املجتمع بهذا 

الوباء.
وحول إيقاف اإلعالن اليومي 
عن عـــدد اإلصابـــات، أوضح 
الوزير الساير ان قرار اإليقاف 
جاء بناء على توصيات اللجان 
املختصـــة في الـــوزارة حيال 
مســـتجدات الوضع بالنسبة 
للحاالت املصابـــة باالنفلونزا 
والتي سجلت في البالد وتطبيقا 
لتوصيـــات منظمـــة الصحة 
العاملية ومراكز الوقاية ومكافحة 
االمراض في الواليات املتحدة 
وأوروبـــا وباالتفاق مع جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية 

مبجلس األمة.
وذكر ان معظم احلاالت التي 
مت تســــجيلها في البالد كانت 
حاالت بســــيطة وال تستدعي 
الدخول للمستشــــفى، مشيرا 
الــــى ان اإلعالن اليومي لم يعد 
ضروريا نظرا لعدم أهمية ذلك 
في تعقب تطور املرض وطبيعته 
وهو ما قامت به العديد من دول 

العالم.

الــــوزارة على  وأكد حرص 
التواصل املســــتمر مع وسائل 
اإلعالم من خالل الناطق الرسمي 
للــــوزارة والذي أســــندت إليه 
مسؤولية الرد على استفسارات 
رجال اإلعالم ومتابعة ما ينشر 
بوسائل اإلعالم لالستفادة منها 
وأخذها بعني االعتبار، مشيرا 
الى ان الــــوزارة ليس لديها ما 

تخفيه.
وحول توجه الوزارة لعالج 
املرضى باالنفلونزا باملنازل بدال 
من عالجهم باملستشــــفى كما 
كان متبعا من قبل قال الوزير 
الوزارة تتعامل مع  ان  الساير 
احلــــاالت املؤكــــدة واملخالطني 
وفقا للبروتوكوالت واإلرشادات 
التي وضعتها منظمة الصحة 

العاملية.
وقــــال ان عــــالج احلــــاالت 
البسيطة في املنزل جاء اتباعا 
لتوصيــــات منظمــــة الصحة 
العاملية، مبينا ان الطبيب املعالج 
هــــو من يقــــوم بتقييم احلالة 
وحتديد العالج واملكان املناسب 

لتلقي الرعاية الالزمة.
وذكــــر ان معظــــم احلاالت 
التي مت تســــجيلها فــــي البالد 
كانت حاالت بسيطة ال تستلزم 
الدخول للمستشــــفى في حني 
يتم عالج احلاالت باملستشفى 
لألشــــخاص الذين يعانون من 

أمراض مزمنة أخرى تستلزم 
بقاءهم في املستشفى أو اذا لم 
تتوافر لدى املريض اإلمكانيات 

الالزمة للرعاية باملنزل.
واكد اســــتمرار الوزارة في 
املراقبــــة الصحيــــة والرعاية 
الوقائية للمرضى وللمخالطني 
الالزمة لهم  وتقدمي اإلرشادات 

للحد من انتشار العدوى.
وقال الوزير الساير ان هناك 
تنســــيقا كامال بني مستشفى 
الســــارية واملراكز  األمــــراض 
الوقائية واملستشفيات بجميع 
املناطق الصحية لتقدمي الرعاية 
الالزمة للمصابني وللمخالطني 
لهم، مشيرا الى جتهيز أجنحة 
العامة احترازيا  باملستشفيات 
منــــذ تســــجيل اول حالة في 

البالد.
وأكد أهمية دور وسائل اإلعالم 
في التوعيــــة حول هذا املرض 
ونقل املعلومات الصحيحة بروح 
املسؤولية واألمانة، مشيدا بدور 

هذه الوسائل.
كما أشاد الساير بدور اعضاء 
مجلس األمة من خالل مالحظاتهم 
وآرائهم املوضوعية التي أبدوها 
خالل اجتماع جلنة الشــــؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل 
باملجلس مؤكــــدا أخذها بعني 
االعتبار حرصــــا على الصحة 

العامة وحماية للمجتمع.

د. هالل الساير

أعلن عن مهرجانات متنوعة وأنشطة صيفية في الجمعية

المويزري: خصومات 50% على السلع األساسية
 في تعاونية عبداهلل المبارك خالل شهر رمضان

سيف املويزري

أعلن رئيس جلنة املشتريات 
بجمعية ضاحية عبداهلل املبارك 
التعاونية ســـيف املويزري انه 
ابتهاجا مبناسبة قرب حلول شهر 
رمضان الفضيل قامت اجلمعية 
متمثلـــة في جلنة املشـــتريات 
وبالتعاون مـــع االخوة اعضاء 
السلع  االدارة وموردي  مجلس 
الغذائية واالستهالكية للجمعية، 
وفـــي محاولة منها ومســـاهمة 
من مجلـــس اإلدارة في تخفيف 
العبء عن املستهلك من املواطنني 
واملقيمني على الســـواء، بوضع 
خطة تسويقية للحد من زيادة 
األســـعار خاصة في هذا الشهر 
الكرمي حيث مت االتفاق على ان 
تقوم اجلمعية بدعم معظم السلع 
بها وان يتحمل املورد جزءا من 
القيمة املخفضة ليصبح اجمالي 
نسبة اخلصومات على السلع اكثر 
من 50% من قيمتها األصلية وحتى 
يســـتفيد منها املستهلك بصفة 
عامة مشـــاركة من اجلمعية في 

استقبال هذه االيام املباركة.
واكـــد املويـــزري ان هنـــاك 
التي  املهرجانـــات  العديد مـــن 
تقيمها اجلمعية على مدار العام 

والتي منها مهرجان القرطاسية 
والعودة للمـــدارس والذي يعد 
مجلس اإلدارة له حاليا ليبدأ عمله 
بتوفير كل مـــا يحتاجه ابناؤنا 
الطلبة لتقدمي تشكيلة واسعة 
من القرطاســـية في بداية العام 
الدراسي اجلديد والذي سيواكب 
ايـــام شـــهر رمضـــان الفضيل 
ليضيـــف بذلك خدمـــة جديدة 
بتوفير الزي املدرسي واألدوات 
املدرسية استكماال لألنشطة التي 
تقدمها جمعية ضاحية عبداهلل 
املبارك التعاونية خلدمة اهالي 
املنطقة وابناء املساهمني، ويأتي 
هذا مـــن منطلق حرص مجلس 
اإلدارة على تقدمي كل ما هو مفيد 
ويهم املستهلك من الدرجة األولى 
الى جانب املهرجان االسبوعي 
للخضـــار والفاكهة والذي يقام 
يـــوم الثالثاء من كل اســـبوع 
على كافة املنتجـــات الكويتية، 
والسورية واللبنانية، واملصرية 
وذلك بسعر التكلفة، وال ننسى ان 
نذكر اخواننا اهالي املنطقة الكرام 
العمل وتفعيل هذه  بانه سيتم 
اخلصومات واملهرجانات بالسوق 
املركزي الكائن بالقطعة 3 بجوار 

فرع التموين واجلملة حيث مت 
اختيار هذا املكان ليتيح الفرصة 
لعرض اكبر قـــدر من الكميات 
والسلع املتنوعة والتي مت االتفاق 
علـــى ان يتم توافرها على مدار 
الشهر الكرمي الى جانب نقل فرع 
اخلضار والفاكهة به اعتبارا من 

يوم االحد املوافق 2009/8/9.
واشار رئيس جلنة املشتريات 
الى رفض اجلمعية التام لقضية 
ارتفاع االسعار موضحا ان هذه 
القضية ال ميكن التغاضي عنها 
مطالبا بعودة جلنة االسعار الى 

عملها واســـتكمال مسيرتها في 
توحيد االسعار بكافة اجلمعيات 
التعاونية وهذا بدوره يؤدي الى 
الذي  الـــدور االجتماعي  تعزيز 
تقوم به اجلمعيـــات التعاونية 
االســـتهالكية في الكويت والتي 
بفضل اهلل اصبحت من الروافد 
االساسية لدعم احلركة االقتصادية 

في دولتنا احلبيبة. 
والى جانب املهرجان الرمضاني 
اوضح املويزري انـــه قبل ايام 
قليلة مت االعالن عن بدء املهرجان 
الصيفي الترفيهي ألبناء املساهمني 
باملنطقة والتـــي نظمتها جلنة 
اخلدمات االجتماعية باجلمعية، 
مؤكدا ان هذا العام فرصة ذهبية 
ألبناء املســـاهمني للمشـــاركة 
باالنشـــطة التي تقدمها جمعية 
عبداهلل املبـــارك والتي انطلقت 
برامجها اعتبارا من 7/15 املاضي 
والتي شملت العديد من االنشطة 
الصيفية املختلفة ولو الحظنا ما 
يقدمه مجلس اإلدارة من خدمات 
متميزة من خالل تفاعل املساهمني 
مع االدارة في تســـجيل ابنائهم 
حرصا منهم على املســـاهمة في 
تفعيل الدور االجتماعي فإننا جند 

العديد من االنشطة منها التعليمية 
والثقافية والرياضية والترفيهية 
وعلى سبيل املثال وليس احلصر 
فإن اجلمعية حرصت على تقدمي 
االنشـــطة املتنوعة بالتنسيق 
مع اجلهات املشـــاركة لالهتمام 
التعليمية لتثقيف  باجلوانـــب 
ابنائها، حيث مت التنســـيق مع 
جمعية املعلمـــني الكويتية عن 
طريق تقدمي اخلصومات ألبناء 
املساهمني بنسبة 50% على املادة 
الواحدة، وحرصا من  الدراسية 
إدارة اجلمعية على تفعيل اجلانب 
الترفيهي ألبنائهـــا خالل فترة 
الصيف فقد مت التنســـيق ايضا 
مع اجلهات الترفيهية للحصول 
على خصومات تفوق 60% من 
السعر االصلي للتذاكر حيث مت 
بيع التذاكر الترفيهية املخفضة 
بأقل من نصف التكلفة للمدينة 
الترفيهيــــة واالكوابارك وطفل 
املســــتقبل، وليس هذا فقط بل 
هنــــاك العديد مــــن املهرجانات 
واملفاجآت التي يعد لها مجلس 
اإلدارة على مــــدار العام لتقدمي 
أفضل اخلدمات ألهالي املنطقة 

واملساهمني.

»الصحة« تدعو لعقد اجتماع استثنائي
لوكالء وزارات الصحة الخليجية السبت المقبل

لبحث آخر مستجدات إنفلونزا الخنازير

دعت وزارة الصحة وكالء 
وزارات الصحة بدول مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي لعقد 
اجتماع استثنائي للتباحث 
حول آخر مستجدات انفلونزا 
اخلنازير وذلك يوم السبت 
املقبل. وقال املتحدث الرسمي 
باسم وزارة الصحة د.يوسف 
النصف في تصريح لـ »كونا« 
ان الدعوة لعقد هذا االجتماع 
جاءت مـــن منطلق حرص 
وتوجيهـــات وزير الصحة 
د.هالل الساير ملراجعة كافة 
االجرءات املتخذة في دول 

املنطقة.
واوضح النصف ان من 
اهداف  االجتمـــاع تدارس 
الوضـــع الوبائـــي عامليـــا 
واقليميا ومحليا ومراجعة 
االجـــراءات والتوصيـــات 

املتخذة سلفا في اجتماعات 
الرياض والدوحة اضافة الى 
التباحث حول االستعدادات 
الدراسي وموسم  للموسم 
العمرة واحلج واســـتقبال 
العائدين وتبادل اخلبرات بني 

املسؤولني بدول املنطقة.

االجتمـــاع  ان  وقـــال 
الى العالجات  ســـيتطرق 
املناسبة واالدوية والطعوم 
في حـــال وصولها وطرق 
الى  اســـتخدامها اضافـــة 
حتديث بروتوكوالت الوقاية 

والعالج.
واضـــاف ان االجتماع 
الـــذي دعـــت لـــه الكويت  
الـــى تبادل  يهـــدف كذلك 
الرأي واحلوار حول افضل 
السبل ملواجهة وباء انفلونزا 
اخلنازير في املرحلة املقبلة 
بعد تزايد انتشاره والنظر 
فـــي التدابير واالحتياطات 
االحترازية اضافة الى حتديث 
املراقبة واســـتمرار  خطط 
وتفعيـــل التنســـيق مـــع 
املنظمات والهيئات الدولية 

املختصة.

د. يوسف النصف

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه وفد الهيئة

عّمان ـ كونا: اكد ســـفيرنا لدى األردن الشيخ 
فيصل احلمود اهمية الدور االنساني الذي تقوم 
به الهيئة اخليرية االسالمية العاملية في مختلف 

انحاء العالم.
وأشاد الشـــيخ فيصل في تصريح لـ »كونا« 
عقب اجتماعه مع نائب مدير عام الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية فريد العوضي بالدور الذي تقوم 
به الهيئة ومساهمتها في عكس الوجه االنساني 

واحلضاري واملشرق للكويت.
وأضـــاف ان العمـــل اخليري الـــذي تقوم به 
املؤسسات الرســـمية والشعبية الكويتية يظهر 
الوجه املشـــرق للكويت ومعـــدن اهلها النفيس 
وحرصهم على مد يد العون للمحتاجني في جميع 

بقاع العالم.
وأشار الشيخ فيصل في هذا السياق الى االهتمام 

الذي تبديه القيادة السياسية للكويت وحرصها 
على تقدمي املساعدة للمحتاجني واملتضررين جراء 
احلوادث والكوارث في جميع دول العالم بهدف 

تخفيف معاناتهم ودومنا أي متييز.
من ناحيته، أعرب العوضي الذي يزور االردن 
لتفقد املشاريع التي تنفذها الهيئة في تصريح لـ 
»كونا« عن خالص شكره وتقديره للجهود التي 
تبذلها السفارة الكويتية في األردن وحرصها على 
تسهيل مهام القائمني على العمل اخليري وتذليل 

العقبات التي تعترض عملهم.
وأكـــد حرص الهيئـــة على تقدمي املســـاعدة 
للمحتاجني ورفع املعاناة عنهم في مختلف دول 
العالم والوقوف عن كثب على حاجاتهم ومتطلباتهم 
وخاصة في مثل هذه األوقات القيمة مع قرب حلول 

شهر رمضان املبارك.

التقى نائب مدير عام الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

الحمود: العمل الخيري يظهر الوجه 
المشرق للكويت ومعدن أهلها النفيس

مطالبا »التجارة« بالكشف عن فواتير الشركات

العدساني لـ »األنباء«: تفعيل قانون 
المنافسة لمنع ارتفاع األسعار

عاطف رمضان
طالب احمللــــل املالي رياض 
العدســــاني اجلهــــات املعنية 
بتفعيل قانون املنافسة وكسر 
االحتكار لكونه مبثابة »الوصفة 
العالجية« لكثير من املشكالت 

من بينها ارتفاع االسعار.
واضاف العدساني لـ »األنباء« 
ان التأخير في تفعيل هذا القانون 
يضــــر باملواطنــــني خاصة ان 
اكبر  االحتكار هو متلك نسبة 

من املسموح بها.
واشار الى ان وزارة التجارة 
والصناعــــة قد نشــــرت بيانا 
صحافيا بشأن سيطرتها على 
األســــواق ملنع ارتفاع اســــعار 
الســــلع واملنتجات الرمضانية 
النيابة  الى  وحتويل املخالفني 

التجارية.
واســــتطرد قائال: لم نر منذ 
فترة حتويل شركة الى النيابة 
التجارية بسبب رفع األسعار.

وزاد قائال: الوزارة اصدرت 
هذا البيان خالل العام املاضي 
قبيل دخــــول شــــهر رمضان 
الفضيل ولم يتــــم حتويل اي 
شركة للنيابة، فما هو املقياس 

الذي من خالله ميكن معرفة ان 
ارتفــــاع االســــعار »مصطنع أو 

طبيعي«.
ولفت الــــى ان »التجارة« لم 
تطلــــع على فواتير الشــــركات 
بالرغم من ان القانون يجيز لها 
االطالع على فواتير الشــــركات 

للتأكد من طبيعة األسعار.
ومضى قائال: اعتقد أن بعض 
الشركات ستزيد اسعار منتجاتها 
خالل شهر رمضان املقبل طاملا 
انه ال يوجد هناك رادع من قبل 

الوزارة أو احتاد التعاونيات.

رياض العدساني

عبدالعزيز اخلالدي
د.محمد العفاسي ومحمد الكندري خالل لقائه محمد الرومي وطارق مدني

عاطف رمضان
أكد وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعيـــة والعمل محمد 
الكندري مد جسور التعاون مع 
وزارة التجارة والصناعة في 
سبيل منع أي ارتفاع مصطنع 
في األسعار خالل شهر رمضان 

املبارك.
جاء ذلك عقـــب اجتماعه 
أمس مع وكيل وزارة التجارة 
والصناعة باإلنابة عبدالعزيز 
اخلالدي وبحضـــور رئيس 
احتـــاد اجلمعيات التعاونية 
د.حسني الدويهيس حيث أعرب 
الكندري عن تعاون »الشؤون« 
الرقابة  مع »التجارة« بشأن 
على األسعار في اجلمعيات 
التعاونية املنتشرة في مختلف 

مناطق الكويت.
مـــن جانبـــه قـــال وكيل 
التجـــارة والصناعة  وزارة 
باإلنابة عبدالعزيز اخلالدي 
ان »التجارة« ملســـت تعاونا 
كبيرا من قبل الوزارتني إلى 

املركزيـــة وفروعها التابعة، 
مضيفـــا أن جلنـــة متابعة 
األســـعار التي شكلها احتاد 
اجلمعيـــات التعاونية بداية 
الشهر اجلاري ستقوم مبوافاة 
»التجـــارة« بتقرير في حال 
ارتفـــاع مصطنع  وجود أي 
باألســـعار لتقـــوم األخيرة 
القانونية  باتخاذ اإلجراءات 

الالزمة جتاه ذلك.
وأوضـــح أن »التجـــارة« 
أكدت خالل اجتماعها باجلهات 
احلكومية واألهلية املختلفة 
على ضرورة توفير الســـلع 
بكميات كبيرة وكافية، قبل 
وأثناء شهر رمضان املبارك، 
مؤكدا أن الوزارة ستستخدم 
في حال الضـــرورة األدوات 
القانونية التي كفلها القانون 
رقم 1979/10 بشأن اإلشراف 
على جتارة الســـلع وحتديد 
أسعارها، وخاصة ما جاء في 
املادتـــني األولى والثانية من 

هذا القانون.

جانب احتاد التعاونيات في 
ارتفاع مصطنع  مواجهة أي 
في األســـعار في اجلمعيات 

التعاونية.
وأشـــار إلـــى أنـــه خالل 
االجتمـــاع مت التطـــرق إلى 
االستعدادات اخلاصة بشهر 
املبـــارك، وضرورة  رمضان 
توفيـــر الســـلع الرمضانية 
األساسية في جميع األسواق 

التقى نائب مدير عام الهيئة الخيرية اإلسالمية العالميةاستعداداً لشهر رمضان المبارك

»التجارة« تتعاون مع »الشؤون« و»اتحاد التعاونيات« 
لمنع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية

العفاسي: نتعاون مع ديوان الخدمة
الستكمال مشروع ميكنة قطاع العمل

استقبل وزير الشـــؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاســـي رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
بالوكالة محمد الرومي واملستشار الفني بالديوان 
طارق مدني حيث متت مناقشـــة وبحث ســـبل 
تطبيق اجلدول الزمني مليكنة قطاع العمل وذلك 
حســـب املواعيد احملددة وكما اطلع الوزير على 
مراجعة حتديث بيانات اصحاب العمل، واشـــاد 
الوزير بهذه االجنازات والتي من شأنها املساهمة 
الفعالة في تطوير العمل وسرعة اجناز املعامالت 

في اوقات قياسية من خالل وجود قاعدة كبيرة 
للمعلومات لدى القطاع، كما اكد الوزير حرصه 
الشـــديد على التعاون مع ديوان اخلدمة املدنية 
لتنفيذ وتطبيق اجلدول الزمني الستكمال املشروع 
في مواعيده احملـــددة. حضر اللقاء وكيل وزارة 
الشـــؤون االجتماعية والعمل محمـــد الكندري، 
والوكيل املســـاعد للتخطيط والتطوير االداري 
بالوزارة عواطف القطان ومدير إدارة مكتب الوزير 

حمود احلمد.


