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مستشفى هادي يحتفل بالذكرى الـ 34 على تأسيسه

الفريح: 8 آالف مصاب بمرض »السلياك« في الكويت

األنصاري: مستشفى عالية الدولي صرح طبي حديث

دعت رئيسة فريق التوعية بالسلياك من مركز 
العمل التطوعي املستشارة سعاد الفريح امس 
مرضى »السلياك« إلى أخذ احليطة واحلذر من 
تقلب���ات الطقس في البالد نظرا إلى قلة املناعة 

لديهم.
وقالت الفريح ل� »كونا« ان نس���بة اإلصابة 
باملرض بدأت في االزدياد خمس���ة أضعاف في 
السنوات ال� 30 األخيرة وتزداد النسبة كلما تقدم 
عمر اإلنس���ان وازداد تناوله للجلوتني املوجود 
في القمح والش���عير و»اجلاودر« حسب دراسة 

أميركية حديثة.
ودعت املستشارة الفريح املرضى إلى االلتزام 
باحلمي���ة اخلالية من اجللوت���ني لتفادي تطور 
أعراض هذا املرض الس���يما ان الدراسات أثبتت 
ارتباط املرض باألمراض العصبية وأهمها تلف 
الدماغ. وأوضحت ان 57% من املصابني باألمراض 
العصبية املختلفة ال يستطيعون هضم الطعام، 
داعية املرضى الى الفحص والتأكد من إصابتهم 
بامل���رض وخصوصا مرض���ى التصلب املتعدد 

)ام اس(. ويتسبب مرض السلياك في حتسس 
األمعاء الدقيق���ة للجلوتني املوجود في بروتني 
القمح والش���عير والش���وفان واحلنطة وميكن 
تش���خيص املرض بطريقتني: أوال حتليل الدم 
ويعطي تشخيصا دقيقا بنسبة 90% وثانيا عبر 
املنظار ال���ذي يؤكد اإلصابة باملرض من عدمها. 
ويعد السلياك مرضا متشعبا ومرتبطا بأمراض 
أخرى وأثبتت الدراس���ات ان األشخاص األكثر 
عرضة لإلصابة به���ذا املرض هم أقارب مرضى 
السلياك ومرضى متالزمة داون ومرضى متالزمة 

تيرنر أيضا.
ويقدر عدد اإلصابات بهذا املرض في الكويت 
بأكث���ر من ثمانية آالف مريض وفقا إلحصاءات 
عاملية وأبرز أعراضه تقلصات في األمعاء وانتفاخ 
البطن وازدياد ش���ديد في الشهية أو نقصانها 
وحموضة املعدة وكثرة الغ���ازات وآالم الظهر 
واإلمساك أو اإلسهال والتورم والضعف الشديد 
واإلجهاد وتش���قق اللس���ان وتقلص العضالت 

وجفاف اجللد مع احلساسية.

حنان عبدالمعبود
اكد الرئيس التشغيلي ملستشفى 
عالية الدولي عبدالغفار االنصاري 
ان املستشفى يعتبر من الصروح 
الطبية احلديثة والتي تدخل املجال 
الطبي لتقدمي خدماتها املميزة وذلك 
حتت رعاية استش���اري امراض 
النس���اء والوالدة وع���الج العقم 
د.عالية الفضلي، فاملستشفى معد 
بأفضل التجهيزات الطبية والفنية 
العاملة، ومجهز لتقدمي كل اخلدمات 
الطبية في مجال امراض النساء 
والوالدة وب���ه وحدة متخصصة 
الطفال االنابيب واملساعدة على 
االجن���اب ووحدة لالطفاء اخلدج 
وقسم لطب االطفال وقسم للجراحة 
العامة وجراحة املناظير وجراحات 

للجهاز الهضمي والسمنة وقسم 
للمس���الك البولي���ة وعالج عقم 
الرجال وقسم للجراحات التجميلية 
وقس���م الطوارئ وعالج الكسور 
املتكاملة، حيث  ووحدة لالشعة 
تتضمن جهاز االش���عة املقطعية 
الس���ونار رباعي االبعاد  وجهاز 
ووحدة التنظير امللون، كما يوجد 
قسم للمختبر الذي يحتوي على 
احدث االجه���زة املتقدمة الجراء 
كل التحاليل املعترف بها دوليا. 
واضاف االنصاري، خالل مؤمتر 
صحافي عقده صباح امس مبناسبة 
تدشني العمل في مستشفى عالية 
الدولي، حيث سبق املؤمتر جولة 
داخلية ملرافق واقسام املستشفى، 
ان املستش���فى يحتوي على 65 

 »VIP« �سريرا ش���املة 7 اسرة ل
الى 3 اس���رة للحاالت  باالضافة 
احلرجة متوافرة بوحدة العناية 
املركزة و6 اسرة للحاالت احلرجة 
من االطفال متوافرة باحلضانة، 
كما توجد باملستش����فى ايضا 4 
غرف عمليات رئيس����ية مجهزة 
لتقدمي كل اخلدمات باالضافة الى 
اخلدمات الطبية االخرى واملجهزة 
بأحدث التقني����ات باالضافة الى 
املتوافرة على  الطوارئ  خدمات 
مدار 24 ساعة، مشيرا الى ان لدينا 
فريقا مدربا يعمل بايقاع سريع 
بحيث تتم معاجلة احلاالت حسب 
االولوي����ة وذلك لضم����ان تقدمي 
اخلدمة الطبي����ة الفورية جلميع 

املرضى.

أوضحت ازدياده مع تقدم العمر وتناول الجلوتين

فهد امليلم والشيخ فهد اجلابر ود.محمد الشربيني يشاركون بقطع كيكة احلفل

جانب من تكرمي احد موظفي مستشفى هادي املتميزين

احتفل مستشفى هادي بالذكرى ال� 34 على انشائه 
وبدء تقدمي خدماته الصحية في الكويت باعتباره اول 
مستشفى خاص في تاريخ الكويت اخذا على عاتقه 
منذ افتتاحه في ديسمبر 1977 توفير اعلى مستويات 
الرعاية الصحية للمواطنني واملناطق املجاورة وقد 
حضر االحتفال املدير العام فهد امليلم والشيخ فهد 
اجلابر وابراهيم امليلم ود.يوسف امليلم ونائب املدير 
الع���ام د.فاتن امليلم ومبارك امليلم وجميع االطباء 
والكوادر الصحية والعاملني به ومجموعة كبيرة 
من االعالميني. وقد ابت���دأ احلفل بكلمة ترحيبية 
من مدير املستش���فى الطبي محمد الشربيني عبر 
فيها عن امتنانه للجه���ود اجلبارة التي تبذل من 
قبل الفريق الطبي وفريق اخلدمات املساندة جلعل 
املستشفى قادرا على تقدمي اعلى مستويات الرعاية 
الطبية، ومن ثم القت نائب املدير العام للمستشفى 
د.فاتن فهد امليلم كلمة هن���أت فيها احلضور كما 
ابدت شكرها وامتنانها ملا قدموه من اجنازات خالل 
الع���ام املاضي من اهمها حصول املستش���فى على 
شهادة االعتماد الدولية واضافت ان الزيارة الدورية 
للمجل���س الكندي لالعت���راف باخلدمات الصحية 
فاجأت الوفد الكندي بسبب االختالف اجلذري في 
الثقافة التي كانت متبعة سابقا في املستشفى من 
قب���ل املوظفني، وحدوث ذلك خ���الل فترة قصيرة 
مع العلم انهم لم يجدوا اي تغيير في طاقم العمل 
امنا كان التغير في الثقافة والبيئة باملستش���فى 
حيث اش���ادت ممثلة الوفد الكندي بنهج الريادية 
املطبقة مبستشفى هادي، كما نوهت بالتطور الكبير 
وامللحوظ في جودة اخلدمات باملستشفى واملتمثلة 
في تطبيق املستشفى الحدث املعايير العاملية في 
مجال اجلودة، وبتجانس فرق العمل، واعربت في 

كلمتها عن بالغ س���عادتها بقولها ان اية منهجية 
متبعة في التغيير اساسها تغيير الثقافة والبنية 
حيث انه من السهولة تقدمي املتطلبات الورقية لكن 
جذب انتباه كل فرد وجعله يرى احلاجة للتغيير 
يعتبر البذرة االساس���ية في هذه املنهجية. وبعد 
كلمات الشكر والتقدير قامت ادارة مستشفى هادي 
بتكرمي عدد من املوظفني املتميزين في عملهم من 
قسمي اخلدمات الطبية وغير الطبية، اذ قام مدير 
عام مستشفى هادي فهد امليلم ونائب املدير العام 
د.فاتن امليلم والش���يخ فهد اجلابر ومبارك امليلم 
التذكارية  التقديرية والهدايا  الش���هادات  بتوزيع 
على املكرمني وبعد ذلك افتتحت الفقرة الترفيهية 
للحفل بكورال وبعض العروض الترفيهية قدمتها 
مجموعة من موظفي قسم اخلدمات الطبية الذين 
تشاركوا في اعداد وتقدمي هذه الفقرة. ومن جانبه 
قال فهد امليلم: منذ ذلك احلني وجميع االقسام االدارية 
والطبية تسعى لتحقيق افضل طرق الرعاية الطبية 
للمرضى بأحسن الطرق واسرعها وبفضل من اهلل 
والدعم الال محدود الذي نقدمه مت حتقيق اجنازات 
طبية على املستويني احمللي والعاملي ولدينا وهلل 
احلمد اطباء وطاقم مؤهلون متميزون بتخصصاتهم، 
واكد نيابة عن جميع موظفي مستشفى هادي على 
مواصلة عهدهم في تقدمي اخلدمات الصحية جلميع 
افراد املجتمع، كما يعتبر فهد امليلم من أهم مؤسسي 
املستشفى والقوة الدافعة وراء هذا املشروع الطبي 
واالنساني. ثم اختتم د.حسام قسوس رئيس قسم 
العظام بكلمة شكر فيها احلاضرين على جهودهم 
موضحا دور مستشفى هادي وما يقدمه هذا الصرح 
الطبي االنس���اني من خدمات الرعاية الصحية في 

الكويت ومنطقة اخلليج.

خالل افتتاح البرنامج الوطني لمكافحة التدخين

النصف: العالج السلوكي والدوائي في اإلقالع عن التدخين
حنان عبدالمعبود

افتتح وكيل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون الصحة العامة 
د.يوسف النصف صباح امس 
في فندق الش����يراتون انشطة 
نظم البرنامج الوطني ملكافحة 
التدخني بوزارة الصحة والذي 
يتم بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية عن طريق املكتب االقليمي 
القليم شرق املتوسط، ورشة 
عمل حتت عن����وان االقالع عن 
التدخني، حيث اكد في كلمته ان 
الصحة لديها قنوات تعاون عدة 
مع منظمة الصحة العاملية، حيث 
اوفدت املنظمة بدورها اخلبير 
في مكافحة التدخني واستاذ كلية 
الطب في جامعة عني ش����مس 
د.محمود احلبيبي وذلك اللقاء 
محاضرات علمية بالورشة، وقد 
خصصت الورشة للعاملني في 

عيادات مكافحة التدخني بوزارة 
الصحة وجمعيات النفع العام، 
الورش����ة  الهدف من  ان  مبينا 
ه����و لتدريب املش����اركني على 
املقابلة والتحفيز حول االقالع 
عن التدخني واستخدام العالج 
الدوائي في  السلوكي والعالج 
االقالع ع����ن التدخني وتطوير 
ف����ي عي����ادات مكافحة  العمل 
التدخني، مش����يرا الى انه على 
هامش الورش����ة سيتم توزيع 
ش����هادات على املشاركني وانها 
مسجلة ضمن برنامج التعليم 

املستمر.
بدورها، قالت مقررة اللجنة 
الدائمة للبرنامج الوطني ملكافحة 
التدخ����ني د.حمدية الفضلي ان 
الورش����ة تعتبر ضم نش����اط 
الوطن����ي ملكافحة  البرنام����ج 
التدخني، الفتة ان مدتها ثالثة 

الى ان البرامج ستش����مل عددا 
من احملاضرات العلمية والطبية 
لكيفي����ة التعامل م����ع املرضى 
العلمي����ة والطبية  والط����رق 
اخلاص����ة بكيفي����ة االقالع عن 
التدخ����ني، كذلك الس����لوكيات 
االيجابية ملكافحة التدخني، فضال 
عن كيفية التعامل مع احلاالت 
التي اقلعت ع����ن التدخني كما 
س����يكون هناك عرض حلاالت 

اقلعت عن التدخني.
اما محاضر الطب النفسي في 
جامعة عني شمس واستشاري 
عالج مكافحة التدخني د.محمود 
احلبيبي، فش����دد عل����ى اهمية 
الورشة، مبينا ان تنظيمها جاء 
بتعاون مثمر من قبل البرنامج 
الوطني ملكافح����ة التدخني في 
وزارة الصحة الكويتية ومنظمة 
الصح����ة العاملي����ة، معتبرا ان 

مكافحة التدخني ضمن السياسات 
املهمة التي تتبعها دول االعضاء 
في مكافح����ة التدخني والطرق 
اخلاصة لالق����الع عنه، كما ان 
هناك وسائل عديدة في االقالع 
منها وس����ائل طبية ووس����ائل 
نفسية، مشددا على انها تعتبر 
وس����ائل علمي����ة موثقة علميا 

وطبية.
ه����ذا وس����يقوم د.احلبيبي 
بزي����ارات مكثفة م����ن ضمنها 
مقابالت مع مس����ؤولي عيادات 
التدخ����ني، كذلك  االقالع ع����ن 
اج����راء زي����ارة ملختبر فحص 
التبغ وزي����ارة اخرى لعيادات 
االقالع عن التدخني، منها عيادة ال 
للتدخني وسيتم في ختام الزيارة 
تقييم شامل للزيارة الداء عيادات 
االقالع عن التدخني مع البرامج 

العلمية لطرق مكافحتها.

ايام، حيث ستركز على االطباء 
العامل����ني في قط����اع عيادات 
مكافحة التدخني واالخصائيني 
االجتماعيني واملثقفني الصحيني، 
حيث سيتم اخضاعهم لبرامج 
علمية في هذا الصدد، مشيرة 

د.يوسف النصف

»غلف مارت« و»دار الصحة« يقدمان 
عرضًا خاصًا لمتسوقي »غلف مارت«

تقدم كل من متاجر غلف مارت ومستوصف دار الصحة عرضا 
خاصا ملتسوقي غلف مارت في فروعه في الفروانية وخيطان وفرعي 
حولي، يتمثل في استشارات طبية من عدد من اخصائيي املستوصف 
بسعر خاص يصل الى 1 دينار، الى جانب هذا لن يدفع املتسوقون 
اي رسوم تسجيل اضافية او تلك اخلاصة بفتح امللف ألول مرة في 
املستوصف مما س����يوفر عليهم مبلغ 12 دينارا مقابل االستشارات 
ورس����وم التس����جيل والفحص الطبي من قبل االطباء اخلبراء في 
مستوصف دار الصحة في تخصصات تشمل الطب العام واالطفال 

واالسنان واجللدية واالشعة والنساء والتوليد.
وقامت كل من دار الصحة وغلف مارت بعرض ناجح للمتسوقني 
من قبل في فرع العباسية في يونيو 2010 وسيستمر هذا العرض حتى 
31 اجلاري ويقول د.فيليب فارغيسي االداري الطبي في مستوصف 
دار الصحة: يس����عدنا مجددا ان نتع����اون مع غلف مارت، فالنجاح 
الذي حققه عرضنا السابق شجعنا على القيام به مرة أخرى خلدمة 
سكان الكويت، فيقدم مستوصف دار الصحة خدماته لزبائن غلف 
مارت بأقل كلفة ممكنة لهذا نحن في املستوصف نتطلع الى تقدمي 

اعلى معايير الرعاية الطبية من خالل هذا العرض.
باحلديث عن العرض الطب����ي يقول مدير غلف مارت في البالد 
تي ايه رمييش: في غلف مارت نؤمن بشدة باملسؤولية االجتماعية 
جتاه مجتمعنا وهذا العرض اخلاص القائم بالتعاون مع مستوصف 
دار الصح����ة هو انع����كاس لهذا االلتزام برفاهي����ة املجتمع، فمما ال 
ش����ك فيه، انه عندما يتعلق االمر بالتمت����ع بالرفاهية فإن الصحة 
اجليدة لها اهمية كبرى، ونحن في غلف مارت سنستمر في دعمنا 
للمشروعات التي تساعد في حتسني جودة حياة متسوقينا، واضاف 
رمييش انه يأمل ان يس����تفيد متسوقو غلف مارت من هذا العرض 
الفريد من نوعه وان يشاركوا في الفحص الطبي املقدم من االطباء 
املتخصصني وغيرهم من احملترف����ني في مجال العناية الطبية في 

مستوصف دار الصحة.

د.فيليب فارغيسي تي ايه رمييش

مصادر كهربائية: وضع الكهرباء والماء  حرج جدًا 
في 2014 إذا لم تدخل الزور الشمالية الخدمة

دارين العلي
ابدت مص����ادر مطلعة في 
وزارة الكهرب����اء واملاء قلقها 
وتخوفها من ان يتحول الوضع 
الكهربائي واملائي الى محرج 
جدا ف����ي البالد بعد عام 2013 
في حال تأخرت محطة الزور 
الش����مالية عن االنتاج الى ما 

بعد ذلك التاريخ.
واكدت املصادر انه بات من 
الصعب جدا بل من املستحيل 
ان تبدأ هذه احملطة باالنتاج 
الكهربائ����ي ف����ي صيف 2012 
واملائي في 2013 كما كان مقررا 
وفق برامج الوزارة، معربة عن 

متنياتها اال تتأخر هذه احملطة 
عن االنت����اج الى ما بعد 2013 
ألن الوضع حني ذاك سيكون 

محرجا.
ولفتت الى ان احملطة التي 
ستنفذ اآلن وفق نظام الشركات 
املساهمة من املفترض ان تبدأ 
باالنتاج في ح����د اقصى عام 
2013 واال لن تستطيع التعامل 
مع نقص الكهرباء، ألن الطاقة 
االنتاجية املتوافرة سواء في 
الكهرباء واملاء ستكون كافية 
الى ال� 2013 فقط وفق توقعات 
النمو في االستهالك  معدالت 

وكذلك بالنسبة للمياه.

الفترة  انه خ����الل  واكدت 
االنتقالية بني ال� 2012، وبدء 
انتاج محطة الزور الشمالية 
املفترض في 2013، س����تؤمن 
الوزارة االس����تهالك بش����كل 
حرج قليال، اذ انه بعد انتهاء 
محطة الصبية في 2012 سيصل 
االنتاج الكلي للكهرباء 14 الف 
ميغاواط، وهي ستكون كافية 
في ال� 2013 بشكل حرج، لكن 
ف����ي حال عدم دخ����ول الزور 
اخلدمة في ال� 2013 فإن الوضع 
سيكون محرجا بالفعل وصعبا 
جدا في تغطية استهالك عام 

.2014

لقطة تذكارية مبناسبة جناح جتربة البروفيسور جانيه في عالج السمنة في مستشفى السيف

مستشفى السيف يحتفل بنجاح تجربة »جانيه« في عالج السمنة

احتفل مستشفى »السيف«، أحد أكبر املؤسسات الطبية 
ذات اإلمكانيات العاملية واملتمي���زة بخدماتها الصحية 
داخل الكويت، بنجاح زيارة أكبر جراحي الس���منة في 
العالم البروفيس���ور »ميش���يل جانيه«، وذلك في حفل 

قامت شركة »بدر سلطان« برعايته.
 وفي تعليق له حول النجاح الباهر الذي حققته زيارة 
البروفيسور جانيه إلى مستشفى السيف، قال مستشار 
الرئيس التنفيذي في املستشفى د.عادل العلي: »ان ما مت 
حتقيقه يعد أحد أمثلة التميز التي متت ترجمتها داخل 

أرض الكويت بعمليات إنقاص وزن ناجحة«.
وأضاف: »أن املستشفى مستعد الستقبال أفضل جراحي 
العالم في املجاالت املختلفة، خصوصا التي تتم بدعم من 
الشركات الكويتية العاملة في القطاع الصحي، الفتا إلى 
أن »بدر سلطان« متكنت من إثبات قدرة الشركات احمللية 

على توفير أفضل األجهزة واملعدات الطبية العاملية«.
وأشار مسؤولو املستشفى إلى أنه مت العمل على تهيئة 

األجواء املناسبة إلجناح العمليات اجلراحية التي أجراها 
البروفيسور جانيه في مستشفى السيف بالفترة من 21 

إلى 25 نوفمبر 2010.
واحتفاء بنجاح زيارة د.جانيه، أقيم حفل عشاء على 
شرفه وبرعاية شركة بدر سلطان. حضر احلفل نخبة من 
األطباء واجلراحني في الكويت، وفي مقدمتهم رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في الش���ركة املتحدة للخدمات 
الطبية د.ميثم حيدر، ومستشار الرئيس التنفيذي في 
مستشفى السيف د.عادل العلي، ووزير الصحة األسبق 
د.محمد اجلار اهلل، واملدير اإلقليمي لشركة »كوفيديان« 

في اخلليج د.تامر عبداهلل.
ومن جهتها، أعلنت شركة »بدر سلطان«، إحدى الشركات 
الطبية الرائدة في املنطقة واملتخصصة في مجال الرعاية 
الصحية، عن فخرها باملساهمة في العمليات التي أجراها 
رائد جراحة السمنة في العالم البروفيسور ميشيل جانيه 

في مستشفى السيف.

وقال املدي���ر التنفيذي لقس���م التكنولوجيا الطبية 
م.تامر بدر الدين »ان د.جانيه يستعمل األجهزة الطبية 
من شركة »كوفيديان« املعروفة عامليا في مجال العمليات 
اجلراحية اخلاصة مبعاجلة السمنة، والتي تعتبر شركة 

»بدر سلطان« الوكيل احلصري لها في الكويت«.
 ولفت بدر الدين مبناس���بة االحتف���ال، إلى أن »بدر 
سلطان« وفرت أحدث جهاز لتدبيس املعدة والذي يتمتع 
بنظام إحكام غلق الدبابيس، باإلضافة إلى أحدث األجهزة 

املستعملة في عمليات حتويل مسار املعدة.
وفي سياق آخر، أضاف بدر الدين: »تعتبر شركة بدر 
س���لطان الوكيل احلصري ملنتجات أكثر من 200 شركة 
دولية في أنحاء العالم، وبدأت الش���ركة بتوسيع نطاق 
نش���اطها ليشمل كال من دول مجلس التعاون اخلليجي 
والشرق األوسط للقيام بتزويد املرضى من جميع أنحاء 
العالم العربي بأحدث املنتجات املتطورة من أجل حياة 

أكثر صحة«.

م.جاسم البدر

محمد راتب
أعرب رئيس مجلس االدارة 
العامة  الع����ام للهيئة  واملدير 
لش����ؤون الزراع����ة والث����روة 
الب����در  الس����مكية م.جاس����م 
باالصالة عن نفس����ه وجميع 
العامل����ني بالهيئ����ة وجمي����ع 
العاملني بالقطاع الزراعي عن 
عظيم الشكر واالمتنان لدعم 
ومساندة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد للقطاع 
الزراعي بأنش����طته املختلفة: 
النباتية، احليوانية، السمكية 
والتجميلية، والذي كان له االثر 
الكبير في نفوس العاملني في 
هذه االنشطة ودفعهم الى املزيد 
من اجلد واالجتهاد والعمل، مما 
الزراعي  القطاع  انعكس على 
بالتطوي����ر والتقدم واالزدهار 
في اآلونة االخيرة، خاصة بعد 
مساندة صاحب السمو األمير 
الوزراء على  وموافقة مجلس 

واملساندة الالمحدودة واملستمرة 
من القيادة السياس����ية وعلى 
رأس����ها صاحب السمو األمير 
يأتيان من حرص القيادة على 
حتقي����ق األم����ن الغذائي لكل 
مواطن ومقيم على أرض الكويت 
الطيبة وإميانها بالدور احليوي 
الذي يلعبه القطاع الزراعي في 
التنمية الش����املة واملستدامة 
وحرصها على حتقيق االكتفاء 
ف����ي معظ����م وغالبية  الذاتي 
املنتجات الزراعية واحليوانية، 
كم����ا كان له����ا االث����ر والدفع 
الق����وي ملواجهة كل التحديات 
الت����ي واجهها القطاع الزراعي 
وخاصة ف����ي اآلونة االخيرة. 
وقال: اننا إذ نثمن بكل االمتنان 
والعرفان هذا الدعم، فإننا في 
الوقت ذاته نعاهد اهلل والقيادة 
السياسية على بذل املزيد من 
القطاع  العمل واالداء لتطوير 

الزراعي والنهوض به.

تقدمي دعم اضافي لقطاع الثروة 
احليوانية مبا يق����در بأربعة 
ماليني دينار ملواجهة االرتفاع 
املستمر ألس����عار االعالف في 
االس����واق العاملية، االمر الذي 
أثلج صدور املربني والعاملني 

في هذا القطاع.
وأضاف البدر: ان هذا الدعم 

توجه بالشكر واالمتنان إلى القيادة السياسية

البدر: الدعم اإلضافي لمواجهة ارتفاع أسعار 
األعالف أثلج صدور المربين والقطاع الزراعي


