
مع نهاية الشهر املقبل وبداية شهر 
أكتوبر حتى منتصف نوفمبر يبدأ 
موسم اإلنفلونزا البشرية باالنتشار 
الس���ريع في الكويت واخلوف لدى 
البعض هو أن تستبدل تلك اإلنفلونزا 
املعتادة بإنفلونزا اخلنازير القاتلة، 
لذا تفتق ذهن البعض عن فكرة تأجيل 

الدراسة »غير املهمة« حتى ديسمبر القادم أمال بوصول 
اللقاح السحري، فهل اللقاح حقيقة هو احلل؟!

> > >
على موقع html.vaccinationdebate.com/web2 نقاش 
علمي قائم حول فائدة اللقاح ضد الڤيروسات املختلفة 
مستشهدين بحقائق تاريخية تثبت أن األمصال واللقاحات 
قد تضر أكثر ما تنفع وأنها تس���ببت عبر التاريخ في 

انتشار األمراض بدال من احلد منها، ومن ذلك:
> > >

في عامي 1871 و1872 قام���ت بريطانيا بتلقيح %98 
من ش���عبها ضد اجلدري إال أنها تعرضت ألسوأ موجة 
للمرض في تاريخها بعد ذلك التلقيح مما ادى الى وفاة 
45 الف نسمة، كما قامت أملانيا بنفس العملية وفي نفس 
الفترة فتوفي لها 125 ألف مريض وهو أمر غير مسبوق 

كذلك في تاريخها.
 > > >

في أع���وام 1940 � 1945 قامت أملانيا النازية بتطعيم 
ش���عبها ضد مرض الدفتريا فزاد على الفور املصابون 
باملرض من 40 ألفا الى 250 ألفا، وفي عام 1967 أعلنت 
منظمة الصحة الدولية خلو غانا من اجلدري املائي بعد 
تطعيم 96% من السكان وقد تال ذلك التقرير إصابة ذلك 

البلد بأعلى إصابات من نفس املرض.
> > >

وفي بريطانيا أصيب 200 ألف طفل بالسعال الديكي 
بعد تطعيمهم منه، وثبت في الهند أن املصابني بالس���ل 
كانوا أكثر لدى من مت تطعيمهم منه، كما اعترف  الدكتور 
األميركي جونز سالك وهو مكتشف لقاح »البوليو« بأن 
اللقاح هو سبب انتشار املرض، كما أوقفت السويد عمليات 

التلقيح ضد مرض السعال الديكي لنفس األسباب.
> > >

ويستمر املوقع بعرض عشرات األمثلة من مختلف 
أنحاء العالم ومنها بعض الدول اخلليجية إلثبات ليس 
فقط عدم جدوى اللقاح ب���ل الضرر الكبير الناجت عنه 
ويختم مبا جرى في املؤمتر 57 جلمعية األطباء واجلراحني 
األميركي���ة حني صوتوا »باإلجماع« ودون صوت واحد 
مع���ارض على وقف عمليات تطعيم األطفال باللقاحات 

املختلفة.
> > >

آخر محط�ة: أقترح ضم بعض كبار العلماء من نوابنا 
األفاضل ملنظمة الصحة الدولية والبعض اآلخر ملنظمة 

اليونسكو!

هل اللقاح هو الحل؟!
محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

املتهم الباكستاني وامامه املضبوطات

ضبط باكستاني ب� 120 كبسولة هيروينية

بعد ربطها لـ 18 عامًا بأكياس بالستيكية في غرفتها

فتاة مصرية تلقى مصرعها في منزل والدها

أميركيان يرشان »كيماوية«  على مواطن بعد حادث مروري

الحماد: ساعات الصيام تقصر دقيقة كل يوم
 ورمضان 2020 سيكون جوه معتداًل

مصرع طفل في »مبارك«
بعد استنشاقه »غريبة«

محمد الجالهمة
ب���دأ رج���ال إدارة بحث وحتري 
محافظة حولي البحث عن فلبيني قام 
بترك طفل يبلغ من العمر عاما ونصف 
العام داخل مستشفى مبارك وهرب، 
اال ان الطفل لفظ أنفاس���ه األخيره 
امس وتبني لألطباء بعد الفحص ان 
الطفل توفي جراء تأثره باستنشاق 

مادة غريبة.
وقال مصدر امني ان االطفاء في 
مبارك ابلغوا وزارة الداخلية مبصرع 
الطفل، مشيرا الى ان رجال املباحث 
بصدد توقيف الفلبيني الذي اوصله 

للوقوف على حقيقة وفاة الطفل.

أمير زكي
»على م���دار 18 عاما كنت اربطها 
تارة م���ن رقبتها وت���ارة اخرى من 
يدها، استخدم االكياس النايلون في 
ربط يدي ورقبة ابنتي الن االكياس 
النايلون ليست قاسية كأحبال الغسيل 
البالس���تيكية، وافعل ذلك ليس من 
منطلق ايذاء ابنتي املعاقة ذهنيا ولكن 
بقصد السيطرة على انفعاالتها وحتى 
ال تؤذي نفس���ها او تؤذي اشقاءها 
الثالثة او والدتها وح����اولت بشتى 
الطرق عالجها سواء في موطني أو 
في الكوي���ت ولكن دون ج�����دوى«، 
هكذا دافع وافد مصري يعمل مدرسا 
للتربية االسالمية عن نفس����ه امام 

وكي���ل ني�����ابة االحم���دي وال���ذي 
انتقل الى منزله في منطقة صب�����اح 
الس�������الم ملعاينة جثة فت�����اة من 
مواليد 1989 وج���دت مخنوقة على 

سرير نومها.
ووفق مصدر امني فان بالغا ورد 
الى عمليات وزارة الداخلية يوم امس 
االول من وافد مصري مبصرع ابنته 
وعل���ى الفور انتقل الى موقع البالغ 
بحكم االختصاص املكاني مدير امن 
محافظة مبارك الكبير العميد ابراهيم 
الطراح ومدير مباحث مبارك الكبير 
ووكيل نيابة االحمدي حيث شوهدت 
جثة الفتاة ملقاة على السرير ولكن 
رجال االمن واألدلة رصدوا اثار ربط 

حيث جرى اخطار وكيل النيابة بوجود 
شبهة جنائية، فسرد األب تفاصيل ما 
حدث، مشيرا الى ان زوجته ابلغته 
عصر امس االول بانه���ا دخلت الى 
ابنتهما املعاقة لتقدمي الطعام  غرفة 
لها ولك���ن االم وج����دتها بال حراك 
حيث سارع الى املنزل وفك االكياس 
من على رقبتها ويدها ووضعها على 

السرير.
وقال االب انه اعتاد على ربط ابنته 
منذ ان كان عمرها عامني بطريقة تشبه 
ربط احليوانات االليفة، مؤكدا على 
انه يفعل ذلك م���ن منطلق احلرص 

على ابنته.
هذا وق���ال املصدر ان رجال االمن 

سجلوا قضية القتل باخلطأ في بداية 
التحقيق مع االب اال ان وكيل النيابة امر 
بتصنيف القضية باعتبارها انتحارا 
خاصة بعد االستماع الى افادات األم 
واالب واش���قاء الفتاة واالطالع على 
التقارير الطبية بش���أن اعاقة الفتاة 

الذهنية.
من جهة اخرى أقدمت وافدة آسيوية 
على شنق نفسها في منزل كفيلها في 
منطقة عبداهلل املبارك وس���ارع الى 
موقع البالغ رجال الطوارئ الطبية 
ومنهم عبداهلل العنزي وخالد الرشيدي 
وبعد الكشف على الوافدة تبني وفاتها 
ومت اخطار الطب الش���رعي واألدلة 

اجلنائية.

أمير زكي
احتجز وافدان من اجلنس���ية االميركية متهي���دا الحالتهما الى 
النياب���ة العامة بتهمة إحلاق االذى مبواط���ن برش مادة كيميائية 

على جسده.
ووفق مصدر امني فان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية عن تعرضه 
لالعتداء بالضرب والرش مبادة تستخدم في اطفاء احلرائق »صادرة 

من طفاية احلريق« مشيرا الى انه، فيما كان يسير مبركبته تصادمت 
مبركبة بها وافدان أميركيان على طريق القادسية الرئيسي، وحدث 
في اعقاب احلادث تش���ابك بااليدي وقام اح���د االميركيني بضرب 
املواطن على يده بآل���ة حديدية فيما قام اآلخر برش املواطن بغاز 
مطفأة احلريق وارفق املواطن تقريرا طبيا تضمن كسرا في الساعد 

ووجود اثار على جسد املواطن ملادة كيميائية.

هاني الظفيري
اشار مدير مرصد املرزم الفلكي م.مساعد حمد 
احلماد الى ان درجات احلرارة ستبدأ في التراجع 
خالل االيام القليلة املقبلة تزامنا مع التناقص 
في عدد ساعات النهار الذي ستشهده الكويت، 
حيث ستتراوح معدالت درجات احلرارة خالل 
فترة النهار ما بني 43 و45 ومن املتوقع ان تبدأ 
هذه املعدالت في التراجع ايضا مع االس���بوع 
الثاني والثالث من ش���هر رمضان وس���يكون 
االعتدال مع دخول منتصف ش���هر س���بتمبر 
املقبل، وذلك بعد تغير زاوية سقوط االشعاع 
الشمس���ي على االرض والذي من املتوقع ان 

يساهم في احلد من درجات احلرارة.

وقال احلماد ان الب���الد متر حاليا بالفترة 
الثاني���ة واالخيرة من فص���ل الصيف والتي 
ستتبعها فترة انتقالية لفصل اخلريف، وذكر 
ان عدد س���اعات الصيام بدأ في التناقص مع 
نقصان عدد ساعات النهار حيث ان عدد ساعات 
النهار تقل تدريجيا طوال شهر رمضان مبعدل 
»دقيقة تقريبا«، مشيرا الى ان ساعات الصيام 
كانت في اقصاها »14 س���اعة و26 دقيقة« في 
اول ايام رمضان، واقصرها سيكون »13 ساعة 

و33 دقيقة« مع نهاية الشهر الفضيل.
واش���ار احلماد الى ان شهر رمضان يتقدم 
مبقدار 10 ايام تقريبا في التقومي امليالدي في 

كل عام.

أمير زكي � عبداهلل قنيص
بعد ساعات محدودة من تقدمي االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بقيادة العميد 
الشيخ احمد اخلليفة معلومة قيمة على 
طبق من ذهب الى قطاع خفر السواحل 
بشأن صفقة بني مهربني ايرانيني وجتار 
الدخال 150 كيلوغراما من احلشيش على 
مقربة من جزيرة عوهة ومشاركة ادارة 
املكافح���ة احمللية بقي���ادة العقيد احمد 
الشرقاوي ومساعده املقدم محمد الهزمي 
والرائد النش���ط محمد قبازرد مت ضبط 
البحارة االيرانيني الثالثة وكذلك ضبط 
التاجرين واعترف املهربون االيرانيون 
بأنهم ألقوا في ع���رض البحر 52 كيلو 
من احلشيش والترياق، فقام الشرقاوي 
والهزمي وقبازرد مبعاودة االتصال بادارة 
اخلفر للبحث عن الكمية امللقاة في عرض 
البحر وانتش���الها، وعاد رجال العميد 
اخلليفة ليس���جلوا اجنازا جديدا مبنع 
ضخ كيلو ونصف الكيلو من الهيروين 
اخلام بح���وزة باكس���تاني يدعى غني 
عبدالرحمن، فيما ق���ال مصدر امني ان 
رجال ادارة املعلومات بقيادة املقدم فيصل 
املطيري واملالزم اول بدر الرباح هم من 
تولوا القضية التي انتهت بتوقيف غني 
عبدالرحمن وضبط 120 كبس���ولة من 

الهيروين تزن اكثر من كيلوغرام.

ووف���ق مصدر امني ف���إن معلومات 
وردت الى مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الش���يخ احمد اخلليفة 
عن حيازة باكستاني يعمل جنارا ويقطن 
الهيروين  في منطقة الصليبخات ملادة 
اخلام، حيث مت تكليف ادارة املعلومات 
بعمل التحريات ومن ثم مت اس���تدراج 
الباكستاني لبيع 25 غراما من الهيروين 
مقابل 500 دينار، وبعد تسليمه الهيروين 
وتسلمه املبلغ املرقم القي القبض عليه 
ومت االنتقال الى مسكنه ليعثر بداخله 
على بقية الهيروين، واعترف الباكستاني 
باالجتار وبان الهيروين جلبه وافد آخر 
وس���لمه له، كما عثر مع الباكس���تاني 
عل���ى مبلغ مالي اعترف ب���انه حصيلة 

البيع.
من جهة اخرى اح���ال رجال االدارة 
العامة للمباحث مواطنا الى النيابة العامة 
بتهمة حيازة نصف كيلو من احلشيش 
والهيروي���ن واحلبوب املخ���درة، وقال 
مصدر امني ان رج���ال املكافحة ومنهم 
املالزم���ان اوالن ناصر العجيمان وعلي 
عبداهلل استدرجوا املواطن لشراء كمية 
من احلشيش في الساملية ومن ثم ألقيا 
القبض عليه واخضعا مركبته ومنزله 
للتفتيش ليعثرا على املخدرات املضبوطة 

مخبأة أسفل املقعد.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تحليل سياسي: هل يسير االتحاد األوروبي على خطى الجامعة العربية؟

- .. ورحم اهلل االتحاد األوروبي إن سار على درب جامعتنا.
مصر تخسر 3 مليارات بسبب تكاسل الموظفين في رمضان.

- وعندنا لو يجمعون كسل موظفينا في رمضان وغيره أكيد بيصك التريليون 
أبواللطفواحدبالمستريح.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

قب���ل صب اللعن���ات على 
محطة الص���رف الصحي في 
منطقة مشرف والتي توقفت 
اجهزة الضخ فيها فتسببت في 
ملوثات تضر البيئة. اقول قبل 
ذلك يجب علينا تفهم الظروف 
»النفسية« لهذه املضخة فرمبا 
كان توقفها بقصد ايصال رسالة 
لنا، او بغرض الدفاع عن نفسها، 
فان كان الضغط يولد االنفجار، 

فكذلك كثرة الضخ.
فقبل السمك النافق أو املاء 
الفاسد أو الهواء امللوث، هناك 
مال سياس���ي فاسد ومسؤول 
فاسد ومثقف فاسد وسياسي 
فاس���د وتاجر فاس���د. وقبل 
الش���طآن امللوثة لدينا إعالم 
الى تس���ميم  ملوث يس���عى 
العق���ول وتدمي���ر النف���وس 
وجتفيف منابع الوعي. وقبل 
توقف اجهزة الضخ في احملطة 
»املسكينة« كنا وال نزال نشاهد 
ونس���مع ونستنشق الروائح 
الكريهة املنبعثة من القرارات 
املرجتلة والتصريحات الغبية 
والعنتريات الفجة والسياسات 

املرتبكة.
من يدري؟ فرمبا ش���عرت 
ه���ذه احملط���ة املغلوبة على 
امرها باحل���زن والكمد ألنها 
الوحيدة التي يقال عنها »محطة 
الصرف الصحي« فتوقفت عن 
الض���خ احتجاجا على الناس 
أنوفهم حني  الذين يكمم���ون 
مي���رون قربه���ا ويتجاهلون 
الروائ���ح النتنة الصادرة من 
جهات خائسة اخرى تنبعث 
منها روائح كريهة ال تغطيها 
العطور وال دهن العود أو حرق 

البخور.

فرويد في مضخة 

البقاء هلل
يوس�ف عيسى جاسم بوحمدي � 62 عاما � الرجال � الشهداء � ق 
1 � ش 109 � م 6 � ت: 99497222 � النساء � حطني � ق 4 

� ش 416 � م 14 � ت: 99955006.
ربعي سعود عبداهلل الشيتان � 57 عاما � الرجال � العمرية � ق 2 
� ش 5 � م 41 � ت: 99007087 � النس���اء � العارضية � ق 

6 � ش 2 � ج 1 � م 32 � ت: 99200720.
عبداهلل مترك شبيب العجمي � 87 عاما � الرجال � هدية � ق 5 � ش 
12 � قسيمة 2 � ت: 99546444 � 99556444 � النساء � علي 

صباح السالم � ق 3 � ش 3 � م 34 � ت: 23272636.
ليل�ى ظاه�ر محمد اجلنف�اوي � 51 عاما � الرجال � العيون � ق 2 
� ش 4 � م 67 � النس���اء � القصر � ق 3 � ش 5 � ج 2 � م 

309 � ت: 66022515.
نوي�ر نومان عوض الزعبوط، زوجة س���عدون بعيجان الزعبوط 
املطي���ري � 73 عام���ا � الرق���ة � ق 2 � ش 26 � م 77 � ت: 

.99835777 � 99722232

ش�عفة مرزوق فراس العجمي، أرملة حس���ني عبدالهادي بوجما 
العجم���ي � 64 عاما � ابوحليفة � ق 2 � ش���ارع كعب بن 

زهير � م 26 � ت: 66658878 � 99797779.
سلمان محمد سلمان الشعيب � 70 عاما � الرجال � العمرية � ق 3 
� الشارع السابع � م 16 � ت: 99707659 � النساء � خيطان 

� ق 10 � ش 6 � م 33 � 66255266.
نادي�ة ابراهيم حس�ن، زوجة عيسى سيد عباس القالف � 54 
عاما � الرجال � مسجد البحارنة � الدعية � ت: 99502591 
� 67000362 � النس���اء � الشهداء � ق 2 � ش 207 � م 23 

.99732708 �
عل�ي محمد ب�ن حرقان البصيري � 65 عاما � جنوب اجلهراء � ق 7 

� م 385 � ت: 97997925.
الولي�د ماج�د حج�اج املطيري � 9 س���نوات � الفردوس � ق 5 � 
الشارع االول � ج 9 � م 13 � مقابل صباح الناصر بجانب 

البنزين � ت: 99586547 � 99799619.
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