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يكتب  الش�ايجي  صالح 
المماليح   السياسيين  عن 
القابلين للذوبان  ص39

»طيران الجزيرة« توس�ع 
شبكتها اإلقليمية بتدشين 
رحالت�ها  المباش�رة 
ص31 أبوظب�ي   إلى 

مؤس�س�ة البت��رول 
كويتي�ًا   496 تعي��ن 
م�ن الخريجين الجدد 
ص31 الخبرات  وذوي 

اإلمساك 3:50
اإلفطار 6:15

»األشغال« تشكل لجنة تحقيق محايدة في مالبسات ترسية مناقصة محطة مشرف و»البيئة« تؤكد اتساع رقعة التلوث وأن شاطئ الفحيحيل خاٍل منه

ال تلوث بمياه الشرب.. والثروة السمكية آمنة حتى اآلن

الدع�وة  اهلل:  م�ال 
دعامتا  والس�ل�طة 
األم�ة  إص����الح 

العنزي: حف�ظ القرآن عبر 
يقويه   المس�موع  الشريط 
ويحسن النطق به وحفظي 
في الصغر كان له األثر البالغ

الهنا مأكول 
يخنة 

لحم البقر 
بالخضار 

والذرة

حالي حال 
الناس اللي 
يربون  كروشهم 
في رمضان! ع:

بلت
ك م

ماي

الحبيب كولو 
توريه يخرج من 

تدريبات أرسنال 
ألداء الصلوات

)أحمد باكير(لوحة إرشادية جديدة تحظر الصيد والسباحة مؤقتا على الشاطئ من البالجات حتى قاعدة صباح األحمد في الفنطاس

خريطة جديدة وزعتها الهيئة العامة للبيئة تفيد بتوسع نطاق التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحي في البحر

ولنا رأي
بشرى شعبان � دارين العلي � حنان عبدالمعبود 

عبدالهادي العجمي � سامح عبدالحفيظ � فرج ناصر
رس����ائل مطمئنة بثتها اجلهات املعنية 
أمس فيم����ا يخص أخط����ار تعطل محطة 
مشرف وضخ مياه الصرف في البحر، فقد 
أكدت وزارة الكهرباء واملاء ان مياه الشرب 
سليمة وصاحلة ولم تتلوث بأي نوع من 

امللوثات.
الرسالة الثانية أبلغ بها »األنباء« املدير 
العام لهيئة الزراعة م.جاسم البدر ومفادها 
ان فرق الرقابة البحرية تتجول على مدار 
الساعة في املياه اإلقليمية، مؤكدا ان الثروة 
الس����مكية لم تتعرض ألي أذى حتى اآلن، 
أما الرسالة الثالثة فقد صدرت من وزارة 
األشغال وأكدت فيها ان األمور حتت السيطرة 

وانه ال تداعيات بيئية خطيرة.
من جهة أخرى، أكد املدير العام للهيئة 
العامة للبيئة م.صالح املضحي اتساع رقعة 
املناطق امللوثة، مشيرا الى إعداد خريطة 
جديدة لتنبيه املواطنني واملقيمني بأماكن 
منع الصيد والسباحة حفاظا على الصحة 

العامة.
وش����دد د.املضحي على ان التحذير من 
األمراض منوط ب� »الصحة الوقائية«، الفتا 
الى ان شاطئ الفحيحيل خال من امللوثات 
حتى األربعاء، وأننا مس����تمرون في أخذ 
العينات من املناطق املجاورة ملضخات حتلية 
املياه للتعرف على حجم امللوثات وإبالغ 

وزارة الكهرباء بالنتائج.
وعلى املستوى الصحي، أكد مدير إدارة 
الصحة العامة د.راشد العويش ان مختبر 
الصح����ة العامة يفحص عين����ات أخذتها 

»البيئة« ستظهر نتائجها بعد يومني.
الى ذلك، تصاع����دت األصوات النيابية 
املطالبة للحكومة باتخ����اذ اجراءات أكثر 
سرعة في معاجلة هذه الكارثة، فيما أعلن 
وزير األشغال د.فاضل صفر تشكيل جلنة 
حتقيق محايدة لبحث مالبس����ات ترسية 

مناقصة محطة مشرف.

مع ارتفاع عدد الوفيات نتيجة لوباء 
إنفلونزا اخلنازير إلى 4، ومع وصول  
عدد املصابني إل����ى 1336 أغلبهم تلقوا 
العالج الالزم، وبعد أكثر من أسبوعني 
عل����ى افتتاحيتنا بعنوان »تس����ييس 
اإلنفلونزا« بتاريخ 2009/8/12، تستمر 
األوض����اع على ما هي عليه بالنس����بة 
للتردد احلكومي بخصوص حتديد موعد 
انطالق العام الدراسي أو تأجيله، كما 
يس����تمر الغموض حول مدى خطورة 
التي بلغها بش����كل  الوب����اء واملراحل 

مستغرب.
في األيام األخيرة، ازدادت األصوات 
املنتق����دة للحكومة وطريقة  النيابية 
تعاملها مع القضية، وفيما يعكس نوعا 
من عدم الثقة ب� »خطة الطوارئ« املعدة 
الحتواء احتماالت تفش����ي الوباء على 
نطاق واسع انتقل النواب من مرحلة 
املطالبة بتفعيل اإلجراءات ملواجهة الوباء 
الى طلب عقد جلسة طارئة للتأكد من 
جهوزية مؤسس����ات الدول����ة في حال 
واصل املرض انتش����اره وحصد املزيد 

من األرواح.
ما يعزز املخاوف بشأن العام الدراسي 
هو ان العديد من الطلبة يعودون الى 
البالد مع ذويهم قبل أيام قليلة من بدء 
الدراسة مما قد ال يتيح الوقت الكافي 
لظهور أعراض املرض عليهم، ويزيد من 
احتماالت انتقال العدوى الى زمالئهم، 
خاصة صغار الس����ن منهم، وفي هذه 
احلالة قد يتس����ببون في زيادة موجة 

انتش����ار الڤيروس وارتفاع مستويات 
اخلطر.

أمام هذا الواقع وفي ظل املطالبات 
النيابية بالتأجيل وإصرار احلكومة حتى 
اآلن على موعد انطالق املوسم الدراسي، 
ينبغي على اجلانبني احلرص على عدم 
حتوي����ل املواجهة الى أزمة سياس����ية 
عنوانها املزاي����دة، خاصة ان القضية 
تتعلق بأرواح املواطنني وصحتهم، من 
هنا قد يكون احلل بعمل السلطتني معا 
ملواجهة املوضوع والوصول الى حلول 
وسط، منها مثال ان يبدأ املوسم باملرحلة 
الثانوية ملدة أسبوعني ملراقبة الوضع 

ورصده ثم يلي ذلك املراحل األخرى.
وعلى مستوى خطة الطوارئ، البد 
لل����وزارات املعنية ان جتري تدريبات 
على كيفية التعامل مع أي تطور خطير 
� ال س����مح اهلل � لألوض����اع يتمثل في 
انتش����ار الوباء بأي مؤسسة تعليمية 
أو غيرها، خاصة أننا تابعنا على مدى 
انتشاره  القليلة املاضية كيفية  األيام 
بني أجنحة بعض املستشفيات، حيث 
لم يس����لم من العدوى األشخاص في 

الهيئتني الطبية والتمريضية.
بداية العام الدراسي املقررة أصبحت 
على بعد أيام، ومع كل يوم ميضي تصبح 
احلكومة في وضع أكثر حرجا وعليها 
اإلسراع في اتخاذ القرار املناسب الذي 
يحفظ أمن البالد الصحي ألن ذلك من 

صميم واجباتها.

أمن البالد الصحي

25 نائباً يؤيدون »طارئة« إنفلونزا الخنازير

قبول 210 طلبة ضباط في أكاديمية
 سعد العبداهلل للعام 2010/2009

أمير زكي
كشف مصدر أمني رفيع عن ان الدفعة التي 
س���يتم قبولها كطلبة ضباط في أكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية للعام 2010/2009 رمبا 
ستكون الدفعة األكبر خالل السنوات األخيرة، 
مشيرا الى ان هذه األعداد من الكويت ودول أخرى 
تصل الى نحو 210، منهم نحو 170 طالبا كويتيا 

و40 من دول خليجية وعربية.
وق���ال املصدر األمني: قامت أكادميية س���عد 
العبداهلل للعلوم األمنية حتى يوم أمس بإخطار 
نحو 150 طالبا بقبولهم كطلبة ضباط، مش���يرا 

الى ان هناك قائمة أخرى س���يتم إخطارها عبر 
رسائل ال� SMS، موضحا ان األكادميية اعتادت 
قبل سنوات محددة على إخطار الطالب املقبولني 
بهذه الطريقة دون احلاجة الى وضع كشوفات 

بأسماء املقبولني داخل األكادميية.
وأشار املصدر الى ان األكادميية ستنظم لقاء 
تعريفيا للطالب في الرابع عشر من الشهر املقبل 
على ان تبدأ الدراسة للدفعة اجلديدة اعتبارا من 
السادس والعشرين من الشهر املقبل، موضحا 
ان اجتماعا عقد يوم أمس لالستقرار على العدد 

النهائي وضم وكيلني من الداخلية.

موسى أبوطفرة � حنان عبدالمعبود � ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
اإلعالن األس���بوعي ال���ذي أصدرته وزارة 
الصحة عن 264 إصابة جديدة مبرض انفلونزا 
اخلنازير ليصل إجمالي اإلصابات املسجلة الى 
1336 حالة عزز فكرة عقد دورة برملانية طارئة 
لدى النواب على الرغم من تأكيدات الصحة ان 

أعداد املصابني في تراجع.
ورغم تأكيد مصادر مطلعة ان عدد النواب 
املؤيدين لعقد اجللسة الطارئة وصل الى 25 
نائبا أكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي انه 
حتى مساء أمس لم يتسلم طلبا لعقد الدورة. 

واضاف اخلرافي في تصريح صحافي انه سيكون 
هناك اجتماع للجنة الصحية البرملانية الثالثاء 
املقبل بحضور وزيري الصحة والتربية ملناقشة 
القضية حيث وجهت الدعوة جلميع النواب.

من جانبها تعرض وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي احلمود على مجلس الوزراء في 
اجتماعه املقبل تقريرا حول استعدادات وزارة 

التربية لبدء العام الدراسي اجلديد.
واكدت مص���ادر حكومية ل���� »األنباء« ان 
احلكومة بدأت تفكر في تأجيل بدء العام الدراسي 

بشكل مبدئي ملدة شهرين.

170 كويتيًا و40 خليجيًا وعربيًا

اجتماع للجنة الصحية الثالثاء المقبل بحضور الحمود والساير لمناقشة القضية

»درع«.. صاروخ روسي يحمي األجواء اإلماراتية
دبي � وكاالت: كشفت مصادر إعالمية روسية 
عن دخول صاروخ روس���ي متع���دد األغراض 
والغايات اخلدمة في اإلمارات العربية املتحدة. 
وأوضحت املصادر، بحسب وكالة األنباء الروسية 
)نوفوستي(، ان الصاروخ الروسي املعروف باسم 
»بانتسير« أو ال� »درع« دخل اخلدمة العسكرية 
في اإلمارات العربية املتحدة، وقالت ان منظومة 

الدفاع اجلوي الصاروخية املدفعية »بانتس���ير 
� س1« بإمكانها تدمي���ر الطائرات والصواريخ 
املهاجمة، وأوضحت الوكالة الروسية ان صاروخ 
»بانتسير« ميكنه الوصول الى الهدف املطلوب 
تدميره على بعد 20 كيلومترا، مش���يرة الى أنه 
يحلق على ارتفاع 15 كيلومترا وبس���رعة 1300 

التفاصيل ص32متر في الثانية.

التفاصيل ص4

التفاصيل ص6 - 8

من ص 16 - 23

نوافذ 

الرمضانية

طهران وبغداد تش�يعان الحكيم ص32

نواب وش�خصيات: رحيل عبدالعزيز الحكيم   
خس�ارة للعالمين العربي واإلسالمي  ص9

األميركي  الرئي�س 
ضحاي�ا  ف�ي  يعزي  
حريق الجهراء ص3

الفالح: »فنية الس�وق« 
أقرت إدراج 3 شركات 
وواح�دة  بالرس�مي 
ص29 ب��الم�وازي 

قيلولة


