
أعلن الشيخ محمد اليوسف 
رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
وال��ث��روة السمكية دعمه الكامل 
ملربي الثروة احليوانية في البالد 
باعتبارها أهم ركائز االمن الغذائي 

في الكويت .
وق��ال الشيخ محمد اليوسف 
خ��الل استقباله رئ��ي��س احت��اد 
مربي ال��ث��روة احليوانية محمد 
البغيلي ورئيس جمعية الثروة 
احليوانية رجا النصافي وأعضاء 
مجلس ادارة اجلمعية  مبكتبه ان 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
وال��ث��روة السمكية تولي مربي 
الثروة احليوانية رعاية خاصة 
مل��ا يقومون ب��ه م��ن دور رئيس 
في توفير الثروة احليوانية في 

البالد .
ووع��د اليوسف بتوفير الدعم 
ال��الزم لألعالف الستمرار انتاج 
ال���ث���روة احل��ي��وان��ي��ة ب��أرخ��ص 
االس���ع���ار مب���ا ي��ح��ق��ق امل��ع��ادل��ة 
املنشودة بتوفير افضل وأج��ود 
انواع اللحوم وبأرخص االسعار 
ل��ص��ال��ح املستهلكني م��ن اب��ن��اء 
ال��ك��وي��ت واملقيمني على ارضنا 

احلبيبة  .
من جانبه وج��ه رئيس احتاد 
مربي ال��ث��روة احليوانية محمد 
صالح البغيلي الشكر لرئيس 
مجلس اإلدارة ومدير عام الهيئة 

العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية الشيخ محمد اليوسف 
الصباح على اجلهود الكبيرة التي 
يقوم بها وتوجيهاته التي تصب 
في دع��م املربني واملستهلكني في 

الكويت .
وأك���د البغيلي أن ال��ل��ق��اء مع 

ال��ش��ي��خ محمد ال��ي��وس��ف تطرق 
ل��ع��دد كبير م��ن امل��واض��ي��ع التي 
تهم مربي الثروة احليوانية في 
البالد ومنها توفير أس��واق لبيع 
احلالل بعدد من املناطق في  كبد 
وال��وف��رة والصليبية واستمرار 
توفير االع��الف على م��دار العام 

باسعار مناسبة وتوفير العيادات 
البيطرية وزيادة الدعم لتخفيض 
االسعار وخاصة اننا مقبلون على 

عيد االضحى املبارك .
ودع��ا البغيلي رئيس الهيئة 
الشيخ محمد اليوسف ل��زي��ارة 
م��واق��ع امل��رب��ني وأس���واق ومنافذ 

ب��ي��ع االع����الف واالس��ت��م��اع ال��ى 
مشاكل املربني على ارض الواقع 

واملساهمة في حلها بشكل عاجل .
وفي ختام اللقاء قام البغيلي 
والنصافي والوفد املرافق بتقدمي 
درع للشيخ محمد اليوسف تقديرا 

جلهوده الكبيرة في دعم املربني .
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دع���ت االدارة ال��ع��ام��ة ل��الط��ف��اء م��الك 
العقارات واملباني مبختلف األنشطة الى 
االلتزام في اشتراطات اإلطفاء التي وضعت 
من أجل سالمة اجلميع والتعاون مع فرق 

التفتيش للمصلحة العامة.  
 وشدد نائب املدير العام لقطاع الوقاية 
اللواء خالد عبدالله في بيان صحفي أمس 
الثالثاء على االلتزام بصيانة أنظمة اإلطفاء 
اآللية املوجودة في املباني ملا لها من أهمية 
كبيرة في تقليل اخلسائر في حاالت نشوب 
احل��رائ��ق عندماوحذر ال��ل��واء عبدالله من 
التخزين في الساللم أو اعاقة سبل الهروب 
واغ��الق مخارج الطوارئ أو أب��واب أسطح 
العمارات كونها مالجئ آمنة في حاالت 

نشوب احلرائق.  
 وأك��د ان اإلدارة ل��ن تتهاون جت��اه اي 
مخالفات م��ن شأنها ان ت��ع��رض أرواح 

وممتلكات املواطنني واملقيمني للخطر.  
 وأش���ار إل��ى أن اإلط��ف��اء أص���درت خالل 

النصف األول من السنة احلالية 11372 
ترخيص اطفاء مقابل 878 مخالفة و 52 
قرار مابني انذار وغلق إداري ملواقع شديدة 

اخلطورة.

ح��ذر الدكتور وليد احلجي استشاري 
األشعة التداخلية و العمود الفقري واآلالم 
املزمنة من إهمال أي آالم يشعر بها الشخص 
ف��ي الظهر ، مبيناً أن��ه ي��ؤدي إل��ى عواقب 
وخيمة وعليه التوجه الفوري إلى أقرب 
مستشفى للكشف عن أسباب هذه اآلالم ، 

ومن ثم سهولة العالج.
وأض��اف أن أي إهمال في عالج الديسك 
ال��ذي يصيب العمود الفقري  ي��ؤدي إلى 
مشكالت صحية أكبر ، ومضاعفات أشد 
،وقد يحتاج األمر إلى تدخل جراحي أكبر 
إذا تفاقمت اإلصابة ، مشدداً على أن إهمال 
العالج  قد يؤدي إلى مضاعفات  من بينها 
تراجع القدرة اجلنسية للرجال بسبب آالم 

الظهر ، والضغط على العصب .
واستغرب احلجي م��ن ت��زاي��د معدالت 
اإلصابة بالديسك وآالم الظهر والرقبة لدى 
الشباب ، بعدما كانت في السابق نسباً قليلة 
بني الفئات الشبابية األقل عمراً ، وعزى ذلك 
إلى عدم ممارسة الرياضة ، أو ممارستها 
بشكل خاطئ ،خصوصاً لدى الشباب الذين 
يستعجلون ظهور أجسامهم بشكل مجسم 
وعضلي ،  وكذلك الدور الذي يلعبه أسلوب 
احلياة اجلديد كالتغذية ع��دم الصحية ، 

والوجبات السريعة ، وقلة احلركة .
وت��اب��ع : إن أكثر الفئات التي تصاب 

بالديسك وآالم الظهر والرقبة هم كبار السن 
، يليهم الشباب أقل من 30 عاماً ، وكانت 
احلالة التي عاجلتها األقل عمراً 16 عاماً ، 

وهي حاالت نادرة ألقل من 20 عاماً .
وذكر احلجي أن نسبة اإلصابة للشباب 
مقارنة بكبار السن 1:4 ، مؤكداً أن نسب 
اإلص��اب��ة ب��ال��دي��س��ك ت��زاي��دت ف��ي اآلون���ة 
األخيرة في منطقة اخلليج  فقد تصل النسبة 
في الكويت  إلى 55 % ، مضيفاً أنه البد من 
التفرقة بني أم��راض الديسك ، واألم��راض 

التي تصيب العصب بسبب السكري.

ق��ال��ت املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية إن إجمالي ع��دد املراجعني 
الذين مت استقبالهم خالل النصف األول 
م��ن 2019 بلغ )832 أل���ف( م��راج��ع.  
وأوضحت التأمينات في بيان صحفي 
أم��س الثالثاء انها استقبلت من خالل 
إدارة اخل��دم��ة التأمينية ف��ي املبنى 
الرئيسي وفروع املؤسسة املوزعة على 

محافظات الكويت )410 ألف مراجع( 
ف��ي ح��ني بلغت اس��ت��ف��س��ارات اخلدمة 
الهاتفية التي استقبلتها )150 ألف( 

استفسار.
وأض���اف���ت أن ع���دد امل��راج��ع��ني بلغ 
ب����إدارات امل��ؤس��س��ة األخ���رى بلغ أكثر 
م��ن )260 أل��ف( م��راج��ع منها احل��االت 
التي ص��رف لها تعويض ضد البطالة 

وأص���ح���اب االع���م���ال ال���ذي���ن س����ددوا 
اشتراكاتهم الشهرية من القطاع األهلي.  
وأما بالنسبة للخدمات االلكترونية التي 
تقدمها املؤسسة عبر موقعها الرسمي 
كطلبات ص��رف م��ع��اش م��ق��دم وال��دف��ع 
اإللكتروني ألصحاب األعمال بالقطاع 
األهلي والشهادات االلكترونية فقد بلغت 

أكثر من )12 ألف( معاملة.

وأكدت املؤسسة حرصها على تطوير 
اخلدمات التي تقدمها ملراجعيها باإلضافة 
إلى تطويراخلدمات اإللكترونية توفيرا 
للوقت واجلهد مبا يصب في مصلحة 
املراجعني مضيفة أنها التزمت بتعزيز 
االستراتيجية التوسعية عبر افتتاح 
ف��رع لها ك��ل سنة ف��ي كافة محافظات 

الكويت خالل األربع سنوات املاضية.

»اإلطفاء« تدعو مالك املباني
إلى االلتزام باشتراطات اإلطفاء

اللواء خالد عبدالله

%55 وفي تزايد مستمر  أكد أن نسب اإلصابة تصل إلى 

احلجي: إهمال اإلصابة بآالم 
الظهر يؤدي إلى عواقب وخيمة

د. وليد احلجي

أكد أنها أهم ركائز األمن الغذائي في الكويت

اليوسف: دعم مربي »الثروة احليوانية«
لتوفير اللحوم بأرخص األسعار

الشيخ محمد اليوسف مستقبالً محمد البغيلي والنصافي وأعضاء االحتاد

832 ألف  »التأمينات االجتماعية« استقبلت 
2019 مراجع خالل النصف األول من 


