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حنان عبدالمعبود
ص����رح وكي����ل وزارة الصحة 
العامة  املساعد لش����ؤون الصحة 
النصف بأن األس����رة  د.يوس����ف 
يقع على عاتقها اجلزء األكبر من 
املسؤولية جتاه احلوادث التي تقع 
نتيجة االستخدام اخلاطئ ملركبات 
الت����ي يكون  الباجي والبانش����ي 
ضحاياها من الش����باب واألطفال، 
النصف األس����ر باحلفاظ  ونصح 
على األبناء من التهور واالستخدام 
اخلاطئ ملثل هذه الوسائل، نافيا في 
الوقت نفسه أن يكون هناك تقصير 
في التوعية اإلعالمية، ومؤكدا أن 

التوعية متوافرة، وأن التنفيذ هنا يقع على عاتق األسرة. 
جاء هذا في تصريحه لوسائل اإلعالم أمس عقب افتتاحه 
املؤمتر الرابع جلراحة عظام األطفال نائبا عن وزير 
الصحة د.هالل الساير، والذي أقيم بفندق جي دبليو 

ماريوت، وقد ألقى كلمة افتتاحية 
ذكر فيها أهمية املؤمتر كونه يجسد 
اهتم����ام وزارة الصحة بتخصص 
جراحة العظام بوجه عام وجراحة 
األطفال بوجه خاص، كما يعكس 
حرص وزارة الصحة على مواكبة 
أحدث املستجدات العلمية والطبية 
وتنظيم املؤمترات للتواصل وتبادل 
اخلب����رات بني امل����دارس العلمية 
والطبية من مختلف أنحاء العالم. 
وقال النصف »لقد حرصت وزارة 
الصحة بالكويت عل����ى االهتمام 
بجراحة العظام ومواكبة التطورات 
العلمية السريعة واملتالحقة بهذا 
التخصص الهام، سواء من حيث توفير األجهزة واملعدات 
احلديثة أو تطوير البنية األساسية للتشخيص وللعالج 
وللتأهيل أو من حيث التوسع ببرامج بعثات األطباء 

للدراسات العليا.

راشد الهاجري

عاطف رمضان
كش���ف مدي���ر ادارة الرقابة 
التجاري���ة ف���ي وزارة التجارة 
والصناع���ة راش���د الهاجري ل� 
»األنباء« عن تسلمه كشفا باسماء 
الش���ركات الت���ي تقدمت بكتب 
التعاونية  رس���مية للجمعيات 
واخلاص برفع اسعار منتجاتها 
انه رفع  الى  الغذائية، مش���يرا 
اسماء هذه الشركات الى الوكيل 
املساعد لشؤون الرقابة التجارية 
بالوزارة علي البغلي رئيس جلنة 
دراسة االسعار املشكلة بقرار من 

قبل وزير التجارة والصناعة.
واض���اف الهاجري ان جلنة 
دراسة االسعار ستنجز الكشف 
احملول اليه���ا من قبل الهاجري 
ملعرفة ان كانت زيادة االسعار 

مبرروة ام مصطنعة.
االيام  انه خ���الل  الى  ولفت 

القليلة املقبلة ستظهر النتيجة 
او الرد من قبل اللجنة، مؤكدا ان 
الشركات املتورطة في رفع اسعار 
منتجاتها بطرق غير مبررة سيتم 
حتويلها ال���ى النيابة التجارية 
القانونية  التخ���اذ االج���راءات 
ضدها. وبني الهاجري ان وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
اوصى وشدد على ضرورة تطبيق 
القان���ون جت���اه املخالفني ومن 
يتكس���بون بطرق مخالفة على 

حساب املستهلكني.
من جانب آخر اكد الهاجري ان 
الرقابة التجارية قد اعدت التقرير 
االحصائي الجنازات عام 2009 
وكان ذلك ثمرة اجلهود التي قدمها 
العاملون باالدارة حيث اسفرت 
النتائج  هذه اجلهود عن تل���ك 
والتي جاءت م���ن اميان هؤالء 
الشباب بخدمة بلدهم وحماية 

بعضها رقم 79/10، وكذلك قانون 
95/2 بشأن تنظيم البيع باالسعار 
ال���ى جانب قانون  املنخفضة، 
80/10 بشأن االشراف والرقابة 
الثمينة واالحجار  على املعادن 
ذات القيمة وقانون 85/45 بشأن 

التراخيص التجارية.
الوزارة  ان  الهاج���ري  وبني 
تتقدم بالش���كر لكل من تعاون 
معها من املستهلكني واجلهات التي 

ساهمت في تطبيق القانون.
هذا وقد تطرق الهاجري الى 
احصائية محاضر الضبط جلميع 
املراكز التابعة للرقابة من شهر 
يناير الى ش���هر ديسمبر للعام 
2009، مؤكدا ان الرقابة متكنت 
من ضبط واحباط 2508 مخالفات 
تتمثل في »عمل تنزيالت وتصفية 
بضاع���ة غير مدرجة بكش���ف 
التنزيالت، واالعالن عن تنزيالت 

وتصفي���ة، وع���روض جوائز 
مجانية )السحب على كوبونات(، 
وع���روض هدايا مجانية، وعدد 
البضاع���ة او مقداره���ا، ووزن 
البضاع���ة، وحقيق���ة البضاعة 
واش���كالها او طبيعته���ا، وبلد 
امليزان،  املنشأ، وعدم استخدام 
ومنع املفتش من القيام بعمله، 
وغش باخلدم���ة، ومواد غذائية 
تالفة، ومواد منتهية الصالحية، 
والبيع باسعار مصطنعة، وصور 
مخلة باآلداب العامة، وعدم وضع 
االسعار، والبيع بأعلى من السعر 
املعل���ن، وتغيير في كش���وف 
التموين، ورفض البيع، والبيع 
باعلى من التس���عيرة اجلبرية، 
ورفض اعطاء فات���ورة، وبيع 
اطارات مس���تعملة، ونقص في 
اوزان الذهب، ولفظ اجلاللة، وبيع 

مالبس عسكرية«.

املستهلك بالكويت.
واوضح الهاجري انه مت تطبيق 
القوان���ني والق���رارات الوزارية 
مثل قانون قمع الغش التجاري 
2007/62، وقانون االشراف على 
االجتار في السلع وحتديد اسعار 

النتائج يعلن عنها خالل أيام وسيحال المتورطون للنيابة التجارية

الهاجري لـ »األنباء«: إحالة طلبات الشركات الراغبة
 في رفع األسعار إلى اللجنة المختصة في »التجارة« لدراستها

»الزراعة« ردًا على هجوم بعض المربين: دعم األعالف تضاعف 
والشرائح اإللكترونية وضعت حدًا للتالعب وهجرة الثروة الحيوانية تراجعت

محمد راتب
أكدت نائب مدير املدير العام لشؤون 
الثروة احليوانية، نبيلة العلي، أن الهيئة 
العامة للزراعة تولي تنمية قطاع الثروة 
احليوانية اهتماما كبيرا، وتسعى جاهدة 
إلى دعم املربي بكل السبل والوسائل املتاحة 
لديه���ا من أجل التخفيف من األعباء على 
املربي احمللي وتنمية القطيع الوطني من 
خالل سلسلة من السياسات والتشريعات 
التي تسعى إلى توفير بيئة موائمة ملزاولة 
النشاط بصورة مربحة للمربي الوطني.

وأشارت العلي في بيان صادر عن الهيئة 
إلى أن سياس���ات الهيئة لتنمية صناعة 
تربية املاشية وتوطينها محليا تتضمن 
العديد من احملاور أولها الدعم احلكومي 
لعلف احليوان، والسعي احلثيث لتخفيض 
أسعار العلف املتداول محليا، وذلك رغم أن 

هذه السلعة مستوردة في الغالب وتخضع 
ألسعار وآليات الس���وق الدولي لتجارة 
العلف، مؤكدة أن مبالغ دعم األعالف تزايدت 
ملواجهة تقلبات السوق العاملية، من 2.75 
مليون دينار للعام املالي 2001/2000، إلى 
نحو 31 مليون دينار لعام 2009/2008، كما 
شهدت مبالغ دعم احلليب زيادات مشابهة 
من 1.5 مليون دينار عام 2006/2005 إلى 
2.9 مليون دينار لعام 2009/2008. وأضافت 
أن سياسة الهيئة لتنمية صناعة تربية 
املاشية لم تقتصر على محور تقدمي الدعم 
املباش���ر للمربي، ب���ل جتاوزته إلى عدة 
محاور أخرى منها تنظيم وتوسيع مناطق 
تربية احليوانات في كبد والوفرة واجلهراء، 
وكذلك توفير اخلدمات األساس���ية لتلك 
املناطق مثل فروع اجلمعيات التعاونية 
والغ���از وإيصال الكهرباء واملاء وتنظيم 

الطرق، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
األخرى في الدولة.

كما قامت الهيئ����ة بتجديد وصيانة 
مصبات املياه وصفاة األغنام، ومنحت 
اجلواخير للمربي بأسعار رمزية، ودعمت 
وش����جعت القطاع اخلاص على إنشاء 
العيادات البيطرية واملستش����فيات في 
مناطق التربية، مش����يرة إلى أن اعتماد 
الهيئة لصرف دعم األعالف على وجود 
الشريحة اإللكترونية جاء كأحد العناصر 
الناجحة لفرض رقابة على س����وق بيع 
األعالف املدعومة الذي شهد تالعبا من 
قبل بعض العمالة األجنبية التي قامت 
باملتاجرة غير املشروعة مبقررات األعالف 
املدعومة بالسوق الس����وداء، مما سهم 
بش����كل كبير في ارتفاع أسعار العلف 
محليا، لذا جلأت الهيئة إلى تلك السياسة 

باإلضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة 
والصناعة والبلدي����ة ووزارة الداخلية 

لضبط السوق.
ولفتت إلى أن أسعار الشرائح زهيدة 
مبتوسط دينار للش���ريحة، وقد منحت 
الهيئة املربي حرية شراء الشريحة من أي 
شركة يرى سعرها مناسبا له، مؤكدة أن 
الشرائح املذكورة آتت ثمارها في ضبط 
س���وق األعالف املدعومة والقضاء على 
السوق السوداء للمتاجرة فيها، وانعكس 
ذلك إيجابيا على حتقيق وفرة وألول مرة 
في املخصصات املرصودة لدعم األعالف 
بامليزانية للعام املالي 2010/2009، منحت 
الهيئة الفرصة لزيادة مساهمة الدولة في 
مختلف فئات دعم األعالف فانخفض سعر 
الشعير املدعوم مثال إلى 1.600 فلس منذ 

شهر نوفمبر 2001.

وزير الصحة أعلن إيفاد أطباء من الكويت للتدريب والزمالة في التخصصات الدقيقة

الساير: »هوبكنز« تدير مستشفيات 
الفروانية واألميري والعدان والجهراء

جانب من لقاء د.الساير مع مسؤولي جامعة »هوبكنز«

قال وزير الصحة د.هالل الساير 
انه مت التنس���يق مع مستش���فى 
وجامعة جون���ز هوبكنز إلدارة 
أربع���ة مستش���فيات عامة وهي 
الفروانية واألميري والعدان إضافة 
الى مستشفى اجلهراء. وقال الوزير 
الساير في تصريح ل� »كونا« انه مت 
التباحث مع املسؤولني في جامعة 
جونز هوبكنز حول توفير خدمات 
الدع���م الفني ونظ���م املعلومات 
واملختبرات وأقسام األشعة وسالمة 
املرضى وج���ودة اخلدمة اضافة 
العمل في  الى مراجعة سياسات 
األقسام الفنية كالطوارئ والتخدير 
وأقس���ام العمليات. وأوضح انه 
مت التباحث حول تطوير القطاع 
الصحي في املستشفيات االربعة في 
املجاالت العالجية والتشخيصية 
والتدريبي���ة، إضافة ال���ى إيفاد 
أطب���اء م���ن الكوي���ت للتدريب 
والزمالة في التخصصات الدقيقة 
ف���ي املستش���فيات التخصصية 
لتأهيلهم لالستفادة من اخلبرات 

األميركية. واشار الوزير الساير 
الى ان الفترة املقبلة ستشهد تطورا 
ومنوا ملحوظا في مختلف املجاالت 
الطبية، مش���يدا بحرص القيادة 
السياس���ية واهتمامها باخلدمات 
الصحية املقدمة. واكد ان املسؤولني 
في جامعة جونز هوبكنز يطمحون 

الى تعزيز العالقات الصحية مع 
الكويت وعلى استعداد تام لتقدمي 
التس���هيالت املمكنة وتقدمي  كل 
أفضل اخلدمات الصحية، مشيرا 
الى ان الوزارة ماضية في مسيرة 
استكمال حتسني خدماتها في جميع 

املراكز الطبية. 

النصف: األسرة مسؤولية عن الحوادث الناتجة 
عن االستخدام الخاطئ لمركبات الباجي والبانشي
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