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االثنني ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ محليات

«األنباء» رافقت «هيئة الغذاء» بجولة في سوق املباركية: 
حترير ١٥ مخالفة وغلق محلني وإتالف ٩٥ كيلو سمك

حنان عبداملعبود

تفتيــش  مراقــب  أكــد 
محافظــة العاصمة عبداهللا 
ســعود الصديقي أن األمن 
الغذائي خط أحمر، ال ميكن 
التهاون فيه، مبينا أن تفتيش 
األغذية بالهيئة العامة للغذاء 
والتغذيــة ال تألو جهدا في 
متابعــة كل ما يخص املواد 
الغذائية وضمان صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي، مشيرا الى 
أن العمل يتم بنظام النوبات 
على مدار ٢٤ ساعة باليوم 
طوال أيام األسبوع، وخالل 
فترات العطل واألعياد أيضا.
وفــي جولــة تفتيشــية 
قام بها الصديقي الى سوق 
املباركية مبحافظة العاصمة، 
رافقــت «األنبــاء» فريــق 
التفتيــش الذي جــال على 
سيارات نقل املواد الغذائية 
وسوق اللحم وسوق السمك، 
مت ضبط عدد من املخالفات 
حيث مت حترير ١٥ مخالفة، 
مع غلق محلني لبيعه مواد 
غذائية تالفــة، وكذلك عمل 
محضر إتالف مواد غذائية 
داخــل حراج الســمك لـ ٩٥

كيلو.
بدأت اجلولة من مواقف 
السيارات حيث قام الفريق 
بفحص سيارات نقل املواد 
الغذائية والتي عادة ما تكون 
عبارة عن بــرادات متنقلة، 
«بدأنــا  الصديقــي  وقــال 
جولتنــا بســوق املباركية 
من أماكن حتميــل وتنزيل 
املــواد الغذائية مع ســوق 
اللحم وقــال: طاملــا الناقل 
يضم مادة غذائية البد وان 
يعمل به البراد طيلة الوقت 
وذكــر الشــروط الواجــب 
توافرها في الســيارة التي 
تنقل املواد الغذائية وأهمها 
أن يكون العامل لديه شهادة 
الصحية، وال يجوز ألي عامل 
أن يقوم بتداول مواد غذائية 
دون احلصول على تصريح 

بتداول املواد الغذائية.
وأضاف: متت مخالفة ٨
سيارات حتمل مواد غذائية 

يوثق صالحيتها بـ ١٠ أيام. 
الــى األختام  باإلضافــة 
الذبيحــة  اخلضــراء علــى 
والتي تعني أنها مستوردة 
من اخلارج ويتم فحصها عن 
طريق األغذية املستوردة، وال 
تخــرج اال إذا حملت اخلتم 
األخضر الذي تضعه إدارة 
األغذية املســتوردة، بينما 
األختام احلمــراء تعني ان 
الذبح مت محليا أي مت الذبح 
مبســلخ العاصمــة، ونحن 
كمفتشــني بالســوق ان لم 
جند هذه األختام والتواريخ 
املــواد  يتــم ضبــط هــذه 
الغذائية وارسالها للمختبر 
والتحقق اذا ما كانت صاحلة 
لالستخدام اآلدمي من عدمه، 
كما أنه يحق للمفتش اتالف 
هذه املواد الغذائية حال عدم 
وجود أختــام ألنه البد من 

ذبحها في وجود
طبيب مفتش من املسلخ 

أو من األغذية املستوردة.
والتفتيش الثاني يكون 
لالطمئنان على وجود اخلتم، 
وتكون صالحيتها أيضا ١٠

أيضا.
وأضــاف الصديقــي: إذا 
كان هنــاك شــك بالذبيحة، 
نقوم بأخذ عينة منها حسب 

الفتــرة الزمنيــة، مبعنــى 
أننا ان كان لدينا أي ســمك 
مســتورد من احدى الدول 
سواء عربية أو أجنبية، فإنها 
تستغرق يوما للصيد ويوما 
آخــر للشــحن واجلمــارك، 
ويوما للطائرة، ويوما آخر 
للجمــارك بالكويت، ويوما 
للتفتيش، أصبح اإلجمالي 
٥ أيام وبعدها تتواجد على 
البســطة بالســوق، بينمــا 
السمك احمللي من البحر الى 
البسطة مباشرة، وال جمارك 
أو شحن أو غيره، ولهذا فإن 
قصر الوقت يعطينا سمكا 

طازجا أكثر من املستورد.
وهذا ال يعني أن السمك 
املستورد ال يكون طازجا بل 
يكون طازجــا وجيدا ان مت 
التبريد والنقل بشكل صحيح 
وخاصة بالســيارات فإنها 

تكون سليمة ١٠٠٪.
مــن  الكثيــر  وأمامنــا 
األسماك املستوردة اجليدة.

وقــال الصديقي اتخذنا 
الالزمــة بعمل  اإلجــراءات 
محضر مخالفــة بيع مواد 
صاحلــة  غيــر  غذائيــة 
مــع  اآلدمــي  لالســتهالك 
محضر اتالف، وسترسل هذه 
املخالفات الى النيابة العامة 
حيث املخالفات اجلســيمة 
اليجوز فيها الصلح بالهيئة 
العامــة للغــذاء والتغذيــة 
وإمنــا يتــم حتويلهــا الى 
النيابة وما يجوز به الصلح 
بالهيئة املخالفات الصريحة 
ولكن غير اجلســيمة، مثل 
العامــة والــزي  النظافــة 
الرسمي والكارت الصحي، 
بينما املخالفات اجلســيمة 
والتي بها بيع مواد غذائية 
غيــر صاحلة لالســتهالك 
الى  اآلدمي تصــل غرامتها 
٥٠ ألــف دينار مــع الغلق، 
وهذه الغرامات تسجل على 
أصحــاب البســطات الذين 
يعرضون مواد غذائية غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي، 
واملخالفات غير اجلســيمة 
يكون عقابها أيضا غرامات 
مالية بني ٥٠٠ و١٠٠٠ دينار.

حجمهــا، ونقــوم بفحصها 
جيــدا ان كان بهــا خراج أو 
تلــف ظاهــري أو عفــن أو 
ديــدان من الداخــل، وكذلك 
الكبد والقلــب واذا لم يكن 
بها أي مشاكل خارجية ولكن 
هناك شك بها يكون الفيصل 
بيننا وبني اللحام باملختبر 
والذي ان أعطى نتائج أنها 
صاحلة لالســتهالك اآلدمي 
يتم اإلفراج عنها فورا، ولكن 
لم تكن يتم اتالفها مع الكمية 

التي مت حرزها.
سوق السمك

بعدهــا انتقــل املفتــش 
والفريــق املرافــق لــه الى 
البسطات املنتشرة بسوق 
السمك، وقام بفحص سمكة 
من نوع الهامور وتبني انها 
غيــر صاحلــة لالســتهالك 
فحــص  ان  بعــد  اآلدمــي 
اخلياشــيم ووجد ان لونها 

بنيا وعليها ترسبات 
وأضاف: «األسماك بشكل 
عام مدة صالحيتها واحدة 
مهما كانت حيث تعتمد على 
طريقة التخزين ونقل املادة 
الغذائية، فلدينا أسماك محلية 
وأخرى مستوردة، واحمللية 
تختلف عن املســتوردة في 

اجلولة شملت فحص سيارات نقل املواد الغذائية وسوق اللحوم والسمك

الصديقي متحدثا إلى الزميلة حنان عبد املعبود في جولة بسوق املباركية

التأكد من صالحية اللحوم

(زين عالم) حترير مخالفةعبداهللا الصديقي خالل فحص األسماك بسوق السمك 

تفتقــد الــى التبريــد، او ال 
حتمــل شــهادات ترخيص 
من الهيئــة العامــة للغذاء 
والتغذيــة أو لتــداول مواد 
غذائية دون احلصول على 
شــهادة صحية، أو لتداول 

حلوم غير مختومة.
سوق اللحوم

وانتقل الفريق الى داخل 
سوق اللحوم، وقام املفتش 
بفحص اللحوم داخل املبرد 
وخارجه وقال «ان التفتيش 
على اللحوم يكون عبر التأكد 
من سالمة قطعة اللحم من 
اخلارج من اللون والشكل، 
ومــن ثم التأكد مــن تاريخ 
الذبح والذي يكون موجودا 
على اللحم، كما يتم التأكد من 

وجود أختام املسلخ.
وأضــاف انــه مــن أجل 
الغذائيــة  املــواد  ســالمة 
يتم التأكد من أن الســيارة 
مســتوفاة للشــروط مــن 
عدمــه، كذلــك التأكــد مــن 
مــرور الذبيحة مبرحلتني، 
األولــى ذبــح فــي املســلخ 
حيث يفتش عليها الطبيب 
واملفتــش ويعطيها ختم ال 
مانع من خروجها من املسلخ 
باإلضافة الى التاريخ الذي 

التأكد من صالحية املواد الغذائية

الصديقي:  مخالفات النظافة العامة والزي الرسمي ميكن التصالح فيها و«اجلسيمة» ال يجوز الصلح فيها وحتّول إلى النيابة 
املخالفات اجلسيمة وبيع مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي تصل غرامتها إلى ٥٠ ألف دينار مع الغلق

«مستشفى جابر».. جناحات متتالية 
في جراحات الشريان األورطي املعقدة

البروفيسور سنان يبتكر معدات الستخدامها 
بدًال من اجلراحة في عالج أمراض العظام

متكن استشاريـــــو 
اجلراحة مبستشفى جابر 
مــن إضافة إجناز جديد 
مبجال جراحات األوعية 
الكويت،  الدمويــة فــي 
حيــث حققــوا جناحــا 
جديدا في إجراء عملية 
متقدمة للغاية «قسطرة 
األورطــي  الشــريان 
املتقدمــة لعالج أمراض 
الشريان األورطي  متدد 
الباطنــي والصــدري»، 
إضافــة إلــى مــا ســبق 

حتقيقــه من الوصول إلى درجات عالية 
جدا في عالج جميع التخصصات املرتبطة 
باألوعية الدموية كمرضى القدم السكري 

والفشل الكلوي وضيق شرايني املخ.
وفي هذا الســياق، قال رئيس قســم 
اجلراحة في مستشــفى جابر د.سليمان 
املزيــدي: بدعم من وزير ووكيل الصحة 
تعد هذه السابقة األولى من نوعها على 
مستوى الكويت ممثلة في قيام مستشفى 
جابر بعمل غرفة العمليات الهجينة األكثر 
تقنية في الكويت حاليا من خالل إجراء 
اجلراحة املفتوحة والتدخل اإلشعاعي في 
نفس الوقت لعمليات األوعية الدموية، ما 
ساهم في زيادة معدالت النجاح وتقليل 

نسبة املشاكل اجلراحية.
بدوره، لفت استشاري جراحة األوعية 
الدموية مبستشفى جابر د.أحمد أمير إلى 
أن العمليات التي جترى في املستشــفى 
تضاهي أكبر مستشفيات أوروبا وأميركا 
من حيث اإلمكانــات واألطباء، مؤكدا أن 
اخلدمات املقدمة مســتواها عال ومتميز 
يليــق باخلدمات املفــروض تقدميها في 

الكويت.
من جانبه، أوضح استشاري جراحة 

كشف األستاذ بكلية الطب 
جامعة الكويت واستشاري 
األشعــــة التداخلية وعالج 
األلم فــي مستشــفى طيبة 
البروفيســور طارق سنان 
عن جناحه فــي ابتكار عدد 
مــن املســتلزمات واملعدات 
واألجهــزة الطبية احلديثة 
ذات الدقة العالية الستخدامها 
فــي اســتبدال اجلراحة في 
عالج عدد من أمراض العظام 

التي يعاني منها كبار الســن من اجلنســني 
خاصة املتعلقة بضيق قناة العمود الفقري 
والتي ينتج عنها صعوبة في املشي واحلركة، 
باإلضافة إلى آالم شديدة للمرضى والتهاب 
األعصاب وغيرها. وقال البروفيسور سنان: 
من خالل متابعتي لغرف العمليات اجلراحية، 
رأيــت إمكانيــة اســتبدال إجــراء العمليات 
اجلراحية التي حتتاج لفتح جراحي بأدوات 
مبسطة وتوصلت إلى القيام باختراع وابتكار 
بعض األدوات واملستلزمات واملعدات الطبية 
املصنعة خصيصا الستخدامها كبديل للجراحة 

وهي كالتالي:
١ ـ إبرة لتوسعة اجللد والعضالت.

٢ ـ أنبوب بطول ٩ ملي.
٣ ـ تصنيــع ملقط خاص ليمكن بواســطته 
التقاط العظم وتوسعة العضالت حتت األشعة 

التداخلية دون احلاجة لفتح جراحي.
وأضاف البروفيســور طارق سنان: كلها 
معدات وأدوات مبسطة جنحنا في اختراعها 
الســتبدال إجراء العمليات اجلراحية لعالج 
كبار السن من اجلنسني بإجراء التدخل احملدود 
حتت األشعة التداخلية، وذلك من خالل ملقط 
مت تصنيعه خصيصا يتم من خالله التقاط 
العظم وأيضا مت ابتكار إبرة لتوسعة اجللد 
والعضالت تنتهي بأنبوب بطول ٩ ملي، الفتا 
إلى أنها معدات بســيطة ميكن اســتخدامها 
عدة مرات في إجراء العمليات حتت األشعة 

التداخليــة. وأكــد أن أهم ما مييــز العملية 
العالجيــة التي تتم باألدوات واملســتلزمات 
الطبية التي مت ابتكارها حتت األشعة التداخلية 
أن املريض يكون واعيا حتت البنج املوضعي 
واملســكن وميكن أن يخرج معافى في اليوم 
نفسه. وحول الفرق واالختالفات ما بني العمل 
اجلراحي والتدخل العالجي باألشعة التداخلية، 
أوضح البروفيسور سنان أن الفرق بني العالج 
اجلراحي والعالج بالتدخل احملدود باألشعة 
التداخلية هو أن العالج باألشعة التداخلية يتم 
في غرفة األشعة وليس في غرفة العمليات، 
كما أن املريض مع العالج باألشعة التداخلية 
يحتاج إلى بنج موضعي ومســكن، فيما أن 
العالج اجلراحي يحتاج لوضع املريض حتت 

البنج الكلي والتنومي.
وأضاف أنه بالنسبة للعمليات اجلراحية 
يحتاج املريض إلى جراحة «فتح وخياطة» 
بينما يحتاج مع األشعة التداخلية إلى أدوات 
ومستلزمات بسيطة صغيرة، منها مناظير 
صغيرة وابر. وأشار البروفيسور سنان إلى أنه 
عادة ما يكون هناك نزيف يصاحب العمليات 
اجلراحية ومضاعفات وتنومي في املستشفى، 
بينما مع األشــعة التداخلية ميكن للمريض 
اخلروج في نفس اليوم أو بعد دقائق أو ساعات 
من إجراء التدخل احملدود ويخرج معافى على 
قدمية للبيت، وأن التدخل احملدود باألشعة 

التداخلية يتم بأقل األضرار واملضاعفات.

بسواعد أطباء كويتيني وفي غرف عمليات هجينة

د.سليمان املزيدي

«بنك االئتمان» يطرح ممارسة للتأمني على مبانيه واحملتويات النقدية
عاطف رمضان

طرح بنك االئتمان الكويتي ممارسة 
للتأمني على مبانيه واحملتويات النقدية 
وأمنــاء اخلزينة وتأمــني مبنى مواقف 

السيارات في مبنى جنوب السرة.
وذكــر «بنــك االئتمــان» ان اجلهات 
الراغبة في التقــدم بعطاءاتها بإمكانها 
مراجعة البنك لشــراء كراسة الشروط 
واملواصفات الفنية اخلاصة باملمارسة.

ولفت «بنــك االئتمان» إلى شــروط 

واجب توافرها في مقدم العطاء كاخلبرة 
السابقة في تقدمي اخلدمة موضوع العطاء 
ال تقل عن ٣ سنوات في جهات حكومية 
مماثلة، وأن يقدم مقدم العطاء ســجال 
مفصــال باألعمال التــي توالها فيما هو 
مطلوب منه وذلك بشهادات موثقة من 
اجلهــات املعنية، وأن يكون لديه فريق 
عمــل مؤهل مــن ذوي اخلبــرة املهنية 
والدراية الكاملة بطبيعة العمل املطلوب، 
وآخر موعد لتقــدمي العطاءات يوم ٢٣

أكتوبر ٢٠٢٢.

آخر موعد لتقدمي العطاءات ٢٣ اجلاري

الشمري لـ «األنباء»: انتقال مركز فحص 
العمالة الوافدة إلى مستشفى اجلهراء ٢

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن رئيس قسم الصحة 
العامــة مبنطقــة اجلهراء 
الصحية د.فراس الشمري 
عــن انتقال مركــز فحص 
العمالة الوافدة في اجلهراء 
من مركز اجلهراء الصحي 
إلى مستشــفى اجلهراء ٢، 
وبالتحديــد فــي العيادات 
القدمية اعتبارا  اخلارجية 

من اليوم االثنني .
وبــني د.الشــمري فــي 

تصريــح لـ «األنباء» انــه مت جتهيز مركز 
متكامل في مستشــفى اجلهــراء ٢ ليكون 
مركزا لفحص العمالة الوافدة، مشيرا إلى 
أن املركز اجلديد سيستقبل أعدادا كبيرة من 
املراجعني مبا يقارب ٥٠٠-٦٠٠ مراجع يوميا.

ولفت د.الشمري إلى أن املركز سيسهم 
في سرعة إجناز أكبر عدد من الفحوصات 
واملعامــالت، حيــث إنــه يحتــوي على ٦

غرف لفحص الدم واملالريا 
والتطعيــم، فضــال عن ٤

كاونترات استقبال.
وأشــار إلــى أن املركــز 
ســيعمل علــى فترتــني، 
الســاعة  الصباحيــة مــن 
٨ صباحــا حتــى ١ ظهــرا 
واملســائية مــن ٢ حتى ٦

مساء، مشيدا بجهود أمني 
العنــزي  املركــز ســلطان 
للوقوف على جتهيز املركز.

وأوضح أن انتقال مركز 
فحص العمالة اجلديد إلى 
مستشفى اجلهراء ٢ جاء بناء على تعليمات 
مديــر منطقة اجلهــراء الصحيــة د.محمد 
عويضــة العجمي، بهدف تخفيف الضغط 
عن مركــز اجلهراء الصحــي وتخصيصه 
فقط الســتقبال مراجعي املركز، فضال عن 
التوســعة في خدمات فحــص العمالة في 
املركز اجلديد للتســهيل علــى املراجعني، 

وإجناز معامالتهم بأسرع وقت.

ً أكد أن املركز اجلديد سيستقبل ٥٠٠ - ٦٠٠ مراجع يوميا

د.فراس الشمري

ملشاهدة الڤيديو

د.هشام راشد

األوعية الدموية د.هشام راشد أن مستشفى 
جابر متكامل ويضم جميع التخصصات 
اجلراحية في مكان واحد، مشيرا إلى أن 
شبكة األوعية الدموية في الكويت أسست 
في أكتوبر ٢٠٢١ بني املستشفيات الكبرى: 
جابر والفروانية واجلهراء والعدان، بطاقم 
طبي مكون من ثمانية استشاريي جراحة 
للتعاون والتنســيق للقيــام مبثل هذه 

العمليات اجلراحية الطارئة.


