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العريفان: »الداتورة« من النباتات المخدرة والقانون الكويتي يجّرم زراعتها

افادت مدير ادارة البحوث واملشاتل الزراعية في الهيئة 
العامة لش����ؤون الزراعة والثروة السمكية سلوى العريفان 
ان نبات »الداتورة« من النباتات املخدرة والسامة التي يجرم 
ويعاقب على زراعتها القانون. واوضحت ان هذا النبات مت 
رصده منذ فترة طويلة من قبل االدارة املختصة في الهيئة 
متتد الى فترة اواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات وهي 
فترة انتش����ار هذا النبات في املناطق السكنية في الكويت 

مع ازدياد اعداد العمالة الوافدة والعاملة في املجال الزراعي 
واضافت: ان الهيئة ش����كلت جلن����ة تتميز بصفة الضبطية 
القضائية والتي من اختصاصاتها اتخاذ االجراءات الالزمة 
لفحص ومعاجلة جميع البذور والتقاوي والشتالت الواردة 
الى الدولة او العابرة الراضيها والسماح بدخولها الى البالد او 
رفضها او اتالفها اذا كانت مخالفة للقانون، وكذلك لها احلق 

في اجراء تفتيش مفاجئ وعشوائي للمزارع في الكويت.

توقف الفحص 3 أسابيع أدى إلى دخول الكثير من المنتجات الغذائية إلى األسواق دون خضوعها لفحص مخبري يثبت صالحيتها

نقل مختبر فحص األغذية من شرق إلى كيفان ينذر بكارثة صحية

العويش والطراح مستشارين والسعيدي مديرة 
للصحة العامة وأبوالحسن مديرًا للشؤون الهندسية

الدوسري: افتتاح مركز األحمدي الصحي
 مطلع الشهر المقبل

 حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل الساير امس االول مجموعة من القرارات 
التغييرية باإلدارات املركزية، وجاء فيها تعيني د.راشد العويش مستشارا 
في مكتب الوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة د.يوسف النصف في 
حني مت تعيني رئيس قسم الدرن في مركز الراشد للحساسية د.فاطمة 

السعيدي مدير ادارة الصحة العامة بدال من العويش.
كما مت تعيني د.س���امي يس مستش���ارا في مكتب الوكيل املساعد 
لش���ؤون اخلدمات العامة والصيانة س���مير العصفور، وبدال منه مت 
تعيني م.هاش���م ابواحلسن في منصب مدير ادارة الشؤون الهندسية 
والذي كان يشغل في السابق منصب مراقب املشاريع بادارة الشؤون 

الهندسية.
وعلى جانب آخر ش���كل الس���اير جلنة برئاسة االمني العام ملعهد 
الكويت لالختصاصات الطبي���ة د.عبداللطيف البدر القرار الترقيات 
اجلديدة لالطباء وهي بعضوية مدير ادارة الشؤون القانونية محمود 

عبدالهادي وعدد من األطباء املتخصصني في املعهد.

 حنان عبدالمعبود
أعلن مدير ادارة العالقات العامة واالعالم بوزارة الصحة فيصل 
الدوسري عن افتتاح مركز االحمدي الصحي حتت رعاية وحضور 
وزير الصحة د.هالل الس���اير مطلع الش���هر املقبل )أغسطس( 
وقبل بداية شهر رمضان الكرمي، مبينا ان مركز االحمدي كان قد 
توقف عن العمل منذ ما يقارب العام، وذلك إلعادة تأهيله تنفيذا 
خلطة وزارة الصحة الرامية الى اع���ادة تأهيل املراكز الصحية 

واملستشفيات.
من جانب آخر، أوضح الدوسري ان خبر االستشاريني الزوار 
الذي نش���ر بوسائل االعالم يوم امس، سقط سهوا حيث ذكر ان 
االستشاريني االملان مت استقدامهم لتقدمي املشورة العالجية واجراء 
العمليات اجلراحية في كل من مستش���فى ابن سينا ومستشفى 
الرازي ايضا، وليس كما جاء في اخلبر مبستشفى ابن سينا فقط، 

لذا لزم التنويه لذلك.

 حنان عبدالمعبود
رغم انن���ا مقبلون بعد أيام 
قالئل على شهر رمضان، اال ان 
مختبر فح���ص األغذية توقف 
ع���ن العمل لفترة تتجاوز ال� 3 
أسابيع، بسبب نقله من منطقة 
ش���رق إلى كيفان، من دون ان 
يتم توفير مختبر بديل جاهز 
للعمل يجنبنا ضخ الكثير من 
امل���واد الغذائية إلى األس���واق 
دومنا فحص مخبري يثبت مدى 

صالحيتها لالستخدام.
إلى نائب  »األنباء« حتدثت 
الكويتي لتجار  رئيس االحتاد 
ومصنعي امل���واد الغذائية عبد 
الغفار بولند الذي أفاد بأن أي 
بضائع تنزل السوق البد أن يكون 
لها ش���هادة مختبر تثبت أنها 
صاحلة، وقال »املشكلة أننا في 
موسم حلول شهر رمضان ومن 
املعتاد في هذا التوقيت أن يكون 
هناك العديد من املنتجات ذات 
العالمات التجارية املختلفة من 
»هالم، قمر الدين، لقيمات، متور، 
منتجات األلب���ان، كنافة، بيف 
باستري«، وغيرهما من األصناف 
الش���ائعة، التي تستهلك غالبا 
في شهر رمضان، واملشكلة أن 
بعض البضائع تاريخ صالحيتها 
محصور فقط بني أس���بوع أو 
أسبوعني، أو شهر، مما يسبب 
مش���كلة لتجار هذه األصناف، 
باإلضافة إل���ى ذلك فان بعض 
األصناف يتم إحضارها خصيصا 
لشهر رمضان وبالتالي ال يكون 
في احلسبان تخزينها حتى ظهور 
النتيجة، وهذا موقوف اآلن إلى 
أن يتم االنتهاء من املختبر، وقد 
تنتهي الصالحية قبل االنتهاء 
من املختبر، مما يزيد من التكلفة 
سواء بانتهاء املوسم أو التخزين، 

أو فساد البضائع.
وأض���اف بولن���د كان م���ن 
املفترض أن تؤجل وزارة الصحة 
انتقال املختبر إلى ما بعد شهر 
رمضان، أو أن يتم جتهيز املختبر 
البديل قبل اإلغالق، ولكن إغالق 

واحد واألخر غير مجهز هو أمر 
جائر على التجار.

وبسؤاله اذا كانت هناك مواد 
غذائية دخلت األس���واق بدون 
فحص؟ أجاب من املفترض أال 
يحدث هذا، والتجار وقعوا على 
تعهدات بعدم نزول منتجاتهم 
إال بعد ظه���ور نتائج الفحص، 
ولكن هناك أغذية حصلت على 
ش���هادة صالحية من قبل وهي 
ماركات معروفة وتنزل السوق 
بشكل دوري سواء في رمضان 
أو غيره، وهذه املنتجات تنزل 

السوق بشكل عادي.
وتطرق بولند الى احلمالت 
التي تشنها البلدية على املطاعم، 
مبينا أن مفت���ش البلدية لديه 
نقاط رئيس���ية يتحرك وفقها، 
سواء كان املختبر يعمل أو ال، 
ولهذا فهو يقوم بعمله، والبحث 
عن شهادات الصالحية، وقد يأخذ 
بعض العينات إلثبات صالحيتها، 
وأحيانا يوقف التاجر حتى ظهور 
نتيجة الفحص، رغم ان املختبر 
مغلق وليس���ت هناك شهادات 

صالحية في الوقت احلالي.

انتقال  من جانب آخر يأتي 
املختبر إلى منطقة كيفان كجرس 
إنذار بتهديد لصحة السكان في 
تلك املنطقة، وكلنا يعلم ما ينتج 
عن املختبرات من تلوث، خاصة 
اذا كان التخل���ص من النفايات 
يتم بالطريق���ة التي تناولناها 
من قبل في »األنباء« حيث يتم 
التخلص من األكياس الصفراء 
داخل احلاويات السوداء للبلدية، 
وليس في محارق متخصصة، 
باإلضافة إلى إلقاء هذه األكياس 
في بعض األحيان بش���كل غير 

مالئم ليعبث بها العمال.
كما أن املبن���ى اجلديد غير 
مجهز ليك���ون مختب���را، وقد 
رصدت »األنباء« الشكل اخلارجي 
للمختبر والذي ال ميكن أن يعمل 
خالل أيام � كما أعلنت الوزارة 
� ان كان س���يتم تهيئته للعمل 
كمختب���ر، حيث ك���م كبير من 
اسطوانات الغاز واملواد أخرى 
متكتلة في مكان واحد مما ينذر 
بكارثة ان حدث أي خطأ � وهو 
أمر وارد � اضافة إلى كون املبنى 

متهالكاً.

بولند: كان لزاما على »الصحة« أن تؤجل نقل المختبر إلى ما بعد رمضان أو توفير بديل جاهز للعمل بداًل من تعريض التجار للخسارة بسبب تلف األغذية أو انتهاء مدة الصالحية

التخلص من النفايات اخلاصة باملختبر بشكل يهدد البيئة

د.هالل الساير

فيصل الدوسري

طريقة تخزين أنابيب الغاز واألوكسجني تنذر بكارثة  مختبر فحص املواد الغذائية الذي توقف عن العمل لنقله إلى منطقة كيفان

لتعريفهم أساسيات البحث والعمل الميدانيبحضور عدد من السياسيين والشخصيات اللبنانية وممثل الصندوق الكويتي للتنمية

جولة توعوية على شاطئ الشويخ ألطفال »حماية البيئة«تدشين خزان للمياه في »حانين« اللبنانية بتمويل كويتي
 دارين العلي

ضم���ن برنامجه���ا للتوعية 
البيئية، نظمت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة أمس األول جولة 
ميدانية الى ش���اطئ الش���ويخ 
بهدف تعريف االطفال املشاركني 
في دورتها املتخصصة بس���جل 
الطبيعة البحري وعلى خصائصه 

ومكوناته الطبيعية.
البرنامج عددا من  ويتضمن 
الدورات املتنوعة لهذا العام والذي 
بدأت به اجلمعية االسبوع املاضي 
ويس���تمر حتى منتصف ش���هر 
اغسطس املقبل، حيث اوضحت 
امني عام اجلمعية وجدان العقاب 
في تصريح صحافي ان الهدف من 
هذه الدورة ه���و تعليم االطفال 
والشباب املشاركني فيها اساسيات 
البحث والعمل امليداني، باالضافة 
الى التعرف على انواع الشواطئ 
ف���ي البالد كالرملي���ة والطينية 
والصخرية، وانواع احليوانات 
التي تعيش على تلك الشواطئ 
ومعرفة مخاطرها من خالل شرح 
ذلك باس���تخدام الصور امللونة 
التجول االمن في موقع  لضمان 
البح���ث، ثم تعل���م كيفية جمع 
العينات بالطرق االمنة وكيفية 
جمع البيانات بواسطة االجهزة 

املتوافرة. 
وأضافت : لقد مت اطالع املشاركني 
على ط���رق جمع العينات احلية 

وغير احلية وكيفية حفظها، كذلك 
تدوين املالحظات والبيانات بحيث 
توجه افكارهم نحو كيفية عمل 
التوثيق سواء بتدوين املالحظات 
او بالتصوير او بالرسم، كذلك مت 
التركيز على كيفية حتقيق االمن 
والسالمة الذاتية على الشاطئ من 
خالل عدم ملس اي شيء بااليدي، 
كما مت ايضا تدريبهم على كيفية 
االس���تعالم عن حال���ة الطقس 

واالتصال باالرصاد اجلوية ملعرفة 
البحر  الري���اح وحالة  اجتاهات 
ومواعيد املد واجلزر قبل الشروع 
باالنتقال ملوقع البحث خاصة ان 
عملية البحث امليداني قد تتطلب 
في بعض االحيان التوغل داخل 
الشاطئ ملسافة طويلة وهي خطرة 

في حال عودة املد فورا.
كما دعت العقاب الى التحرك 
البيئة  نح���و احملافظ���ة عل���ى 

الشاطئية كونها املتنفس الوحيد 
للب���الد ففصل الصي���ف وااليام 
احلارة التي توجهنا للش���واطئ 
تغطي أغلب أيام السنة، موضحة 
أن الدورات املقبلة ستكون ثرية 
اكثر باملعلومات التفصيلية عن 
البيئة البحرية عامة والتوسع في 
معرفة امللوثات التي تعاني منها 
شواطئنا وتنمية مهارة املشاركني 

على طرح احللول لكل مشكلة.

بيروت: رعى رئيس مجلس النواب اللبناني
نبي����ه بري ممثال بالنائب ايوب حميد، حفل 
تدش����ني خزان للمياه في بلدة حانني، بحضور 
املمث����ل املقيم ل� »الصن����دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية« محمد الصادقي، إضافة الى النائبني 
حس����ن فضل اهلل وعلي ب����زي، ورئيس بلدية 
حانني فهد س����ويدان وأعضاء املجلس البلدي 

وبعض املهتمني.
بدأ احلفل بكلمة لسويدان قال فيها: ان مشاريع 
التنمية الشاملة هي وفاء ألهل النصر والوفاء، 
ليس في اجلنوب فحسب، بل في كل لبنان، وذلك 

على الرغم من كل التحديات.
ثم حت����دث الصادقي، فأوض����ح: ان اهتمام 
الصندوق الكويتي كان في أن يخصص اجلزء 

االكبر من منحة الكويت إلعادة اإلعمار بعد عدوان يوليو الغاشم 
على لبنان، لتنفيذ مش����اريع املياه والصرف الصحي في مناطق 

اجلنوب وفي كل املناطق اللبنانية.
وقال: أنا س����عيد جدا بإجناز هذا اخلزان والكثير من مشاريع 
البنى التحتية في هذه املنطقة. ثم ألقى فضل اهلل كلمة شكر فيها 
الكويت على إسهاماتها في بناء لبنان ودعم مشاريعه التنموية. 
وألقى راع����ي احلفل النائب أيوب حميد كلمة اس����تهلها بالقول: 
ش����كرنا للكويت ليس فقط على م����ا قدمته اليوم وما نحتفي به 
الي����وم في بلدة حانني أو غيرها من بلداتنا، ولكن على ما قدمته 
على امتداد هذه االرض اللبنانية، كم من اياد بيض ومواسم خير 
زرعتها الكويت دون تفرقة أو منة أو متييز بني منطقة وأخرى، 
أو طائفة أو فريق سياس����ي. ان الكويت كانت س����باقة في مجال 

أعمالها، والتزامها بأقوالها كان نتيجة سياسة 
حكيمة اعتمدها أميرها ومجلس أمتها وحكومتها 
الرشيدة، من خالل صندوق التنمية الكويتي، 
وهي ان تقرن االقوال باالفع����ال، وإذا أردنا ان 
نقوم مبقاربة متواضعة ملا أجنزته الكويت منذ 
عدوان يوليو 2006 حتى الساعة، وما كان مقررا 
ان ينجز من خالل هبات أخوية كرمية من دول 
عربية شقيقة، فسنجد بونا شاسعا بني من كان 
حريصا على الوفاء بالتزامه وبني من كان قيما 
على الهبات، ولكنه ص����رف اجتاهها وصرفها 
في أمكنة اخ����رى، واليزال الناس ينتظرون ان 
يكون هن����اك وفاء مبا مت االلت����زام به من هذه 

الدول الشقيقة.
وقال حميد: نؤكد أمرا أساسيا، وهو ان الكويت 
كان����ت دائما مع لبنان في كل املراحل، وكان لذلك االثر الكبير في 
عملية صمود اهلنا الذين واجهوا باللحم احلي وبقدراتهم الذاتية، 
أثناء غياب الدولة ومؤسساتها أو تغييبها، واجهوا هذا القهر وهذا 
احلرمان، واس����تطاعوا قبل ان تأتي الدولة واداراتها املعنية، ان 

يقيموا نهضة نتباهى بها ونفتخر برجاالتها.
وتابع: الكوي����ت ولبنان كانا دوما في االجت����اه الذي يضمن 
العمل على وحدة العرب وجمع شملهم وكلمتهم، وكانا دائما في 
االجتاه الواحد الذي يعزز أواصر التواصل والعالقات احلقيقية 
بني الشعوب العربية ودولها وحكامها، هكذا كان دأب اخوتنا في 
الكويت، وهكذا كان دأب لبنان الرس����مي والشعبي في احلرص 
الدائم على مزيد م����ن تنقية العالقات العربية، ومزيد من العمل 

لكي يكون للعرب املوقع الذي يستحقونه حتت الشمس.

الصادق�ي: الصندوق حرص عل�ى توجيه الج�زء األكبر من منح�ة الكويت
 بعد العدوان إلى مشاريع المياه والصرف الصحي في الجنوب وكل المناطق اللبنانية

..وفحص عاملي األغذية إلى مختبرات »ياكو« 
بداًل من مختبرات وزارة الصحة!

أعلن وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون 
الصحة العامةد.يوس��ف النص��ف، ان املختبر 
ال��ذي مت نقله خاص بفحص عين��ات األغذية، 
جاء ه��ذا في تعقيب له على ما نش��رته إحدى 
الصح��ف الزميلة امس، وه��و أمر واضح من 
الالفتة التي أم��ام املختبر، إال انه عاد وقال ان 
املختبر أيضا يقوم بفحص العاملني في مجاالت 
األغذية، وعاملي الصالونات الرجالية والنسائية، 
واملطاعم واجلمعيات واألسواق املركزية، وبالطبع 
فإن الفحوصات اخلاصة بهذه الفئة البد ان تكون 
فحوصات ڤيروس��ية، رغم ان الوكيل املساعد 
أكد في بداية تصريحه ان املختبر ال يس��تقبل 

مراجعني وال يجري فحوصات لهم.
ثم عاد النصف خامتا تصريحه بأن فحص 
األفراد من هذه الفئة س��يتم في املختبر الواقع 
في منطقة ش��رق، ولكن ما الحظناه هو وجود 
الفتة تطالب العاملني في هذه املجاالت بالتوجه 
الى مستشفى العدان »مختبر ياكو« وهو مختبر 
خاص، فهل وزارة الصحة ال متلك مختبرا لهذا 
الفح��ص؟ وهل يصح ان نعه��د ملختبر خاص 
مبس��ؤولية فحص فئة مهمة من العمالة نظرا 

الفتة توجه عمال التغذية إلى مراجعة مختبر ياكو في مستشفى العدان لتعاملها مع اجلميع؟

محمد الصادقي

عدد من األطفال املشاركني في احلملة التوعوية للجمعية الكويتية حلماية البيئة


