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د.هالل الساير

عبداحملسن املزيدي

عبدالعزيز القدفان

جاسم الناصر

د.قيس الدويري

الزميل هاني الظفيري يحمل أحد اخلراف من اإلنتاج اجلديد د.سيد نخلة متحدثا للحضور

العبيدان: سنشّل القطاع بالكامل 
إذا لم تصرف مستحقاتنا

الزراعات التجميلية من أولويات برامج »الهيئة«
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية انه���ا تولي اهتماما 
مبش���اريع الزراعات التجميلية في كل 
مناطق الكويت وهي من اولويات البرامج 
الزراعية. وقال رئيس مجلس االدارة املدير 
العام للهيئة جاسم البدر في بيان صحافي 
مبناسبة احتفال الهيئة بأسبوع التخضير 
الذي يصادف اليوم اخلميس ان اهمية 
املشاريع التجميلية هي حلماية البالد من 

ظاهرة التصحر واجنراف التربة.
واضاف البدر انه »ميلي علينا جميعا 

كأفراد ومؤسسات وهيئات وكل شرائح 
التجميلية  املجتمع االهتمام بالزراعات 
بصفة مس���تمرة«. وأوض���ح ان الهيئة 
تولي اهتماما مبشاريع التحريج واقامة 
احملميات الطبيعية سواء املنفذة حاليا 
أو املقترحة ضمن خطط الهيئة احلالية 
واملستقبلية. وأشار الى ان للهيئة بحوثا 
زراعية الستنتاج انواع جديدة من النباتات 
تتالءم زراعاتها مع الكويت، مؤكدا اهمية 
احلفاظ على الزراعات التجميلية ومرافق 

احلدائق.

أصدر وزير التج����ارة والصناعة احمد 
الهارون امس قرارا يقضي بإغالق عدد من 
احملال التجارية املتخصصة في بيع اللحوم 
نتيجة الرتكابه����ا مخالفات تتعلق بالغش 
التجاري واستغالل حاجة املستهلكني. وقال 
وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي في تصريح 
ل� )كونا( ان القرار جاء من منطلق متابعة 
أوضاع السوق وحرصها على محاربة مرتكبي 
املخالفات واملتالعبني باالسعار ممن ليس لهم 
سوى حتقيق الكسب السريع حتى لو كان 
من طرق غير مش����روعة. واضاف ان جهاز 

الرقابة التجارية قام بجوالت تفتيشية مكثفة 
بناء على تعليمات مباشرة من وزير التجارة 
في سبيل قطع الطريق على من يحاولون 
استغالل حاجة املستهلكني عبر الغش في 
املواد التجارية أو رفع أس����عارها، وأوضح 
ان القرارات الصادرة شملت اغالق مصنع 
لتعبئة وتغليف املواد الغذائية لقيامه ببيع 
مواد غذائية متنوعة غير صاحلة لالستخدام 
اآلدمي وغي����ر مطابقة للمواصفات احملددة 
اضافة إلغالق ثالث مؤسسات لبيع اللحوم 

ضبط في حقها مخالفات غش جتاري.

»التجارة« تغلق محال لبيع اللحوم الرتكابها مخالفات

حذر رئيس نقابة العاملني بشركة اخلدمات النفطية خالد العبيدان 
الهاجري مسؤولي الشركة من املماطلة في منح العاملني حقوقهم، مشددا 
على ان مسؤولي الشركة ضربوا بتعهدات وزير النفط واإلعالم الشيخ 

أحمد العبداهلل خالل لقائه مع رئيس وأعضاء النقابة عرض احلائط.
وأكد العبيدان ان التصعيد قادم اذا لم حتل مطالب العاملني في الشركة 
بش����كل حاسم، موضحا ان النقابة طلبت لقاء الوزير بشكل عاجل قبل 
اتخاذ اي اجراء قد يضر مبصلحة القطاع النفطي ككل ملا يقوم به موظفو 
الش����ركة من خدمات جليلة ميكن ان تشل حركة القطاع النفطي كامال 
في حال االضراب. وقال العبيدان: »مازلنا ننتهج خيار احلل بعقالنية 
واتزان، ولهذا طلبنا لقاء الوزير كما قمنا خالل الفترة االخيرة باجراء 
العديد من اللقاءات التي من ش����أنها وضع حد للممارسات داخل شركة 
اخلدمات النفطية ومنها لقاء مدير األمن واإلطفاء في البترول الوطنية 
ومسؤولني في مؤسسة البترول ونفط اخلليج وعرضنا مشاكل موظفي 

شركة اخلدمات النفطية ووعدوا بحلها ودراسة بعض النقاط«. 
وشدد العبيدان على ان شركة اخلدمات النفطية حتاول تهميش دور 
النقابة بعدما حاولت ابتالع جميع حقوق العاملني في الشركة، مشددا 
على ان النقابة س����تظل احلصن احلصني إلخوانها العاملني في الشركة 
واملدافع األول عن حقوقهم ومكتسباتهم ولن تفرط في أقل جزء من تلك 
احلقوق وستطرق جميع األبواب املشروعة للحصول على تلك احلقوق 
قبل اتخاذ اي خطوة تصعيدية س����يندم عليها مسؤولو الشركة الذين 

فقدنا الثقة فيهم.

»المواصالت«: ضوابط جديدة لالختيار بين المعاهد 
التدريبية الخاصة لتقديم الدورات التعاقدية

العرادة لصرف مكافأة موظفي البلدية عن االنتخابات
توجه فراج عبداهلل العرادة، رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني في بلدية الكويت، الس����كرتير العام 
لالحتاد العام لعمال الكويت، االمني العام املس����اعد 
للعالقات العربية والدولية لالحتاد العربي للبلديات، 
بالنداء واملناشدة الى وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر لالستعجال 
في ص����رف املكافأة اخلاصة مبوظفي البلدية الذين 
شاركوا في اللجان وفرق العمل اخلاصة باالستعدادات 

والتجهيزات ألنش����طة االنتخابات اخلاصة بكل من 
مجلس األمة واملجلس البلدي لعام 2009 وذلك اسوة 
بالوزارات االخرى التي قامت ومنذ فترة طويلة عقب 
انتهاء االنتخابات مباشرة بصرف مكافآت العاملني 

لديها والذين شاركوا في العملية االنتخابية.
وأش����ار العرادة الى ان موظفي البلدية قد ادوا 
دورهم على اكمل وجه وش����اركوا بكل ايجابية في 

إجناح العرس الدميوقراطي اخلاص باالنتخابات.

التدريبية اخلاصة التي كانت تنظم 
في السنوات املاضية، السيما مع 
الفاعلة على  الرقابة  عدم وجود 

اقامة تلك الدورات.
الى ذلك قالت مصادر ان وكيل 
الوزارة عبداحملسن املزيدي اصدر 
قرارا الشهر املاضي بتمديد عمل 
اللجنة املعني���ة بالتحقيق في 
عملية االخت���الس التي قام بها 
اح���د العاملني ف���ي مكتب بريد 
الفنطاس ملدة شهر آخر، علما بأن 
اللجنة املذكورة بدأت باجراءات 
التحقيق فور تشكيلها في احلادي 
والعشرين من يوليو املاضي، اذ 
باشرت بزيارة املكتب والتحقيق 
مع عدد املوظفني في هذا الشأن في 
محاولة للتوصل الى حتديد املبلغ 
االجمالي الذي مت االستيالء عليه 
من قبل املوظف املعني، مستغربة 
ان يت���م متديد فت���رة عمل هذه 
اللجنة لش���هر آخر، على الرغم 
من حصر ادارة التدقيق والتفتيش 
املالي للمبالغ املختلسة، مطالبة 
وزير املواصالت د.محمد البصيري 
ووكيل الوزارة بوضع حد آللية 
العمل التي تتسم بالبطء واملماطلة 

غير املبررة.

انش����اء صندوق برأسمال قدره 
مليارا دوالر بهدف متويل ودعم 
املش����اريع التنموي����ة الصغيرة 
واملتوس����طة الرامية الى حتسني 
مستوى معيشة املواطن العربي، 
الفتا الى ان مساهمة الكويت في 
ذلك الصندوق بلغت 500 مليون 

دوالر.
وذكر ان الكوي����ت دأبت منذ 
انشاء الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي����ة في ع����ام 1961 على 
تقدمي املساعدات الفنية والقروض 
امليسرة من خالله وبلغ ما قدمه 
الصندوق لتمويل مشاريع التنمية 
والبن����ى التحية في أكثر من 100 

بلد 5.14 مليارات دوالر.
واستجابة لقرارات األمم املتحدة 
فيما يتعل����ق باألهداف االمنائية 
لأللفية ومنها مكافحة الفقر ذكر 
القدفان أن الكويت أنشأت في عام 
2008 )صندوق احلياة الكرمية( 
لتمويل أبح����اث القطاع الزراعي 
وتقدمي املساعدات العاجلة للدول 
األكثر تض����ررا وتبرعت مببلغ 
100 مليون دوالر اضافة الى انها 
خصصت مبلغ 300 مليون دوالر 
ملكافحة الفقر واألمراض في القارة 

االفريقية.
وأكد أن املساعدات التي قدمتها 
الكويت الى البلدان النامية طوال 
العقود الثالثة املاضية لم تتوقف 
وبلغت 2% م����ن الناجت االجمالي 
احمللي أي ما يع����ادل 3 أضعاف 
النسبة املتفق عليها في )مؤمتر 

مونتري( والبالغة %0.7.

وتؤثر على مستقبلهم الوظيفي 
واملعيشي.

بدوره، ص����رح رئيس نقابة 
عمال شركة صناعة الكيماويات 
البترولية جابر اخلشم بأن مجلس 
ادارة النقاب����ة يعب����ر ع����ن مدى 
استيائه واستنكاره للتصريحات 
الصادرة من نائب العضو املنتدب 
لألولفين����ات بش����أن خصخصة 

مصانع األسمدة أو إغالقها.
وأوضح اخلش����م ان مجلس 
ادارة النقابة بادر الى عقد اجتماع 
طارئ الستيضاح األمر مت خالله 
االتصال هاتفيا برئيسة مجلس 
املنتدب،  ادارة الشركة والعضو 
حيث أف����ادت بعدم معرفتها بهذا 
التصريح، وعدم وجود اي خطوات 
في هذا االجتاه. وأفاد اخلشم بأن 
مجلس ادارة النقابة بدوره يرفض 
ويستنكر مثل هذه التصريحات 
غير املسؤولة والتي ال تعبر عن 
الواقع احلقيقي مبا هو معمول به 
في الشركة من خطوات ايجابية 

لصالح العاملني.

واضاف انه مت االتفاق خالل 
الزيارة على االستعانة بخدمات 
الفريق البريطاني الطبي العامل 
في املستشفى لزيارة مستشفي 
بنك الكوي���ت الوطني لالطفال 
ومستش���فى حسني مكي جمعة 
مشيرا الى ان الهدف االساسي هو 
رغبة الوزارة في االطالع على اخر 
ما مت التوصل اليه من اكتشافات 
وطرق حديثة في عالج املرض.

واوضح ان من مهام الفريق 
الطبي البريطاني واملقرر زيارته 
الى البالد قريبا املساعدة في اعداد 
فريق طبي كويتي يعنى بعالج 
امراض السرطان وكذلك االهتمام 
بالعالج التلطيفي لهذا املرض.

الوزير  ان  الدوي����ري  وذكر 
الساير قام خالل الزيارة بتفقد 
االطف����ال املرضى الكويتيني في 
املستش����فى واالطمئنان عليهم 
واستمع كذلك من الطاقم الطبي 
املشرف عليهم الى مراحل تقدمهم 

في العالج.

املستشفيات.
واك����د خ����الل حديث����ه الى 
املراجعني انه لن يألو جهدا في 
مناقشة كل املالحظات واملشاكل 
التي اثيرت واعدا بحلها في اقرب 

وقت.
وبدوره أعلن الوكيل املساعد 
للخدمات الطبية في وزارة الصحة 
الكويتي����ة د.قيس الدويري انه 
مت االتفاق مع ادارة مستش����فى 
»قريت اورمت س����تريت« على 
ارس����ال وفد طب����ي متخصص 
لتقييم وضع امراض »اللوكيميا« 
واالورام مبستشفيات االطفال 

في الكويت.
وقال د.الدويري عقب جولة قام 
بها وزير الصحة د.هالل الساير 
على مرافق املستشفى ان الوفد 
اطلع خالل الزيارة على االساليب 
العالجية احلديثة املس����تخدمة 
في عالج حاالت اصابات االطفال 
بسرطان الدم )اللوكيميا( واالورام 

السرطانية.

اخلاصة التي مت التعاقد معها في 
دورات سابقة، كما يجب االخذ في 
االعتبار آراء املتدربني بناء على 
االس����تبيانات بنهاية كل برنامج 
تدريبي، وكذلك مالحظات املشرفني 
على الدورات بنهاية كل برنامج، 
على ان تستخدم املعاهد التدريبية 
الوسائل احلديثة في تكنولوجيا 
التدريب سواء كانت السمعية او 
البصرية، مؤكدة ان وكيل الوزارة 
ومن خالل هذا القرار سيضع حدا 
للتجاوزات املالية واالدارية التي 
كان����ت تتم في كثير من الدورات 

فيما اس����تطاعت معظ����م الدول 
املتقدمة امتصاص الصدمة.

ودع����ا القدفان ال����ى التركيز 
على 3 محاور أساسية حلل أزمة 
التنمية وهي االلتزام بالتعهدات 
التنمية بتقدمي  جتاه مش����اريع 
0.7% من اجمالي ناجتها احمللي 
والعمل على ايجاد وسيلة لتحقيق 
األهداف االمنائية لأللفية قبل عام 
2015 وتكثيف التعاون بني الدول 
النامية والدول املتقدمة النمو من 

أجل تعزيز فرص التنمية. 
وع����ن جتربة الكويت في هذا 
املجال ذكر القدف����ان ان الكويت 
استضافت القمة العربية للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية في يناير 
ادراكا منه����ا بخطورة  املاض����ي 
األزم����ة املالي����ة العاملي����ة والتي 
أصدرت مق����ررات عدة ووضعت 
مشاريع تهدف أساسا الى حتقيق 
التنمية في الوطن العربي ومنها: 

قوتهم خط أحمر ال ميكن جتاوزه، 
محذرين في الوقت نفسه من ان 
اي خطوات تتم بهذا الش����أن من 
بيع وخصخصة للقطاع النفطي 
سيكون االحتاد باملرصاد لها ويجب 
على املسؤولني في القطاع النفطي 
ان يش����ركوا االحت����اد والنقابات 
املعنية في جميع القضايا العمالية 
واستشارتهم في اخلطوات التي 
متس العاملني بش����كل مباش����ر 

لندن � كونا: اكد وزير الصحة 
د.هالل الساير امس اهمية اعطاء 
مدي����ري املكات����ب الصحية في 
اخلارج كافة الصالحيات السيما 
في احلاالت احلرجة واالنسانية 
التي تتطلب س����رعة في اتخاذ 

القرار.
ل�  وقال الساير في تصريح 
»كونا« عقب تفقده املكتب الصحي 
في العاصمة البريطانية انه اعطى 
تعليماته بسرعة اتخاذ القرارات 
مبا ال يتعارض مع روح القانون 
مبينا ان حتقيق االجناز في اي 
عمل يتم بالبعد عن البيروقراطية 
لعدم تعطيل احتياجات املواطنني 

االساسية.
واكد ان ذل����ك ال يعني عدم 
الرقابة الدائمة والالحقة العمال 
وقرارات املكاتب الصحية مشيرا 
ال����ى ان »الصالحيات املمنوحة 
هي في اط����ار القانون وخلدمة 
املرضى املبتعثني وتسهيل اي 
مشاكل ومصاعب قد تواجههم 

اثناء فترة العالج«.
الساير بآلية  الوزير  واشاد 
العمل املتبع����ة في مكتب لندن 
وباجلهود »الكبيرة« التي يقوم 
بها مدير املكتب الدكتور يعقوب 
التمار والفريق العامل معه مبديا 
اعجابه بالتنظيم املتبع في ترتيب 
املواعيد وتوزيع املخصصات على 

املرضى.
واستمع الساير خالل تفقده 
املكتب الصح����ي الى مالحظات 
مراجعي املكتب وابرز املشاكل 
والصعوبات التي تواجههم سواء 
في امور اقامتهم اليومية او في 

فرج ناصر
اصدر وكيل وزارة املواصالت 
عبداحملسن املزيدي قرارا يتعلق 
باالسس والضوابط اجلديدة التي 
سيتم اعتمادها لالختيار بني املعاهد 
التدريبية اخلاصة لتقدمي الدورات 

التعاقدية حلساب الوزارة.
وقال����ت مص����ادر مطلعة ان 
الشروط العامة التي مت اعتمادها 
تتلخ����ص في ان تك����ون املعاهد 
التدريبية اخلاصة لتقدمي الدورات 
التعاقدية مرخصة ومقيدة لدى 
ديوان اخلدمة املدنية، وان تكون 
هذه املعاه����د ملتزمة ببنود عقد 
الدورات التعاقدية حلساب الوزارة، 
مشيرة الى ان االسس والضوابط 
املعتمدة للتفاض����ل بني املعاهد 
تطالب بأن تك����ون تكلفة تقدمي 
الدورات التعاقدية بأسعار مناسبة 
وتستبعد االسعار املبالغ فيها، وان 
يكون احملاضر متميزا وان يكون 
حامال ملؤهل عال، وميتلك خبرة 
كافية في التدريب وفي موضوعات 
البرنامج وكذلك بواقع بيئة العمل 
احلكومي في الكويت، الفتة الى 
ان االس����س تتضمن ايضا النظر 
التدريبية  املعاه����د  ملدى تعاون 

األمم املتح����دة � كون����ا: أكدت 
الكوي����ت عل����ى أهمي����ة التنمية 
ليس في حتقيق تقدم الشعوب 
وازدهاره����ا وحس����ب وإمنا في 
احالل األمن وتثبيت االس����تقرار 
فيه����ا ودعت املجتمع الدولي الى 
تكثيف اجلهود االمنائية لتحقيق 

ذلك.
ج����اء ذلك ف����ي كلم����ة لوفد 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
ألقاها السكرتير الثاني في الوفد 
عبدالعزي����ز القدفان أمام اللجنة 
االقتصادي����ة التابع����ة للجمعية 
العامة لألمم املتحدة في دورتها 
الرابعة والستني املنعقدة الليلة قبل 
املاضية خالل مناقشتها »املسائل 
املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي 

والتنمية«.
وقال القدفان ان أهمية التنمية 
تتجاوز حتقي����ق التقدم والنمو 
وتعزيز القدرات في البلدان الى 
حتقيق األمن واالستقرار للجميع 
فيها وحل معظم املش����اكل التي 

يواجهها العالم دوال وأفرادا.
ولفت الى األرقام واإلحصائيات 
الصادرة عن صندوق النقد الدولي 
ف����ي يونيو املاضي والتي تنبأت 
بانكماش االقتصاد العاملي بحلول 
نهاية العام احلالي 2009 مبقدار 
ال����دول  4.1% وأن اقتصادي����ات 
التاريخ  املتقدمة ستنخفض في 

نفسه بنحو %8.3.
واعتبر أن األزمة املالية العاملية 
أثرت سلبا في جميع الدول وأثقلت 
كاهل الدول النامية بشكل أساسي 

اس����تنكر رئيس احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
الناص����ر التصريحات  جاس����م 
الص����ادرة على لس����ان العضو 
املنتدب لألولفينات بشركة صناعة 
الكيماويات البترولية وهي إحدى 
الشركات التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية بأن الشركة تعتزم بيع او 

إغالق أنشطة األسمدة لديها.
الناص����ر بش����أن  وتس����اءل 
التصريحات املنادية باخلصخصة 
العمال، هل رئيس  وبيع حقوق 
مجلس ادارة الشركة على دراية 
بهذا األمر؟ ف����إن كان يعلم فهذه 
مصيب����ة وإن كان ال يعل����م فإن 
املصيب����ة أعظم، وتس����اءل عن 
البيع واالس����تهتار  مبررات هذا 
بحقوق املواطن����ني، وما مصير 
العمالة الوطنية العاملة في هذه 

املصانع؟
وأكد الناصر في هذا السياق 
ض����رورة توضيح ما نش����ر من 
تصريح����ات للعاملني ولالحتاد 
وان حق����وق العامل����ني ومصادر 

هدد بإضراب عمال »الخدمات النفطية«

الساير: منح جميع الصالحيات لمديري المكاتب الصحية بالخارج
وزير الصحة استمع إلى المشاكل التي تواجه المراجعين ..والدويري: فريق بريطاني لتقييم أمراض اللوكيميا عند األطفال

ق���ال وكي���ل وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية املساعد 
لش���ؤون العالق���ات اخلارجية 
والتنس���يق الفني عضو جلنة 
بعثة احل���ج الكويتية د.مطلق 
القراوي امس ان اللجنة وافقت 
على تخفيض قيمة الضمان املالي 
للحمالت بنس���بة 50% واعتماد 
اشراك اكثر من حملة في سكن 
واحد. وذكر القراوي في تصريح 
ل� »كونا« عقب حضوره اجتماع 
جلنة بعثة احلج الكويتية الذي 
عقد برئاسة رئيس البعثة د.خالد 
املذكور ان اللجنة بحثت العديد 

م���ن القضايا اجلديدة على موس���م احلج القادم 
وابرزها انتشار مرض انفلونزا اخلنازير.

واوضح ان���ه مت االتفاق م���ع وزارة الصحة 
ممثلة بوكيل الوزارة املس���اعد لشؤون الصحة 
العامة عضو جلنة بعثة احلج الكويتية د.يوسف 
النصف على تخصيص جرعات كافية من املصل 

املضاد ملرض انفلونزا اخلنازير 
للحجاج املسجلني في احلمالت 
الرس���مية واملرخصة من قبل 
وزارة االوق���اف والش���ؤون 

االسالمية.
واوضح القراوي ان اللجنة 
وافقت على عدم احتساب اعتذار 
احلم���الت وعددها 10 حمالت 
من رصيد االعتذارات املعتمدة 
من قبل الوزارة وهي سنتان 
متتاليت���ان هذا الع���ام وذلك 
مراعاة منها لظروف املرحلة. 
واضاف ان اللجنة اطلعت على 
استعدادات اعضاء البعثة ومدى 
جهازيتهم لهذا املوسم ومت حتديد موعد مغادرة 
البعثة في 10 نوفمبر املقبل. وحضر اجتماع اللجنة 
وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية د.عادل 
الفالح ووكيل وزارة الصحة املس���اعد لش���ؤون 
الصحة العامة د.يوس���ف النصف وممثلون عن 

وزارتي الداخلية واخلارجية وجهات اخرى.

القراوي: تخفيض الضمان 
المالي لحمالت الحج %50

االتفاق مع »الصحة« على توفير المصل المضاد لإلنفلونزا

افتتاح مركز التدريب الخاص باألغنام والماعز في منطقة كبد
هاني الظفيري

افتت���ح صباح ام���س مركز 
تدريب مربي األغنام واملاعز في بر 
كبد وقد حرص العديد من مربي 
االغنام على املجيء ومشاهدة ما 
يحتويه املركز من اقسام تدور 
حول ما يخص االغنام من سالالت 
وتلقيح وعملية االعالف وشرب 
املاء بالطرق التي تقي من االصابة 

باالمراض.
واش���ار د.س���يد نخلة اثناء 
افتتاح املركز الى ان القاعة التي 
يتم الش���رح بها تستوعب 100 
مت���درب خصوصا اننا نحرص 
على استقطاب متدربني من أبناء 
مجلس التعاون واملركز مستمر 
بدوراته على مدار السنة الخضاع 
املنتسبني لست دورات وتشمل 
هذه الدورات »الرعاية – التغذية 
– احلمل والعالقات  التزاوجية 
– التلقيح الصناعي – التحسني 

الوراثي – الرعاية البيطرية«.

 وتابع: كل س���نة نحاول ان 
نضيف كل ما هو جديد حول ما 
النتائج  التربية واظهار  يخص 
االيجابية، واشار د.نخلة الى ان 
املركز مساحته عشرة آالف متر 
مربع وهو يتمثل باربع قسائم 
كل قسيمة مساحتها 2500 متر 

مربع وبناء على الطلبات ورغبات 
املالك استجاب املسؤولون لهذه 
الرغبات في عم���ل املركز الذي 

تشاهدونه.
واضاف د.نخلة خالل جولته 
داخ���ل املركز وه���و يتحدث ان 
االغنام املوجودة هنا تتكون من 

ست سالالت »النعيمي – العواس 
– الهجني – القبرصي – قبرصي 
ونعيمي وه���و مهجن – اجنبي 

وعربي«.
وقام د.نخلة بش���رح مفصل 
حول ما يدور في املركز من عملية 
الكشف عن حمل االغنام ومعرفة 

عمرها والطرق اخلاصة بعملية 
التلقيح وارضاع املواليد واالزدياد 
في االنتاجية وكيفية استخدام 
املختبر املوجود واملزود باجود 
اآلالت اخلاص���ة بالفح���ص من 
ميكروسكوب وقياسات ومبردات 

للقائح.

بمساحة 10 آالف متر تقام به 6 دورات على مدار السنة

الخشم عّبر عن استنكاره للتصريحات

الناصر: نرفض بيع قطاع النفط وإغالق مصانع األسمدة

الصحة تعلن حالة الوفاة 
الـ 11 بـ »H1N1« لوافد خمسيني

عزل راكب ومعاون نظافة 
طائرات في مطار القاهرة

حنان عبدالمعبود 
اعلنت وزارة الصحة امس األربعاء تسجيل حالة وفاة 
جديدة لوافد يبلغ من العمر 54 س����نة، وافته املنية صباح 
أمس بأحد املستشفيات العامة، الذي ادخل اليه االحد املاضي 
لتلقي العالج، حيث كان مصابا بقصور في القلب والتهاب 
رئوي ويعاني من بدانة مفرطة، وارتفاع ضغط الدم وهبوط 
مزم����ن بالقلب وأدخل العناية املرك����زة للقلب، حيث اكدت 

نتائج الفحص املخبري اصابته ب� »H1N1« الحقا.
وتعد هذه حالة الوفاة احلادية عشرة التي يتم تسجيلها 
ف����ي الكويت منذ بداية االعالن ع����ن ظهور حاالت انفلونزا 

اخلنازير.
وأعربت الوزارة عن خالص العزاء واملواس����اة ألس����رة 
الفقيد وذويه س����ائلني املولى عز وجل ان يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

القاهرة - ا.ش.ا: عزلت سلطات احلجر الصحي مبطار 
القاهرة الدولي ام���س معاون نظافة طائرات »22 عاما« 
وراكبا مصريا »47 عاما« بعد وصوله من الكويت وذلك 
لالشتباه في اصابتهما مبرض انفلونزا اخلنازير. وامر 
د.حسن شعبان مدير احلجر الصحي بنقل معاون النظافة 
والراكب الى مستشفى حميات العباسية الجراء التحاليل 

والفحوصات الالزمة للتأكد من خلوهما من املرض.

في كلمة لوفد الكويت الدائم لدى األمم المتحدة

الكويت تؤكد أهمية التنمية في تحقيق 
التقدم وإحالل األمن واالستقرار

د.مطلق القراوي


