
 4  محليات  الثالثاء  ٢٥  اغسطس  ٢٠٠٩   

¿Éªã©dG IÉcR áæ÷
ájÒÿG IÉéædG á«©ªL

01 - 102 - 0231905

ÉæHhóæe ∂∏°üj ÉæH π°üJG 

ت: 22667780 - 22629843 - 99401011
ôbÉH óªMCG áæé∏dG ôjóe /ÚYÈàª∏d

99679700

áªMQ IÉcõdG
% 2.5

áaÉë°ü∏d âjƒµdG QGO ácô°T

ΩGôµdG ¥GRôdGóÑ©dG ∫BG

¥GRôdGóÑ©dG õjõ©dGóÑY º«gGôHEG ódÉN

 أعلنـــت وزارة الصحة أمس عـــن وفاة ثالثة 
ملواطن مصاب بانفلونزا اخلنازير يبلغ من العمر 
١٧ عاما. واوضح الناطق الرســـمي باســـم وزارة 
الصحة د.يوسف النصف في تصريح لـ «كونا» ان 
املواطن توفي وهو في وحدة العناية املركزة وفي 
حالة صحية حرجة جدا نظرا الصابته بالتهاب حاد 
باجلهاز التنفسي والسمنة املفرطة اضافة الصابته 
بانفلونزا اخلنازيـــر. وذكر د.النصف ان املواطن 
ادخل للمستشـــفى في الـ ١٧ من شـــهر اغسطس 
اجلاري حيث مت عزله واخضاعه للعالج باملضادات 
الڤيروسية ونقله لوحدة العناية املركزة بعد تدهور 

حالته الصحية حيـــث وافته املنية صباح أمس. 
وتعد هذه حالة الوفاة الثالثة التي يتم تسجيلها 
في الكويت بســـبب انفلونـــزا اخلنازير في حني 
وصل عدد االصابات التي ســـجلت في البالد الى 
١٠٧٢ حتـــى اآلن كانت معظمهـــا اصابات خفيفة. 
يذكـــر أن هناك ٧ حاالت حرجة أخرى في وحدات 
العناية املركزة تخضع للعالج حاليا من انفلونزا 
اخلنازير ومشاكل صحية أخرى. وأعربت الوزارة 
عن خالص العزاء واملواساة ألسرة املتوفي وذويهم 
سائلني املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته. 

 «الصحة»: وفاة ثالثة بإنفلونزا الخنازير لشاب في الـ ١٧ من  العمر 

 الهمالن: مستشفى  «األحمدي» يعكس حالة الترهل في القطاع
 اكد نائب رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة 
البترول الوطنيــــة الكويتية وعضو احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهمالن 
ان انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل التكييف في 
مستشفى االحمدي التابع لشركة نفط الكويت ما 
هــــو اال صورة من صور االهمال الواضح في هذا 
املرفق احليوي واملعنــــي بعالج موظفي القطاع، 
والذي يعكــــس حالة الترهل التي يعيشــــها هذا 
القطاع نتيجة للتراكمات الســــابقة التي لم جتد 
حال جذريا واالكتفاء باحللول الترقيعية التي ال 

تســــمن وال تغني من جوع.
  واوضح الهمــــالن ان انقطاع التيار الكهربائي 
او تعطــــل اجهزة التكييــــف او اي اجهزة اخرى 
امر يحدث في كل مكان ولكن غياب االستعدادات 
الكافية وغياب خطط الطوارئ هو املعيب في هذه 
الظروف، وان االســــتعدادات الكاملة هي املقياس 
ملدى كفــــاءة االدارة وفاعليتها وهــــذا ما نفتقده 
فــــي معظم ادارات القطــــاع النفطي. واضاف لقد 

حذرنا مرارا وتكرارا ومازلنا نحذر من غياب رؤية 
واضحة واستراتيجية راسخة على جميع االصعدة 
ونحتــــاج الى وقفة جــــادة وتصحيحية الصالح 
جميع مرافق القطاع والســــيما مرفق املستشفى 
املعني بعالج موظفي القطاع واسرهم والذي مضى 
على انشائه اكثر من ٦٠ عاما وبطاقة استيعابية 
محــــدودة ال تفي بالغرض وال حتقق الهدف، وان 
مشروع التوسعة احلالي وشراء معدات واجهزة 
طبية والذي تعطل بســــبب وجود شــــبهة فساد 
ايضا ال يفي بالغرض. وعليه ستنظم النقابة بعد 
شــــهر رمضان مباشرة اجراءات تصعيدية حيال 
ذلك احتجاجــــا على مســــتوى الرعاية الصحية 
املتدنية ملنتســــبي القطاع وتطالب بسرعة البت 
في امر التأمني الصحي الذي يقضي بتلقي العالج 
في املستشــــفيات اخلاصة حلني االنتهاء من بناء 
املستشفى اجلديد الذي ظل حبيس االدراج الكثر 
من ١٥ عاما، والعالج باملستشفيات اخلاصة حل 

مؤقــــت . 

 رياض العدساني

 سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء  

 خالد البصيري محمدعاشور ناصر احلمدان

 الروضان: مجلس الوزراء اعتمد التوصيات النيابية حول «المسّرحين»
  وناصر المحمد يوّجه بضرورة تسريع صرف المكرمة األميرية لذوي ضحايا الحريق

 قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان انه مت في اجتماع مجلس 
الوزراء أمس اقرار التوصيات التي مت االتفاق 
عليها مع مجلس االمة حول املواطنني املسرحني 

من العمل.
  واوضح الروضان في تصريح لـ «كونا» 
وتلفزيون الكويت انه كان هناك اتفاق بني 
السلطتني التشــــريعية والتنفيذية في دور 
االنعقاد الطارئ حول املسرحني، مضيفا انه 
بناء على توصيات النواب وبالتنسيق معهم 
اخذ مجلس الوزراء هــــذه التوصيات بعني 
االعتبار ومت اقرارها مــــع اجراء التعديالت 

عليها من قبل السلطتني.
  وقال انه مت خالل اجتماع مجلس الوزراء 
االخــــذ بالتوصيات واقرارهــــا مضيفا انها 
ستقر بشكل واضح وستصدر في اجلريدة 

الرسمية.
  وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه في 
قصر الســــيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  وقال الروضان ان مجلس الوزراء اطلع 
في مستهل اعماله على الرسالة التي تلقاها 
صاحب السمو األمير من رئيس اجلمهورية 
التركية ـ ورئيــــس اللجنة الدائمة للتعاون 
االقتصــــادي واالجتماعــــي (الكومســــيك) 
القمة  واملتضمنة دعوة ســــموه حلضــــور 
االقتصادية لـ«الكومسيك» املقرر عقدها في 

اسطنبول شهر نوفمبر القادم.
  واضاف الروضان ان املجلس اطلع كذلك 

على الرســــالة التي تلقاها صاحب الســــمو 
األمير من رئيس جمهورية الســــنغال التي 
تضمنت االشادة بالنتائج املثمرة التي حققتها 
زيارة رئيس مجلس الوزراء للسنغال مؤخرا 
وتطلعاته الى مواصلة العمل لتعزيز التعاون 
املشــــترك بني البلدين الصديقني في جميع 

املجاالت وامليادين.
  ومبناسبة حلول شهر رمضان املبارك رفع 
ســــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء أسمى 
عبارات التهاني والتبريكات لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد حفظهما اهللا ورعاهما 
وللشــــعب الكويتي الكرمي سائال املولى عز 
وجل ان يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا 
العزيز والشعب الكويتي واالمتني العربية 
واالســــالمية باخلير واليمن والبركات وان 
يدمي على وطننا الغالي نعمة االمن والرخاء 

واالزدهار.
  وقال الروضان ان املجلس استمع الى شرح 
قدمه وزير الصحة د.هالل الساير حول آخر 
املستجدات واالجراءات التي اتخذتها وزارة 
الصحــــة للتعامل مع االصابات الناجمة عن 
حادث احلريق مبنطقــــة العيون مبحافظة 
اجلهراء مؤخرا ومنذ اللحظات االولى للبالغ 
الذي تلقته بشأن هذا احلادث املأساوي وما 
قامت به إدارة الطورائ الطبية بوزارة الصحة 
من خطوات، موضحا عدد ونوع االصابات التي 
تزايدت نتيجة التزاحم والتجمهر والهلع الذي 
أحاط باحلادث، وقد نوه الوزير باستشعار 

العاملني بوزارة الصحة مبختلف تخصصاتهم 
ومستوياتهم الوظيفية ملسؤولياتهم املهنية 
واالنسانية وتلبية نداء الواجب لتقدمي الرعاية 
الصحية العاجلة واملناسبة للمصابني والعمل 
على تخفيف آالمهم وسط ظروف بالغة الدقة 
واحلساسية، كما تطرق د.الساير الى ما قامت 
به الوزارة تنفيذا لالوامر السامية لصاحب 
السمو األمير ومت استدعاء فريقني من االطباء 
االستشاريني من املراكز الطبية العاملية بأملانيا 
وبريطانيا للمشاركة في مناظرة وتقييم عالج 

احلاالت التي تخضع حاليا للعالج في املراكز 
واملستشفيات من أجل توفير الرعاية الطبية 
املناسبة لها وقد أشــــادوا بالرعاية الطبية 
واالجراءات التي قامت بها الوزارة في عالج 

احلاالت املوجودة.
  وقال الروضــــان ان املجلس اثنى مجددا 
على جهود جميــــع العاملني بوزارة الصحة 
وعلى رأسهم وزير الصحة وتعاملهم اجلاد 
مع هذا احلــــدث االليم على نحو مســــؤول 
ومواصلة العمل سعيا لتوفير أفضل رعاية 

صحية للمصابني وتخفيف آالمهم ومعاناتهم 
متمنيا الشفاء العاجل لهم مثمنا جميع اجلهود 
املخلصة التي قامت بها وزارة الداخلية واالدارة 
العامة لالطفاء وجميع اجلهات املعنية والتي 

كانت محل تقدير وثناء اجلميع.
  وفي هذا الصدد حث سمو رئيس مجلس 
الوزراء اجلهات املعنيــــة التخاذ االجراءات 
الالزمة لصرف املكرمة االميرية ملستحقيها 

بالسرعة املمكنة.
  ومن جانب آخر أحاط وزير الصحة املجلس 
بالتطورات املتعلقة مبرض انفلونزا اخلنازير 
موضحا جميع البيانات املتعلقة بأعداد املرضى 
واخلطوات التي قامت وتقــــوم بها الوزارة 
الدولية  الهيئــــات واملنظمات  بالتعاون مع 

املتخصصة في مواجهة هذا املرض.
  وقد اكد للمجلس ان هذه االجراءات والتدابير 
تتفق مع املعايير الدولية املعمول بها في الدول 
املتقدمة والتي تتعاون معها الوزارة في متابعة 
جميع املســــتجدات بهذا الشأن وفق أقصى 
درجات التعاون والتنسيق، وفي هذا الصدد 
استعرض املجلس الفتوى املقدمة من قطاع 
االفتاء بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
والتي تقضي بأنه يجوز شرعا إصدار قرار من 
ولي االمر بتأجيل احلج والعمرة لكبار السن 
واحلوامل واملرضى بأمراض مزمنة وملن هم 
أقل من ١٦ عاما كما تنصح اللجنة كذلك من 
سبق له أداء فريضة احلج بأن يؤجل حجه 
لهذا العام تقديرا للظروف القائمة وحتقيقا 

للمصلحة العامة.

   كما عرض وزير املالية مصطفى الشمالي 
مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل قراره 
السابق بشأن املسرحني من العمل في القطاع 
اخلاص وذلك في ضوء ما مت االنتهاء اليه من 
توصيات خالل اجللسة االستثنائية ملجلس 
االمة التي عقدت في االســــبوع املاضي وقد 
اســــتهدف القرار كل من أنهيت خدماتهم من 
العمــــل في القطاع اخلاص وفقا للشــــروط 
والضوابط التنظيمية املعتمدة ومنحهم بدال 
نقديا يعادل ٦٠٪ من املرتب اخلاضع للتأمني 
االساســــي والتأمني التكميلي لدى املؤسسة 
العامة للتأمينــــات االجتماعية مضافا اليه 
٢٢٠ دينارا شــــهريا ويسري القرار على من 
أنهيت خدماتهم دون إرادتهم خالل الفترة من 
٢٠٠٨/٨/١ وحتى ٢٠٠٩/١٢/٣١ وملدة سنة واحدة 
كما تضمن القرار حتديد حاالت وقف صرف 
البدل وسقوطه واجلزاءات املترتبة على كل 
من يدلــــي ببيانات غير صحيحة، كما أوكل 
القرار الى اللجنة النظر في التظلمات التي يتم 
تقدميها وقد كلف مجلس الوزراء كال من بنك 
الكويت املركزي واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بدراسة التوصيات االخرى التي 
لم يشملها القرار والتي مت إقرارها في شأن 
ما يخص كل منهما على حدة وموافاة مجلس 

الوزراء بالرأي.
  كما بحث املجلس الشؤون السياسية في 
ضوء التقارير املتعلقــــة مبجمل التطورات 
الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين 

العربي والدولي. 

 وزير الصحة أحاطه علمًا بالتطورات المتعلقة بمرض إنفلونزا الخنازير واتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير المتوافقة مع المعايير الدولية

 التعاونيون: أين كان المنتج الوطني عندما رفعت الشركات أسعارها بحجة األسواق العالمية؟ 
 رفضوا مطالب اتحاد الصناعات وأكدوا في تصريحات خاصة لـ «األنباء» أنه لوال إيقاف «التجارة» تصدير بعض المواد الغذائية لما وجدناها على أرفف الجمعيات

 عادل العتيبي
ــف احتاد الصناعات للحركة التعاونية بأنها حادت    رفض تعاونيون وص
ــروع في املجال التجاري عموما، سعيا  عن هدفها، مؤكدين ان التنافس مش

لتوفير السلع اجليدة بأسعار مقبولة للمواطنني واملقيمني.
  وقالوا، في تصريحات خاصة لـ «األنباء» ردا على كتاب احتاد الصناعات 
ــؤون للمطالبة باتخاذ بعض اخلطوات ضد اجلمعيات،  املوجه الى وزارة الش
ــص وجود  ــات فيما يخ ــى جميع اجلمعي ــوض عل ــم مرف ــوا ان التعمي قال
ــوا ان اجلمعيات التعاونية  ــة البعض االحتكار، واضاف التجاوزات، وممارس
ــى ان هناك حملة  ــاروا ال ــتهلك. واش ــائها هي مصدر امان للمس ومنذ انش
ــة على اجلمعيات التعاونية الهدف منها خصخصة هذه اجلمــعيات،  شرس
ــى ان احلركة التعاونية ناجحة بكل املقاييس، وقالــوا: هنــاك من  الفتني ال
ــة، وان الغرض من هذه احلملة هو االلتفاف  ــد ان يزعـــزع هذه احلرك يري

على جيوب املواطنيــن، وفيما يلي تفاصيل ما قالوا:
 في البداية، اكد رئيس مجلس  

ادارة جمعيـــة العميرية والرابية 
انه  بـــن قبيل  التعاونية عبداهللا 
ضد الغاء جلنة االســـعار التابعة 
التعاونية ملا  الحتاد اجلمعيـــات 
فيه مصلحة للمســـتهلك، وطالب 
بعودتها فورا بدال من ايقافها لوضع 
حد الرتفاع االســـعار التي اهلكت 
املواطنني وتوحيدها بني اجلمعيات 
التعاونية وحلماية املستهلك من 

االسعار املصطنعة.
املنتج  اين  ابن قبيل:    وتساءل 
الوطني عندما بدأت بعض الشركات 
برفع اســـعارها بحجة االســـواق 
العاملية وارتفاع البترول؟ مستذكرا 
بان بعض الشـــركات كانت تبيع 

لالسواق املوازية بأقل من اجلمعيات 
التعاونيـــة، وكان يصدر الى دول 
مجاورة بأقل من االسواق املوازية، 
ولوال ايقاف وزارة التجارة تصدير 
هذه املواد الغذائية ملا وجدناها على 

ارفف اجلمعيات التعاونية.
  وبني ابن قبيـــل ان اجلمعيات 
التعاونية تقدم كل الدعم للمنتج 
الوطني، فاذا كان هناك تقصير من 
بعض اجلمعيات التعاونية فعليه 
ان يقـــدم شـــكوى ويطالب بحقه 
بدال من ان يتهم اجلميع دون وجه 
حق، فاجلمعيات التعاونية مفتوحة 
للتنافس بني جميع الشركات ولن 
حتتكـــر اجلمعية للمنتج الوطني 
فقط، بل التنافس مشروع جلميع 

الشركات، واملستهلك هو من يحدد 
املنتج اجليد من الرديء وعلى احتاد 
الصناعات الكويتية ان يحترم هذا 

التنافس بني جميع الشركات.
  واختتم ابن قبيل بان ما نشر 
فيه مبالغـــة كبيـــرة والدليل ان 
اجلمعيات التعاونية تسعى دائما 
حلماية املستهلك من ارتفاع االسعار 
ومحاربة االسعار املصطنعة وكان 
االجدر باحتاد الصناعات الكويتية 
ان يجلـــس مع احتـــاد اجلمعيات 
التعاونية ويطرح ما لديه لوضع 
آلية وخطة عمل لتجنب العوائق 
التي يشير اليها رغم ان ما مت طرحه 
ما هو اال هجمة على العمل التعاوني 

في الكويت.

  من جانب آخر، استغرب رئيس 
مجلـــس ادارة جمعيـــة الفنطاس 
التعاونيـــة ناصر احلمـــدان من 
اتهامات احتاد الصناعات الكويتية، 
وطالب بعدم التعميم على جميع 
اجلمعيـــات التعاونية التي تقوم 
بدعم املنتج الوطني ووضع االولوية 
واالهتمام لـــه، ويعلم اجلميع ان 
جميع املهرجانـــات التي تقوم بها 
اجلمعيـــات التعاونيـــة يتم فيها 
تخفيض االســـعار وهي ملصلحة 

املستهلك بالدرجة االولى.
  وتســـاءل احلمدان: ملاذا الكيل 
مبكيالني، فاالسواق املوازية بعضها 
ال يقوم بتسديد مستحقاتها لبعض 
الشـــركات الوطنية اال بعد اشهر؟ 

فلماذا هذا الهجوم على اجلمعيات 
التعاونيـــة؟ وملـــاذا ال يتم تقدمي 
شكوى الى اجلهات املعنية للمطالبة 
بحقوقها؟ واضاف احلمدان ان جلنة 
االسعار التابعة الحتاد اجلمعيات 
التعاونية ســـببت ازعاجا لبعض 
الشـــركات، ألنها فرضـــت قيودا 
ملنع االســـعار املصطنعة ويعلم 
التابعة  اجلميع ان جلنة االسعار 
لالحتاد هي مصدر امان للمستهلك 
التعاونية وايقافها  وللجمعيـــات 
جعل االسعار تختلف من جمعية 
الى اخـــرى، ونتمنى عودتها فورا 
حلماية املستهلك. اما عضو مجلس 
القار  الدسمة وبنيد  ادارة جمعية 
التعاونية محمد عاشور، فكشف 

عن ان هذا الهجوم ضمن سلسلة 
مـــن الهجمات التي تدار من بعض 
التجار وهـــم يحاولون من خالله 
ان يزعزعـــوا احلركـــة التعاونية 
التي كانت ومازالت ناجحة وبكل 
املقاييس. وتعتبر احلركة التعاونية 
العمود الفقري للمجتمع فهي حتافظ 
على ثبات االسعار، والدليل ان وزارة 
التجارة احالت بعض التجار الذين 
رفعوا اسعار السكر والدجاج الى 
اجلهات املختصة ولم نســـمع في 
يوم من االيام ان وزارة الشؤون قد 
احالت جمعية تعاونية الى اجلهات 
املختصة بسبب ارتفاع اسعار املواد 
االستهالكية او الغذائية او التالعب 
باالسعار، اما البضاعة املجانية فما 

هي اال بدعة اظهرتها الشـــركات ال 
التعاونيون واجلميع يعلم عن هذا 
االمر وليس كما يشاع من قبل احتاد 

الصناعات الكويتية.
  اما رئيس مجلس ادارة جمعية 
اخلالدية التعاونية خالد البصيري 
فاعتبر هذه احلملة حملة شرسة 
على اجلمعيات التعاونية، والغرض 
منها خصخصة اجلمعيات رغم ان 
اجلمعيـــات التعاونية قائمة على 
دورها في خدمة وحماية املستهلك 
وقامت بعمل مهرجانات تخفيضات 
لالسعار وتوفير السلع املطلوبة 
للمســـتهلكني. اما مطالبات احتاد 
الكويتية فهي مردودة  الصناعات 
عليـــه، فاالســـواق املوازية ليس 
التزامات كما هـــو احلال  عليهـــا 
على اجلمعيـــات التعاونية، وفي 
حال خصخصتها يعلم اجلميع ان 
االسعار سترتفع دون شك ولو وضع 
اســـتفتاء للمواطنني سيتم رفض 
خصخصة اجلمعيـــات التعاونية 
ملعرفتهم املسبقة ان االسعار تزيد 

اكثر من ذي قبل.
  وكشف البصيري ان اجلمعيات 
التعاونيـــة ال تشـــتري بالنقد بل 
باملؤجل والتســـديد على دفعات، 
وهذا املوضوع قدمي وليس حديث 
الساعة، وجميع مستحقات الشركات 
تعود للشركة بعد ان يتم بيع املنتج 
وان كان هناك منتج مسترجع فانه 

يعود الى الشركة وكل اجلمعيات 
التعاونية تقوم بتسديد ما عليها من 
التزامات على فترات فإن كان هناك 
جمعيات تعاونية ال تقوم بواجبها 
فلماذا يتم السكوت من قبل الشركات 
احمللية؟ وال يتم محاسبتها من قبل 

اجلهات املعنية؟
  اما رئيس مجلس ادارة جمعية 
النزهة التعاونية رياض العدساني 
فأكد لـ «األنبـــاء» ان اول من رفع 
اسعار املنتجات هو بعض الشركات 
الوطنية والشركات التابعة للحكومة، 
حيث يتذكر اجلميع في عام ٢٠٠٦ 
عندما مت تصدير البيض الى العراق 
بـ ٧٧٠ فلسا وكان يباع في الكويت 
بـ ٩٩٠ فلسا، وكلنا على دراية تامة 
ان املنتجات الوطنية تباع في دول 
اخلليج بأسعار ارخص من االسواق 
احمللية رغم وجود تكلفة الشحن 
والتأمني، واضاف العدساني ان اول 
من طلب ايجار االرفف والثالجات 
واتى بهذه الفكرة هو بعض الشركات 
الوطنيـــة وبرغبة منها وهي التي 
اضرت بالطبقة املتوسطة والدخل 
احملدود بشكل كبير وهم مواطنون 
وذلك في عام ٢٠٠٧ مع بداية االزمة 
االقتصادية حيث رفعت اسعارها 
دون محاســـبة من وزارة التجارة 
التي لم حتارب ارتفاع االســـعار، 
في حني كان من املفترض ان تقدم 

الدعم للمواطنني.


