
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
مع تزايد املخاوف من انتشار أكبر إلنفلونزا 
اخلنازير باقتراب موس���م عودة املسافرين وبدء 
العام الدراسي، بدأت احلكومة حتديد خطوات فاعلة 
للتعاطي مع األم���ر، حيث أعطى مجلس الوزراء 
وزير الصحة د.هالل الساير الضوء األخضر لشراء 
التطعيمات الالزمة دون س���قف أعلى للميزانية 
املطلوبة لذلك. هذا وشكلت »الصحة« جلانا صحية 
في 70 منطقة سكنية ملكافحة انتشار الڤيروس 
بالتعاون مع »التربي���ة« واجلمعيات التعاونية 
و»الدف���اع املدني«. الى ذلك، أعلنت وكيلة وزارة 
التربية متاضر السديراوي في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان وزارة الصحة طلبت جتهيز مراكز 
اإليواء في املدارس حتسبا لتحول الڤيروس الى 
وباء. وقالت السديراوي: طلبت »الصحة« تقليص 
فت���رات طابور الصباح وإع���ادة النظر في نظام 
املقاصف املدرس���ية ملنع جتمع���ات الطلبة بقدر 
اإلم���كان. وأكدت ان »الصحة« أبلغتها بأن إغالق 
املدارس وارد ملدة أس���بوع في حالة زيادة اعداد 
الطلبة املصابني للقيام بعمليات التطهير املطلوبة. 

من جهة ثانية، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ان مجلس الوزراء لم 
يقرر حتى اآلن حض���ور أو عدم حضور الدورة 
الطارئة ملجلس األمة بشأن قضية املسرحني من 

القطاع اخلاص. وقال الوزير الروضان، في تصريح 
خاص ل� »األنباء«: سيتم بحث املوضوع في جلسة 
املجلس االثنني املقبل والتي سيترأسها سمو رئيس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد. 

وكان نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصب���اح قد أكد في 
مجلس األمة بعد زيارته للرئيس باإلنابة عبداهلل 
الرومي ان احلكومة س���تبحث عند عودة س���مو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد اليوم قضية 
حضورها جللس���ة 19 اجلاري، كما ان املوضوع 
سيثار خالل اجتماع مجلس الوزراء املقبل لتحديد 

املوقف النهائي من احلضور. 
وفي االجتاه املقابل، أكد الرومي ان احلكومة ال 
متلك خيارا آخر غير االستجابة لطلب عقد الدورة 
البرملانية الطارئة وفقا للمادة 88 من الدستور. 

وق���ال ان الدورة الطارئة م���درج على جدول 
أعمالها موضوعان هما قانون العمل في القطاع 
األهلي وقضية املسرحني، مشيرا الى رغبة وزير 
الشؤون د.محمد العفاس���ي في تأجيل البت في 
القانون حت���ى دور االنعقاد املقبل.  وعن تبلغه 
بحضور احلكومة للجلسة من عدمه، قال الرومي: 
ال متلك احلكومة س���وى احلضور وال حاجة ألن 
نشرح لهم ضرورة االلتزام باملادة 88 فهم ليسوا 

طلبة مدارس حتى نعلمهم.

فلس
100

صفحة
40
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مركز التلميع الدولي للسيارات
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 تجهيز مراكز اإليواء بالمدارس لمواجهة إنفلونزا الخنازير
الرومي: ال خيار أمام الحكومة إال حضور جلسـة 19 الجاري وال ضرورة ألن نشرح لهم فهم ليسوا طلبة مدارس.. والروضان: سنبحث المشاركة في جلسة االثنين بحضور سمو رئيس الوزراء

مجلس الوزراء أعطى الساير الضوء األخضر لشراء التطعيمات بميزانية مفتوحة.. وتشكيل لجان صحية في 70 منطقة.. والسديراوي لـ »األنباء«: »الصحة« طلبت تقليص طابور الصباح وإعادة النظر بنظام المقاصف

ولنا رأي

تسييس اإلنفلونزا
من محاس����ن الصدف ان يكون على رأس وزارة الصحة، في هذه 
الفت����رة احلرجة التي منّر بها كما كل دول العالم جراء تفش����ي وباء 
انفلونزا اخلنازير، شخص بكفاءة د.هالل الساير، لكن من الواضح ان 
األزمة الناجتة عن الوباء قد أصبحت اكبر من أن تتحمل مسؤوليتها 

وزارة أو جهاز.
عدد املصابني في البالد جتاوز ال� 600 وانكش����فت حاجة الكويت 
املاسة الى مستش����فى متطور لألمراض السارية وإلى خطط طوارئ 
للتعامل مع هذا النوع من األوبئة، مع عدم التقليل من جهود العاملني 

حاليا في مواجهة األزمة ضمن املتاح من الوسائل واملقومات.
نواب وفي مقدمتهم د.فيصل املسلم مع أعضاء كتلة التنمية واالصالح 
أثاروا املوضوع بجدية ومس����ؤولية ووجهوا أسئلة واقترحوا أفكارا 
واجراءات احترازية ألنهم كغيرهم من املواطنني العاديني ُصعقوا من 
تزايد أعداد املصابني بحس����ب األرقام التي تعلنها وزارة الصحة بكل 
شفافية وُيستشف من حجمها أن هناك تهديدًا لألمن الصحي في البالد، 
وفي املقابل ط����رح البعض أفكارا »غير منطقية« ملواجهة الوباء ورد 
عليهم آخرون بحدة، فتحول����ت القضية كأغلب القضايا األخرى الى 

جتاذب سياسي واختلطت اآلراء واالقتراحات املنطقية بغيرها.
أمام هذا الواقع حتول قرار تأجيل العام الدراس����ي أليام، اي حلني 
وصول شحنات األدوية الكافية لكل سكان البالد - كما اقترح النائب 
د.فيصل املس����لم األس����بوع املاضي في موقف منطقي - الى قضية 
سياس����ية ضمن النهج الذي أصبح معتادا بتسييس كل قضية سواء 

كانت تعليمية او صحية او بيئية أو إنسانية!
ان تقدمي بعض االقتراحات والتصريحات غير اجلدية من البعض 
ال يعن����ي أال نصغي الى األصوات العقالنية في املجلس وخارجه وال 
أن ننس����ى ان املوضوع يس����تدعي التعاون وتوحيد اجلهود وليس 

االنقسام واملكابرة.
باألمس سمعنا د.هالل الساير مطمئنا الناس بأن مخزون األدوية 
كاف ملواجهة مخاطر تفش����ي الوباء خالل موسم احلج وفترة عودة 
املسافرين وبدء العام الدراسي، وحتدث مسؤولو الصحة والتربية عن 
جهوزيتهم لتطعيم الطالب العائدين، وأن أغلب املصابني شفوا متاما 
ولكن في املقابل س����معنا ايضا عن اجتماعات مستمرة إلعادة تقييم 
الوضع وحتذيرات ودعوات للقاءات طارئة ملسؤولي الصحة اخلليجيني 

في ظل ارتفاع اعداد املصابني والوفيات في الدول املجاورة.
وفي ظل تضارب املؤشرات بشأن انحسار وتفشي الوباء من جهة 
وخطورته وعدم خطورته من جهة اخرى، أصبحنا بحاجة ماسة الى 
موقف رس����مي وواضح من احلكومة تعلن فيه احد أمرين: اما تأجيل 
الدراس����ة وتقييد السفر الى احلج مع توضيح مبررات ذلك، أو إبقاء 
األوضاع طبيعية مع حتمل املسؤولية السياسية بأنه مع عودة احلجاج 
والطالب لن نس����مع � ال سمح اهلل � بجائحة االنفلونزا تضرب إحدى 

مدارسنا أو أحد أحيائنا أو مناطقنا.
إن تأخر القرار واحلسم احلكومي هو ما يدفع بالقضية ملزيد من 
التس����ييس ويجعلنا عرضة ملزيد من االقتراح����ات والتي بكل تأكيد 

وبحسب ما اعتدنا، لن تكون جميعها علمية وعقالنية!

فيصل  األميـر 
بن خالد: أدعو 
ين  لمستثمر ا
يتييـن  لكو ا
لمشـاركـة 
سمو األمير فيصل بن خالدإخـوانهـم 

الشبكة اإلرهابية خططت للتفجيرات في »أمن الدولة« 
وعريفجان ومصفاة الشعيبة وقت اإلفطار في رمضان

اعترافات 6 من أعضائها كشفت تفاصيل مخططاتهم والجيش األميركي يطلب من أمن الدولة تزويده بالمعلومات

محمد الدشيش
مع إع���الن وزارة الداخلية رس���ميا عن ضبط 
الشبكة اإلرهابية التي تتبع تنظيم القاعدة، كشفت 
مصادر مطلعة عن أن »أمن الدولة« لم تقم بإحالة 
أي أدلة مادية باستثناء جهاز حاسوب دخل أعضاء 
الش���بكة من خالله إلى مواقع الكترونية مختصة 
بتصنيع متفجرات. وأشارت املصادر إلى ان أعضاء 
الش���بكة تخلصوا من األدلة امللموسة وهي عبارة 
عن مواد كيماوية قاموا بشرائها من السوق احمللية 
بعد ضبط الرأس املدبر للشبكة وهو طبيب جراح 
يعمل في مستشفى العدان. هذا وتكشفت معلومات 
جديدة ل� »األنباء« حول الشبكة واعترافات اعضائها 
الس���تة امام النيابة، حيث أك���دت مصادر مطلعة 
على التحقيقات ان اعضاء الشبكة اعترفوا بوجود 
عالقات متشعبة لهم مع خاليا إرهابية في العراق 
واليمن وأفغانستان والبحرين وانهم كانوا ينوون 
البدء باس���تهداف مبنى االدارة العامة ألمن الدولة 
كخطوة أولى الحداث نوع من الهلع وعدم االستقرار 
في اجلهاز ثم يش���رعون في الهجوم على معسكر 
عريفجان فالهجوم على مصفاة الشعيبة. وأوضحت 
املصادر ان اعترافات اعضاء الشبكة اشارت الى ان 
هدفهم من هذه التفجيرات والعمليات الضغط على 

اميركا لسحب قواتها من الكويت، واكدوا انهم كانوا 
ينوون توسيع شبكتهم من خالل استقطاب عناصر 
اسالمية متشددة مت التعامل معها من قبل في امن 

الدولة بهدف التوسع في العمليات اإلرهابية. 
وزادت املصادر: اعترف املتهمون بتلقيهم تدريبات 
خارج البالد، خصوصا في اليمن، على ان يغادروا 
الكويت بعد جناحهم في تنفيذ عملياتهم الى العراق 
مع إمكانية العودة مجددا إلجناز املزيد من العمليات، 
وتابعت املصادر كاشفة عن اعترافات املتهمني، مبينة 
انهم توافقوا على ان يتزامن بدء تنفيذ عملياتهم مع 
توقيت اإلفطار في رمضان باعتباره الوقت املالئم 

لعدم وجود حراسات مشددة. 
وأشارت التحقيقات الى استعانة اعضاء الشبكة 
مبعلومات عن طريق اإلنترنت توضح كيفية تصنيع 
العبوات الناس���فة ذات التأثي���ر املدمر، حيث كان 
الدخول املتكرر على هذه املواقع احد خيوط الكشف 

عن الشبكة. 
وبينت ان املوقوفني ال� 6 من عائلة واحدة وأنهم 
كانوا يستخدمون سيارات مؤجرة كما استخدموا 
مزرعة في الوفرة. وعلمت »األنباء« ان مكتب االرتباط 
في اجليش األميركي طلب من وزارة الداخلية تزويده 

باملعلومات املتوافرة عن الشبكة.

د.سعد البراك

عقد  توقع  السـعودية  »زين« 
مرابحة بقيمة 2.5 مليار دوالر 
مع  8 بنـوك محلية ودولية 
المسـتقبلي  النمو  لتمويـل 
ص31 التشغيلية   لعملياتها 

حاجز مـن  تقـتـرب   البـورصـة 
 الــ 8000 نقطة وسـيولتها ترتفع 
لــ 135.4 مليون دينـار ص27

طهران تعتقل مدير سجن 
كاهريزاك.. و»اإلليزيه« يؤكد 

اإلفراج عن إحدى الفرنسيتين
طه���ران � وكاالت: ف���ي وقت 
قالت فيه املعارضة اإليرانية إنها 
قدمت  تقريرا إلى البرملان تضمن 
»أسماء ل� 69 شخصا قتلوا خالل 
االحتجاجات االخيرة، إلى جانب 
220 شخصا آخرين محتجزين«، 
أعلن في طهران امس عن اعتقال 
مدير سجن كاهريزاك على خلفية 
ارتكاب عمليات اغتصاب بحق عدد 
من احملتجني املعتقلني، بحس���ب 
الفضائية. في هذه  العربية  قناة 
األثناء، أك���د قص���ر االليزيه ان 
طه���ران أفرجت عن الفرنس���ية 
من أصل ايراني نازك افشر التي 
اعتقلت عقب االحتجاجات وذلك 
ايراني  بعد معلومات عن عرض 
بالسماح ملواطنتها كلوتيد ريس 
باإلقامة في السفارة الفرنسية حتى 

انتهاء محاكمتها.

»الكهرباء والماء«: الشريعان يوّقع قرارًا 
بتدوير 10 مديري إدارة بمختلف القطاعات

البصيري يوصي باعتماد الهيكل الجديد لـ »المواصالت«

»الشؤون«: المنصور وكيالً أصيالً لـ »العمل« والصواغ لـ »التنمية«

فرج ناصر
أكد مصدر مطلع بوزارة املواصالت ان وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
سيرفع توصية لديوان اخلدمة املدنية العتماد الهيكل 
التنظيمي اجلديد للوزارة خالل األسبوع املقبل. وأضاف 
املصدر ان الوزير التقى عددا من الوكالء واملستشارين 

العاملني بالوزارة واملناط بهم تنفيذ ودراس����ة الهيكل 
جلميع قطاعات الوزارة، مشيرا الى ان الوزير البصيري 
يسعى ألن يرى الهيكل التنظيمي اجلديد للوزارة النور 
قريبا. وقال املصدر ان الوزير يس����عى أيضا إلنصاف 
املوظفني والعاملني بالوزارة، بشأن العالوات أو الدرجات 

أو األعمال املمتازة.

بشرى شعبان
علمت »األنب���اء« من مصادر مطلع���ة في وزارة 
الشؤون بصدور قرار يقضي بتعيني الوكيل املساعد 
منصور املنصور وكيال باألصالة لقطاع العمل، كما 
نص القرار على تعيني أحمد الصواغ وكيال مساعدا 
لقطاع التنمية االجتماعية باألصالة إضافة إلى الشؤون 
املالية واإلدارية. من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول 
ان اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء بشأن 
إعادة النظر في القرار اخلاص بنس���ب دعم العمالة 
الوطنية الذي مت إيقاف العمل به ملدة 4 ش���هور، قد 

أنهت عمله���ا وأعدت تقريرا تفصيلي���ا باملالحظات 
على القرار س���يتم رفعه إلى مجل���س الوزراء نهاية 
األسبوع اجلاري. وبني املصدر ان وزارة الشؤون كان 
لديها العديد من املالحظات على القرار بس���بب عدم 
استناده ألسس علمية مدروسة وقد حتفظت عليه. 
وعن أبرز املالحظات أوضح أنها عدم إجراء دراس���ة 
وافية الحتياجات س���وق العمل والوظائف الشاغرة 
التي ميكن أن يشغلها املواطن. وتوقع املصدر إعادة 
النظر في جميع النس���ب الت���ي كانت قد صدرت في 

القرار مبا يتناسب مع وضع سوق العمل.

دارين العلي
علمت »األنب���اء« من مصادر 
مسؤولة في وزارة الكهرباء واملاء أن 
الوزير د.بدر الشريعان وقع امس 
قرارا بتدوير 10 من مديري اإلدارات 
في مختلف قطاعات الوزارة. وقالت 
الهدف م���ن عملية  املص���ادر إن 
التدوير هذه حتريك عجلة العمل 
في الوزارة خصوصا في هذه الفترة 
من الصيف ولتحفيز املديرين على 
اكتساب خبرات جديدة في مجال 
عم���ل إداراتهم اجلدي���دة ملا فيه 

مصلحة ال���وزارة وتأدية اخلدمة 
التي تعمل ألجلها. ولفتت املصادر 
إلى أن غالبية مديري اإلدارات لم 
يتم تدويرهم من���ذ فترة طويلة 
خالل وجودهم ف���ي الوزارة مما 
يولد الرتابة في تأدية العمل، حيث 
يعطي التدوير حتفيزا للمديرين 
األداء واكتس���اب  على حتس���ني 
اخلب���رات في مختل���ف قطاعات 
الوزارة. أما املديرون الذين جرى 
تدويرهم ومسمياتهم اجلديدة فهم: 
عماد العبيد إلى إدارة التمديدات، 

اإلنارة،  إدارة  إلى  الذويخ  واحمد 
إدارة  إلى  الترك���ي  وعبدالوهاب 
شبكات التوزيع، ومحمد مصطفى 
إلى إدارة تخطيط شبكات النقل، 
وخالد الراش���د إلى إدارة خدمات 
الطوارئ، وسعد املشوط إلى إدارة 
تش���غيل اخلدمات الفنية، وحمد 
الهزمي إلى إدارة شؤون املستهلكني، 
وأحمد املراد إل���ى إدارة تخطيط 
شؤون املستهلكني وأحمد صغير 
إلى إدارة االتصاالت ومحمد احلداد 

إلى إدارة نظم املعلومات.

بهدف تحريك عجلة العمل وإكسابهم خبرات جديدة

مشـاريع  تنفيذ  في  السـعوديين 
التطـويـر فـي أبهـا  ص16 و17

د.صالح المضحي: البد من اإلسـراع 
إلعطاء  البيئـة  قانـون  إقـرار  فـي 
في  تسـاعدها  صالحيات  »الهيئـة« 
أداء عملها بشكل أكبر  ص20 و21
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التفاصيل ص 34

العبيـد للتمديدات والذويخ لإلنـارة والتركي للتوزيع ومصطفى للنقل والراشـد للطوارئ 
والمشوط للفنية والهزيم للمستهلكين والمراد للتخطيط وصغير لالتصاالت والحداد للمعلومات

عالقات للمجموعة مع خاليا إرهابية في اليمن والعراق وأفغانسـتان والبحرين ودخولهم مواقع تصنيع المتفجرات في »اإلنترنت« أحد خيوط ضبطهم

التفاصيل ص5 ـ 7

التفاصيل ص 9
صورة أرشيفية للرئيس األميركي باراك أوباما خالل زيارته ملعسكر عريفجان في إطار 
حملته االنتخابية  العام املاضي                                         )ا.پ(

د. هالل الساير يتحدث حول إجراءات مواجهة إنفلونزا اخلنازير بحضور وكيلة التربية متاضر السديراوي ووكيل الصحة د. ابراهيم عبدالهادي ود. يوسف النصف


