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أكد ارتفاع أسعار الخروف العربي من 50 إلى 80 دينارًا 

ضرورة التصدي لالرتفاع الفاحش في أسعار
األعالف واللحوم  للتخفيف عن كاهل المواطنين

وطالب البغيلي احلكومة بفتح 
املجال إلنش����اء ش����ركات مماثلة 
لشركتي املطاحن واملواشي ومنع 
االحتكار من هذه الشركات سواء 
لالعالف او اللحوم، مش����ددا على 
ان احلكومة وفرت للشركتني كل 
س����بل الدعم املادي لتوفير االمن 
الغذائي، وهو ما لم يتحقق خالل 

الفترة املاضية.
وختم البغيلي تصريحه بالقول: 
ال نقول اال كان اهلل في عون اخواننا 
الذين  البسيطة  الدخول  اصحاب 
املبرر،  الغالء غير  يتحملون هذا 
ونقول كما قال اخواننا مربو الثروة 
احليوانية: ما في احلمض أحد. أو 
كما قال النواخذة »هوب يا بحر« أو 
كما قال اخواننا املزارعون »نريد 
العنب ولي����س الناطور«، ونحن 
في االحتاد الكويتي ملربي الثروة 

احليوانية نقول بأعلى الصوت:
وطني الكويت سلمت للمجد

وعلى جبينك طالع السعد
ومتنى ف����ي النهاية ان جتعل 
احلكومة عيد اخواننا مربي الثروة 
احليوانية واملواطنني عيدين، عيد 
الفطر السعيد وعيد انخفاض اسعار 

االعالف واللحوم.

الزراعة وشركتي املطاحن  هيئة 
واملواشي � اللتني متلك احلكومة 
اكثر من 50% من حصتهما � اصحاب 
االختصاص الذين يس����تطيعون 
حتقيق هامش ربح دون استغالل 

حق محدودي الدخل.
ولفت الى ان شركتي املواشي 
واملطاحن مت انش����اؤهما من اجل 
الغذائي بأس����عار  االم����ن  توفير 
تتناسب ومحدودي الدخل وليس 
االرتفاع اجلنوني في اسعار اللحوم 
والذي شهدته البالد خالل الشهر 
الكرمي، رغم االزمة املالية العاملية 
التي تس����ببت في كس����اد واضح 
انخفضت معه كثير من الس����لع 

الرئيسية ومنها اسعار اللحوم.
البغيلي: ما موقف  وتس����اءل 
احلكومة من ارتفاع اسعار اللحوم 
ومن يقف وراء هذا االرتفاع غير 
املبرر مع دخول الشهر الكرمي، وما 
سبب رفع شركة املطاحن اسعار 
االعالف بشكل مفاجئ؟ ووصف ما 
حدث بأنه »تخبط« واضح في تلك 
اجلهات املسؤولة عن االمن الغذئي 
في البالد، وم����ن يتحمل نتيجته 
بشكل مباشر هو املواطن الكويتي 

محدود الدخل.

قارب س����عره 80 دينارا في حني 
كان س����عره قبل الزيادة االخيرة 
اقل من 70 دينارا، وهو الس����عر 
املنطق����ي والطبيع����ي قبل زيادة 
اسعار االعالف، مما انعكس بشكل 
خطير على اسعار اللحوم العربي 

واملستورد.
وش����دد البغيلي على ضرورة 
التص����دي ملثلث الغ����الء املرعب 
في البلد والذي يح����ارب الثروة 
احليوانية بش����كل خطير، ودعا 
احلكومة ال����ى ضرورة ان يتولى 

طالب رئيس االحتاد الكويتي 
ملرب����ي الث����روة احليوانية محمد 
صالح البغيلي احلكومة بالتصدي 
ل� »مثلث الغالء« في البلد واملتمثل 
في الهيئة العامة للزراعة وشركة 
املطاحن الكويتية والشركة الكويتية 
لنقل وجتارة املواشي محمال اياها 
مسؤولية الغالء الفاحش في اسعار 

اللحوم خالل الشهر الكرمي.
وق����ال البغيلي ف����ي تصريح 
صحافي ان هيئة الزراعة � وهي هيئة 
حكومية � وشركة املطاحن وشركة 
املواشي والتي متلك احلكومة فيها 
نصيب االسد تتقاذف كل منها كرة 
الغالء باجتاه االخرى، وال تتجرأ 
احداها على حتمل مس����ؤولياتها 
وتعلن انها املسؤولة عن االرتفاع 
الفاحش في اسعار االعالف واللحوم 
قبيل شهر رمضان الكرمي، وهو ما 
اثر بش����كل واضح على محدودي 

الدخل طوال الشهر الفضيل.
الى  البغيل����ي احلكومة  ودعا 
محاسبة املتسبب في غالء اسعار 
اخلراف االسترالي 100% حيث وصل 
سعر الكيلو 1.5 دينار، بينما كان 
قبل الش����هر الكرمي ب� 750 فلسا 
فقط، كما ان سعر اخلروف العربي 

أقامت مجلس عزاء بحضور شخصيات بارزة ورجال دين

الحسينية الخزعلية أّبنت عبدالعزيز الحكيم: قائد مجاهد أفنى حياته ألجل العراق

أسامة أبوالسعود
اكد النائب عدنان عبدالصمد ان االمة االسالمية فقدت بفقدانها 
الس���يد عبدالعزيز احلكيم قائدا مجاهدا ورمزا من رموز احلرية 

والكفاح قضى حياته من اجل العراق والشعب العراقي.
وقال عبدالصمد، خالل مجلس التأبني الذي اقامته احلسينية 
اخلزعلية مساء اول من امس وحضره عدد من الشخصيات البارزة 
ورجال دين، ان الصعاب ومواكب الشهداء من اهله وذويه ومحبيه 
لم تزده اال اصرارا وتثبيتا الميانه وصبره على مقاومة االستبداد 
والقهر الذي خيم على العراق طوال عقود، مشيرا الى ان السيد 
عبدالعزيز احلكيم استمد من سيد الشهداء االمام احلسني العزم 
ال���ذي ال يلني على منازلة الطغي���ان وتعلم منه فريضة محاربة 

حكم اجلور والتسلط والضالل.
وتابع: ان التضحيات لم تنل من عزمه واقدامه بل كانت متثل له 
قوة معنوية مضافة تضيء بصيرته وتهدي سبيله نحو حتقيق 
اهدافه التي جبل عليها هو وآل احلكيم الكرام، فهو لم يتردد يوما 
في تعزيز ركائز العمل الوطني وتوحيد القوى والعمل الدؤوب 

النهاء معاناة الشعب العراقي.
ولفت الى ان جهاده استمر حتى بعد سقوط النظام البعثي، 
حيث كانت جهوده واضحة وكبيرة في قيادة العملية السياسية 
في العراق واقامة دولة املؤسسات الدستورية ودولة القانون من 
اجل وحدة العراق وتكريس الوح���دة الوطنية جلميع مكونات 

الشعب العراقي على مختلف انتماءاته.
وزاد: الي���وم عندما نؤبن الفقيد فإنن���ا نؤبن رجال كرس كل 
حياته ملقاومة الظلم واالستبداد وحتمل الكثير من الصعاب واآلالم 

وبذل جهودا مضنية في توجيه مسيرة االحداث نحو انت�����زاع 
س�����يادة العراق واس���تقالله من مطامع الهيمنة االجنبية ومن 
اجل وحدة الش���عب العراقي ومقدراته وثرواته وتعزيز هويته 

االسالمية.
وقال: من خالل هذه املناسبة االليمة وكشعب كويتي، نتذكر 
اس���رة آل احلكيم واملجلس االس���المي االعل���ى ودورهم الكبير 
واملش���رف في نص���رة احلق والدفاع عن احلري���ة ومعارضتهم 
للغزو الصدامي، مشيرا الى دورهم البارز في تخليص مجموعة 
كبيرة من االسرى الكويتيني بعد االنتفاضة الشعبانية املباركة، 
حيث آووهم واحتضنوهم وتقاسموا معهم رغيف اخلبز الى ان 

أوصلوهم بأمان الى احلدود.
واش���ار عبدالصمد الى الروابط التي تربط الشعب الكويتي 
بشقيقه العراقي، قائال: اننا والشعب العراقي اضافة الى ما يجمعنا 
من دين واحد، فإنه ايضا جتمعنا اجلغرافيا والتاريخ والنسب 
واملصاهرة، ومن الطبيعي بل من احلتمي ان تزداد االلفة واللحمة 
بني الشعبني اجلارين والعمل على تعزيز كل ما من شأنه تقوية 

النسيج وتوطيد العالقة فيما بينهما.
واستطرد: كان السيد عبدالعزيز احلكيم، رحمه اهلل، كما كان 
اخوه ش���هيد احملراب السيد محمد باقر احلكيم ركنا اساسيا في 
تكريس العالقات الوثيقة بني الشعبني العراقي والكويتي وتعزيز 
التالحم واالخوة بني الشعبني، حيث كانت زياراته للكويت في مثل 
هذا الشهر املبارك تنقل لنا رسالة احملبة والترابط بني الشعبني 
العراقي وجميع اطياف وفئات املجتمع الكويتي، االمر الذي يجعل 

رحيله في هذه املرحلة احلساسة يعد خسارة فادحة.

وختم بقوله: اود ان اعبر عن مش���اعرنا في الكويت وتأثرنا 
برحيل املجاهد املرحوم السيد عبدالعزيز احلكيم عن هذه الدنيا 
الفانية الى جوار آبائه واجداده امليامني بعد حياة حافلة بالعلم 
والعمل واجلهاد والصبر والتضحيات في س���بيل االسالم ومن 

اجل انقاذ العراق من الظلم واالضطهاد.
نعزي العالم االسالمي والشعب العراقي وامل�����راجع الع����ظام 
وسماحة السيد ع����مار ال���حكيم برح����يل الس���يد عبدالعزيز 
احلكيم الذي كان رمزا وطنيا كبيرا وعاملا مجاهدا وش������خصية 
اس���المية بارزة وزعيما للش���عب العراقي ورئيس���ا للمجلس 

األعلى.
وأضاف: ينتمي الفقيد الراحل الى اسرة العلم واجلهاد والفضيلة 
والتقوى والزعامة والرئاسة فوالده االمام السيد محسن احلكيم 
كان مرجعا للمس���لمني في جميع أنحاء العالم االس���المي، وكان 
مجاهدا ضد االستعمار وقد تربى في بيت املرجعية وقضى عمره 
في حتصيل العلم واجلهاد ضد النظام البعثي البائد وقد ضحى 
ب� 63 من أسرة احلكيم وأكثر من سبعة من اخوانه وقد اعدمهم 

طاغية العراق ظلما وعدوانا.
واستطرد بأن الفقيد الراحل كان يدعو الى وحدة الصف واحترام 
األديان واملذاهب وكان يؤك���د على املرجعية وكان يعتبرها هي 
احلصن الواقي من كثير من انواع الضياع واالنحراف، وقد أوصى 
بااللتفاف حول املرجعية واحياء الش���عائر االس���المية وأوصي 
أيضا بوحدة االمة االس���المية مع االلت���زام بالقانون واالنفتاح 
على جميع ش���رائح الشعب العراقي والتأكيد على دور الشهداء 
وتضحياتهم ومواقفهم اخلالدة، وقد أوصى باالستفادة من جنله 

السيد عمار احلكيم ملا يتمتع به من قدرات وكفاءات واخلوف من 
اهلل والتدين، وقد اجمع اعضاء الشورى املركزية للمجلس على 
اختياره رئيس���ا له فنعم االختيار، ألن السيد عمار احلكيم فرع 
الدوحة املرجعية وابن حكيم العراق وميكننا ان نقول انه جمع 
مزايا وخصوصيات األص���ل والفرع بل زاد على األصل بقدراته 
العالية ومواقفه احلكيمة وهو منوذج حي لشهيد احملراب السيد 

محمد باقر احلكيم.
وتابع السيد املهري ان الفقيد الراحل أسس حركة املجاهدين 
في العراق لالطاحة بالنظام الصدامي اجلائر. وكان السيد صديقا 
وفيا للش���عب الكويتي والقيادة الكويتية حتى آخر أيام حياته، 
فقد كان مدافعا عن القضايا الكويتية وعن مواقفها السياس���ية 
املرتبطة بالعراق، وكان ال يرضى بأن ميس كرامة الكويت وكان 
يعتقد ان الكويت وقفت مع شعب العراق في محنته وعاشت آالم 
وهموم الش���عب العراقي، فقد احب الشعب الكويتي من صميم 
قلبه وهم أيضا في املقابل احبوه وأول رئيس دولة عزى احلكومة 
العراقية وأسرة آل احلكيم هو صاحب السمو األمير وسمو ولي 

العهد وسمو رئيس الوزراء.
ان االحتفال برحيل هذا العظيم احتفال بالقيم واملثل والفضيلة 
والكرامة واجلهاد ضد الطواغيت ومن دون شك ان فقد هذا القيادي 
الكبير يعتبر خسارة كبيرة للعراق وللدول االسالمية وقد احدث 
رحيل���ه فراغا كبيرا في القي���ادة العراقية وان كان اختيار عمار 

احلكيم ميأل قسما كبيرا من هذا الفراغ ولكن أقول:
هيهات ان يأتي الزمان مبثله         ان ال����زمان مب�����ثله لعقيم
ال صوّت الناعي بف��قدك ان��ه         يوم على آل الرس���ول عظيم

ف�ي  والقي�ادة  للش�عب  وفي�ًا  صديق�ًا  كان  الحكي�م  المه�ري: 
الكوي�ت ومدافع�ًا ع�ن قضاياه�ا وال يرض�ى بأن يم�س أح�د كرامتها

تخلي�ص  ف�ي  الب�ارز  الحكي�م  آل  دور  نس�تذكر  عبدالصم�د:  
مجموع�ة كبي�رة م�ن األس�رى الكويتيي�ن بع�د االنتفاضة الش�عبانية

إدارة األحداث تواصل األنشطة 
الرمضانية في جميع مؤسساتها

 بشرى شعبان
اصدرت ادارة رعاية االحداث في دور الرعاية االجتماعية بيانا 
اكدت فيه مواصلة انشطتها الرمضانية احتفاء بشهر رمضان املبارك 

في جميع مؤسساتها جريا على عادتها في كل عام.
وقال���ت في بيان انه انطالقا من اهمية العمل االجتماعي داخل 
مؤسسات رعاية االحداث وتأكيدا على ما يحظى به نزالء مؤسسات 
رعاية االحداث من اهتمام ورعاي���ة من قبل اجلهاز الفني العامل 
وجمعي���ات النفع الع���ام فقد واصلت لق���اءات التهنئة والغبقات 
الرمضانية وحف���ل القرقيعان باالضافة الى الدورات الش���رعية 
واملس���ابقات بحفظ القرآن الكرمي واالحاديث النبوية الش���ريفة 
وتنظيم احياء العش���ر االواخر من الشهر الفضيل باالضافة الى 
الدورات الرياضية، مؤكدين ان الهدف من االنشطة استغالل الوقت 
في هذا الشهر املبارك مبا يعود بالنفع والفائدة على النزالء واضفاء 
روح التواصل االنساني وغرس الروح االميانية في نفوس النزالء 

واكسابهم بعض املهارات احلياتية.

محمد البغيلي

السفير اإليراني حضر املجلسالسيد محمد باقر املهري في استقبال حضور مجلس التأبني

د.بدر اخلضري مشاركا في مجلس التأبني جمع من احلضور املشاركني في مجلس التأبني

جانب من األنشطة الرمضانية إلدارة األحداث

)أحمد باكير(جانب من مجلس التأبني

حذرت جلنة املهندس���ني في جمعية املهندس���ني ال��كويتية 
م����ن وجود بع���ض احملاوالت الت���ي ي���ق���وم ب���ها بع���ض 
املس������ؤولني في القطاع النفطي والتي تعمل على عرقلة قرار 
تسكني امله��ندسني العاملني في الشركات النفطية على الدرجة 
17، مشيرة الى بعض هؤالء املسؤولني في ادارة مؤسسة البترول 
والذين يسعون الى وأد سعادة املهندسني بعيدية الوزير التي 

وعدهم بها.
واوضحت اللجنة في بيان لها من القيام بوضع شروط على 
تعليمات الوزير بالتسكني والتي اقرها في اجتماعه مع رئيس 
جمعية املهندسني الكويتية وعدد من النواب واعضاء اللجنة، 
ومن هذه الشروط ربط قرار التسكني بسنوات اخلبرة ليحصل 
بعض املهندسني على الدرجة ويحرم البعض في مخالفة صريحة 
لتعليمات الوزير مبساواة املهندسني مع مشرفي العمليات الذين 

استفادوا جميعهم من التسكني على الدرجة 17.
وزادت اللجنة: كذلك نحذر من حرص بعض القيادات النفطية 
الدائم على قتل طموح املهندسني بهذه القرارات والعوائد ورغبتهم 
في اس���تمرار التأزمي على الوزي���ر ظنا منهم ان هذا هو طريق 
استمرارهم في منصبهم، كما نهيب بالوزير التدخل مرة اخرى 
لتوجي���ه اوامره بعدم حرمان اي مهندس من التس���كني كذلك 
ونستغرب من الصمت املطلق ملا يحدث من قبل من ادعى إجناز 
التس���كني والتزامه الصمت امتثاال لالوامر، وفي اخلتام نبارك 
للزمالء املديرين على اقرار تسكينهم على درجة 20 من زمالئهم 

كبيري املهندسني.


