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خالل مشاركته في معرض »روائع الكويت« لـ »مستقلة« اآلداب

الشايع: أرفض مقولة إن شبابنا »اتكالي« 
وسأطالب بإنشاء صالة متعددة األغراض لطلبتنا

ندوة المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية: الحكومة 
ال تجيد فن إدارة األزمات وإنفلونزا الخنازير أوضح مثال

سعود المطيري
اقامت قائمة املستقلة بجامعة 
الكويت معرضا تسويقيا لطلبة 
اجلامع����ة حتت عن����وان »روائع 
الكويت« بحضور عضوي املجلس 
البلدي ش����ايع الش����ايع ومهلهل 

اخلالد.
في البداية اعرب الش����ايع عن 
اعجابه الش����ديد مبا ش����اهده في 
املعرض خ����ال اجلولة التي قام 
بها على املعرض وما احتواه من 
منتجات الطلبة، وقال انه امر يجعل 
الشعب الكويتي سعيدا ملا ميلكه 
الشباب الكويتي من طاقات وافكار 

رائعة.
وبني الش����ايع انه سيكون من 
اول املطالبني بإنشاء صالة متعددة 
االغراض للش����باب الكويتي لكي 
يعرضوا ابداعاتهم، موضحا ان ما 
شاهده في املعرض يثلج الصدر 
وق����ال رغم ان ش����بابنا اعمارهم 
صغيرة اال انهم يتمتعون مبواهب 

وقدرات ظاهرة فيما قدموه.
واكد الشايع ان الكويت ستعود 
درة اخلليج اذا ما مت تقدمي الدعم 
املتواص����ل والامح����دود لهؤالء 
الش����باب، مبينا انه سيكون لهم 
الذراع اليمنى من خال املطالبة من 
سمو رئيس مجلس الوزراء بإنشاء 
صالة خاصة بهم وقال س����أطرح 
كذلك هذه الفكرة في املجلس البلدي 
لدعم فئة الطلبة املبدعني في جميع 

املجاالت.
واوضح الش����ايع انه اذا ما مت 
اعطاء هؤالء الشباب الفرصة لتقدمي 
ما لديهم اتوق����ع ان يتم تصدير 
منتجاتهم ال����ى دول العالم ولكن 
لاسف الش����ديد جتدهم مكتوفي 
االيدي النهم يحصلون على الدعم 

املباشر.
ورد الشايع على من يقول ان 
الشاب الكويتي غير منتج واتكالي 
ال يحب العمل احلرفي واليدوي: 
فليأت الى املعرض ليرى بعينه ان 
الشاب الكويتي شاب منتج وليس 

مستهلكا.
وبدوره ايد مهلهل اخلالد كام 
الكويتي  الشاب  ان  الشايع حول 
دائما ما جتده طموحا ويس����عى 

حمد العنزي
قال الناشط السياسي فيصل 
الطويح: انن���ا نعيش في زمن 
الرعب والقلق والتوتر، خصوصا 
ان احلكومة تعاند الشعب فيما 
يخ���ص قضاي���اه، موضحا ان 
ظهور اول حالة اصابة بإنفلونزا 
اخلنازير في املدارس اخلاصة أمر 
يزيد من معاناتنا، وتساءل: اذا 
كانت احلكومة غير قادرة على 
االستعداد ملواجهة املرض فلماذا 

تزج بأرواح ابنائنا الطلبة؟
جاء ذلك ف���ي ندوة املرصد 
الكويتي لتأصيل الدميوقراطية 
مساء امس االول حتت عنوان 
ب���ني  »انفلون���زا اخلنازي���ر.. 
التحذي���ر.. والتخدي���ر« ف���ي 
ديوانية الناشط السياسي فيصل 

الطويح.
واك���د الطوي���ح ان املتتبع 
ملسيرة احلكومة يجدها ال متتلك 
فنون ادارة نفسها وليست ادارة 
بلد، والدليل عدم وجود خطة 
واضحة يس���ير عليها مجلس 
ال���وزراء، معتب���را ان القضايا 
الت���ي متر بها الباد تش���عرنا 
بأنن���ا ضائع���ون، موضحا ان 
التسرب الذي حدث في محطة 
مش���رف قد يزيد من تداعيات 
امل���رض واحلكوم���ة ال متتلك 
خطة ونفسا اعاميا، خاصة ان 
الوزراء يتحدون  بعض وكاء 
الوزراء في بعض املعلومات مما 
يوض���ح ان البروتوكول غائب 

بني االطراف.

تخاذل

وتساءل: ملاذا يتخاذل بعض 
النواب في مناقش���ة تداعيات 
امل���رض؟ الس���يما ان البعض 
منهم مستفيد من تأجيل اجللسة 
الطارئة، موضحا ان حياة الشعب 
تستحق الوقوف عندها، وبني ان 

ان االقب����ال الكبير من قبل الناس 
يق����ف في وجه كل من ش����كك في 
قدرة ومواهب الطالب الكويتي، كما 
ان قائمة املستقلة في كلية اآلداب 
وعدت اجلموع الطابية باقامة هذه 
التي حتتضن مواهبهم  املعارض 

وبشكل سنوي.
واختتم الصفار حديثه قائا ان 
قائمة املستقلة دائما ما تسعى الى 
خلق الود والتجانس بني الطلبة 

بإقامة النشاطات االبداعية.

باالزدياد، موضحا ان س���حب 
تواقي���ع بعض الن���واب لعقد 
اجللسة الطارئة دليل على وجود 
الصفقات، مطالبا بعدم االعتماد 
على التقارير مع ايضاح احلاالت 
التي توفيت جراء هذا املرض بكل 
شفافية مع تشكيل جلان وطنية 

لتدارس االمر بصورة أعمق.

تنفيع

من جهته، قال نائب رئيس 
اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 
االداء البرملاني ناصر الشليمي 
ان مرض انفلونزا اخلنازير اشد 
قس���وة من االنفلونزا العادية، 
موضحا ان ظهور املرض وراءه 
متسبب بغرض تنفيع شركات 
االدوي���ة.  وبني ان وجود 1733 
حالة مصابة باملرض يستدعي 
عقد جلس���ة طارئة، علما اننا 
مقبلون على املدارس وكذلك قرب 
شهر اكتوبر الذي يعتبر فرصة 
لتزاوج الڤيروسات مما قد يودي 

بحياة الكثير من الناس.

وامنا من خال عم����ل جاد قامت 
به القائمة خصوصا بعد انقطاع 
الدراسة منذ انتهاء الفصل الصيفي 
وقال ان املستقلة حرصت على جمع 
الشباب املوهوبني والذين لديهم 
القدرة والدافع لع����رض اعمالهم 
ومواهبهم في هذا املعرض والذي 

يستمر ملدة ثاثة ايام.
واكد الصفار ان معرض روائع 
الكويت ما هو اال نش����اط طابي 
س����عت القائمة الى اقامته، مؤكدا 

عل���ى فصل الش���تاء الذي تكثر 
فيه حاالت االنفلونزا، مؤكدا ان 
بعض من يقف في اللجنة الصحية 
ليس لديه دراية أو اطاع باالمور 

الصحية. 
واعتبر ان عقد اجللسة الطارئة 
في مجلس االمة كان س���يؤدي 
الى تلمس االس���باب والوقوف 
حولها، السيما ان اجلميع يعلم 
الباد  ان االوضاع الصحية في 
تعيس���ة، والدلي���ل ان الكثي���ر 
من وزراء الصحة الس���ابقني قد 
استجوبوا، مبينا ان توقيع 30 
نائبا لعقد اجللسة الطارئة هو 
دليل على انه���م ميثلون نبض 

الشعب.

تقارير عالمية

واشار الى ان ما مت االستناد 
اليه ف���ي التقارير ال���واردة من 
منظمة الصحة العاملية التي تبني 
ان االوضاع الصحية مطمئنة هي 
بالنسبة للشعب مخالفة لذلك، 
خاصة ان احلاالت املصابة بدأت 

الى اب����راز مواهبه الت����ي يتمتع 
بها من خال املمارس����ة املستمرة 
وصقل املوهبة بشيء يستفيد منه 
اآلخرون، مؤكدا ان املنتجات التي مت 
عرضها سيكون لها رواج خصوصا 
في هذا الشهر الفضيل حيث يحب 
الن����اس ان يذهبوا ويتجولوا في 

هذه املعارض.
اما منسق قائمة املستقلة في 
كلية اآلداب حبيب الصفار فقال ان 
اقامة هذا املعرض لم تأت مصادفة 

بعض النواب لم يوفوا بالقسم، 
مطالبا الشعب مبحاسبة هؤالء 
النواب بصورة جدية مع ارسال 
مبعوث���ني من منظم���ة الصحة 
العاملي���ة ملعرفة االداء احلكومي 

في هذا اجلانب.
من جانبه، قال رئيس املرصد 
الكويتي لتأصيل الدميوقراطية 
مطلق العبيسان انه وبعد فقدان 
5 ارواح بش���رية نتيجة مرض 
انفلون���زا اخلنازير على البد ان 
يعقد مجلس االمة جلسة طارئة 
ملواجهة املرض عن طريق تعاون 
كل قطاع���ات الدولة، فضا عن 
تطمني الشعب حول االجراءات 

احلكومية.

اللجنة الصحية

وطال���ب العبيس���ان اعضاء 
اللجنة الصحية في مجلس االمة 
بتوضيح املناقشات التي حدثت 
في اجللسات االخيرة الستبيان 
احلقائق ومعرفة اجراءاتهم في 
هذا اجلانب، خاصة اننا مقبلون 

موسى أبوطفرة
رغ���م الرعب ال���ذي أحدثه 
انتشار مرض انفلونزا اخلنازير 
وم���ا صاحبه م���ن حتذيرات 
ورس���ائل توعوي���ة تطال���ب 
بزيادة احليط���ة واحلذر، أبى 
األطف���ال إال أن ميارس���وا في 
هذا الشهر الفضيل عادة تطل 
علينا في منتصف الشهر وهي 
»القرقيعان« وسط أجواء الفزع 
ان  إال  ومع فرحتهم وبراءتهم 
الوقاية من هذا املرض لم تغب 
كثيرا، حيث ارتدى البعض منهم 
غطاء الوقاية في مشهد يؤكد 
حالة اخلوف من ه���ذا الوباء 
فقد حرص األهالي على حماية 

أطفالهم عبر هذه األقنعة.

فيصل الطويح ومطلق العبيسان وناصر الشليمي خالل اللقاء

جولة داخل املعرض

احتفال بالقرقيعان

جانب من األطفال املشاركني في احلفل

يقام تحت رعاية النائب األول

»اتحاد بريطانيا وإيرلندا«:  التسجيل
في حفل الخريجين مستمر حتى 15 الجاري

األطفال أحيوا القرقيعان وسط أجواء الفزع

أعلن االحتاد الوطني لطلبة الكويت - فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
عن بدء التسجيل في حفل اخلريجني واملزمعة اقامته حتت رعاية النائب 
األول لسمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر املبارك، مقدما خالص 

التهنئة جلميع الطلبة والطالبات اخلريجني لهذه السنة.
جاء ذلك على لسان نائب الرئيس للشؤون األكادميية العويد العتيبي 
حيث اعلن ان آخر موعد للتس����جيل في حفل اخلريجني هو تاريخ 15 

اجلاري ولن يتم استقبال اي تسجيل بعد ذلك.
وأوضح العتيبي انه على الطلبة الراغبني في التكرمي في حفل اخلريجني 
أن يقوموا بارسال صورة من جواز السفر وصورة من الشهادة الدراسية 

 ،agreed@hotmail.com :وصورة شخ���صية عل�����ى االمييل ال�����تالي
مبينا انه بعدها ستقوم اللجنة بالرد على الطالب ومنحه رقم تسجيل 

يتم من خاله طباعة شهادة التقدير والدروع التذكارية.
وأش����ار الى ان االحتاد اذ ينتهز هذه الفرصة لتقدمي جزيل الشكر 
وعظي����م االمتنان للنائب األول لرئيس مجل����س الوزراء على رعايته 
الكرمي����ة حلفل ابنائه اخلريجني حيث كان����ت لفتة أبوية كرمية منه، 
وليس ذلك بغريب على الش����يخ جابر املبارك ملا عودنا عليه من دعم 
كبير ألنشطة الطلبة على مدار السنوات املاضية سائلني املولى ان يدمي 

عليه موفور الصحة والعافية.

)سعود سالم(شايع الشايع ومهلهل اخلالد يفتتحان املعرض


