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2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

نقوم بعر�ض عقـارك بهـذا الإعالن باملجــان 
ما عليك اإل الت�سال  على رقم 66677519

للبيع ڤيال يف منطقة الأندل�ض اإيجار �سهري  1200 د.ك
مراجعــة  169 األـــف

مركــز الــزوم العـقــاري

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

رياض العدساني

»التجارة« أحالت 3 شركات للنيابة لتورطها في توزيع دجاج مصاب بالسالمونيال
عاطف رمضان

كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن أن وزارة 
التجارة والصناعة اتخـــذت اجراءاتها القانونية 
وأحالت 3 شركات للنيابة التجارية بعد أن تورطت 
هذه الشـــركات في إصابـــة منتجاتها من الدجاج 

ببكتيريا الساملونيال.
واضافت املصادر ان الوزارة بعد أن أرســـلت 
عينات من الدجاج ملختبرات وزارة الصحة »منذ 
اســـبوعني تقريبا« واظهرت النتائج اصابة تلك 
العينـــات بالبكتيريا وانه بناء علـــى ذلك قامت 
»التجارة« بإعداد محاضر ضبطيات جتاه الشركات 
املســـؤولة عن منتجات الدجاج واحالتها للنيابة 

التخاذ االجراءات القانونية الالزمة جتاهها.
وعلمت »األنبـــاء« من مصادر بوزارة التجارة 

والصناعة ان الوزارة اعدت تقريرا حول هذا املوضوع 
لنشره »في القريب العاجل« وارسال نسخة منه 
ملجلـــس األمة، حيث ذكرت املصادر ان »التجارة« 
اعطت بالفعل تعليمات بســـحب الكميات املصابة 
ببكتيريا الساملونيال من االسواق احمللية »كإجراء 

احترازي«.
ولفتـــت املصادر الى ان الكميـــات املصابة من 
الدجاج منتشرة في مختلف منافذ البيع بالكويت 

سواء »تعاونيات أو أسواق مركزية«.
من جانب آخر قالت مصادر مسؤولة بالوزارة 
ان »التجارة« تقوم حاليا بسحب عينات من الدجاج 
في جميع محافظات الكويت وارســـالها ملختبرات 
وزارة الصحة للتأكد من سالمة املنتجات االخرى 

»غير املصابة« كإجراء احترازي.

الوزارة أعدت تقريرًا مفصاًل لنشره قريبًا بالصحف وأمرت بسحب الكميات المصابة من الدجاج بالبكتيريا من األسواق المحلية

العدساني لـ »األنباء«: المنتجات الغذائية بالتعاونيات 
ال تخضع للفحوص الصحية من قبل »الصحة«

عاطف رمضان
قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
النزهة التعاونية رياض العدساني 
لـ »األنباء« إن املنتجات الغذائية 
التي يتم ترويجها للتعاونيات ال 
تخضع للفحوص من قبل وزارة 
الصحة مستدال على ذلك بالدجاج 
املصاب ببكتيريا الســـاملونيال 
والذي ارسلت عينات منه وزارة 
التجارة والصناعة لـ »مختبرات 
الصحة« وتبـــني اصابة الدجاج 

باملرض.
واضاف العدساني ان تعاونية 
النزهة رفضت العديد من املنتجات 
الغذائية ان تدخل اسواقها بسبب 
عدم احضار شهادات صحية تؤكد 
سالمة هذه املنتجات من األمراض. 
واستطرد قائال: هناك العديد من 
املنتجــــات الغذائية التي تباع في 

»في طلبية جديدة« البد من رفع 
»الطلبيات القدمية« من األسواق 
املركزية أو التعاونيات حتى يتم 
فحصها والتأكد من سالمتها. واشار 
إلى أنه البد اال يتاجر بأرواح البشر، 
ضاربــــا مثاال على ذلــــك ببعض 
املنتجات من العســــل التي كانت 
فيها نسبة من الكورتيزون وكذلك 
بعض منتجات حليب البودرة الذي 
كثر عنه احلديث مؤخرا من ان فيه 
نسبة عالية من امليالمني مما يعرض 

حياة االطفال للخطر.
وطالــــب العدســــاني اجلهات 
املعنية بتطوير مختبرات وزارة 
الصحة، مؤكدا انها ال تكشف املواد 
املتطورة مثل امليالمني وان يقوم 
احتاد اجلمعيات التعاونية »القطاع 
التعاوني« بعمل مختبر للتعاون 

لفحص املواد الغذائية.

انهــــا محملة  التعاونيــــات تبني 
باألمراض املسرطنة مثل الزعفران. 
وشدد العدساني على ضرورة فحص 
املنتجــــات الغذائية وانه في حال 
حامت الشكوك حول منتج معني 

مستداًل على ذلك بالدجاج المصاب بالسالمونيال

د.مطر املطيريد.حسني الدويهيس

الدويهيس: التعاونيات جهة توزيعية
والمواد الغذائية المعروضة خاضعة للفحص

المطيري للعمير: ما مصدر معلوماتك؟ 
وهـل هـي صـادرة عـن جهـة مختصة؟

بشرى شعبان
أكد رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية د.حسني الدويهيس 
ان جميــــع املواد الغذائية في اجلمعيات التعاونية تخضع للفحوصات 
واملراقبة. وقال في تصريح لـ »األنباء« ان ما مت االعالن عنه حول وجود 
دجاج ملوث، هو دجاج التموين، واجلمعيات التعاونية تتســــلم هذه 
املــــواد وتقوم بتوزيعها، وهي تابعة لوزارة التجارة اجلهة املســــؤولة 
عن هذه املواد. ودورنا ينحصر في تسلم الدجاج من الشركة املختصة 
ونقوم بتوزيعه عبر البطاقة التموينية. واكد ان اجلمعيات التعاونية 
حترص على ســــالمة املستهلكني وهي على استعداد إلعادة هذا الدجاج 

الى الشركة املوردة اذا ثبت أي مرض فيه.
 وبدوره، توجه رئيس جمعية الصليبخات التعاونية د.مطر املطيري 
الى النائب د.علي العمير بالســــؤال حول مصدر املعلومة، من أين أتت 
وهل هي مؤكدة وصادرة عن جهات االختصاص؟ مؤكدا تفهمه حرص 

النائب العميري على السالمة العامة. 
وقال: اننا كرؤساء جمعيات تعاونية نحتكم ملراكز الفحوصات، واذا 
كانت املعلومة مؤكدة وصادرة عن املختبرات فسنقوم بسحب الدجاج من 
أفرع التموين واعادته للشركة املوردة، واجلميع يعلم أن دور اجلمعيات 
توزيعي، وان صحت املعلومة فلن نتردد في اتخاذ االجراءات القانونية 

ضد املسؤولني عن املوضوع.

هنــــاك اكثر مــــن 2000 
نوع من بكتيريا الساملونيال 
املعروفة حتى اآلن وهي تنتقل 
لإلنسان مباشرة وبشكل غير 
مباشر عن طريق احليوانات 
او اإلنســــان او املخلفات او 
فضالت احليوانات او اإلنسان 
املصاب، كما انها تنتقل عن 
طريق املاء امللوث باالضافة 
الى انها تنتقل من الدجاج او 
اللحوم املصابة في املطبخ عن 
طريق تلوث ادوات التقطيع 
واالطباق واملستخدمة اثناء 
تقطيع الدجاج النيء ثم ملس 
الدجــــاج املطبوخ ويجب ان 

يبتلع الشخص اعدادا كبيرة من هذه البكتيريا 
حتى تظهر عليه اعراض املرض بعد فترة 6 
ساعات الى 36 ساعة او احيانا اكثر من هذا 
الوقت بعد األكل امللوث بهذه البكتيريا وتظهر 
األعراض عليه كصداع وحرارة وإسهال وقيء 
وتكون هذه األعراض مســــتمرة من يوم الى 

7 ايام.
كما ان كل انواع الســــاملونيال ممرضة 
واشــــهر نوعيــــة مــــن الســــاملونيال هي 
S.euleritidis, Salmonell typhimurium، وتعتبر 
الدواجن والبيض واللحوم بشــــكل عام من 
النواقل الرئيسية لهذه البكتيريا وهي متوت 
في درجات حرارة تبــــدأ من 60م وأعلى من 
ذلك ويعتمد ذلك على درجة احلرارة والوقت 

واحلمل امليكروبي لألغذية.
إن شكل الســــاملونيال حتت املجهر يظهر 
كعصيات صغيرة وهي غير متجرثمة وغير 
مقاومة للحرارة، وتنمــــو في وجود او عدم 
وجود الهواء وهي تتواجد احيانا في البيض 
املخفوق او املسلوق او املقلي او اللحم املجهز 
لألكل من الدواجن او اللحوم األخرى التي ال 

تطهى جيدا وكذلك الشاورما.

كما ان ارتباط الدواجن بالساملونيال يعتبر 
ارتباطا وثيقا لدرجة ان صغار الدواجن تفرخ 
وفي احشائها ساملونيال وذلك اذا كانت االصابة 
بالســــاملونيال كبيرة وال ميكن التخلص من 
الســــاملونيال في مصانع الدواجن بســــهولة 
وحتتاج عملية التخلص من الساملونيال في 
مصانع الدواجن الى عــــدد من األمور يجب 

اتباعها.
ومن الطرق والوســــائل الصحية لتقليل 
مشاكل الساملونيال في املنازل وفي أماكن تقدمي 
اخلدمة الغذائية: االهتمام بالنظافة الشخصية 
وغسل األيدي واألدوات بالصابون ومحاليل 
النظافــــة، واالهتمام بحفظ الدجاج والبيض 
ألن حفظها بطريقة خاطئة ســــيجعل اعداد 
البكتيريا تزداد، وجتنــــب اكل األغذية غير 
املطهية جيدا او النيئة خاصة ان من العادات 
عند بعض االشــــخاص ان يأكل البيض نيئا 
وهذا خطر جدا، والبد من طبخ الدجاج جيدا 
في الفــــرن على درجة حرارة ال تقل عن 70م 
ولفترة زمنية طويلة ال تقل عن نصف ساعة 
او اكثر، واستخدام منتجات البيض املجفف او 
املجمد املبسترة فقط وعدم استخدام منتجات 

غير مبسترة.

بكتيريا الساملونيال

أنواع وأعراض السالمونيال  وطرق الوقاية منها


