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اقتراحان قدمهما النائب س���عد اخلنفور لدعم اخلدمات في 4
مناطق الدائرة الرابعة، االول قال فيه: اسوة مبستوصفات معظم 
املناطق السكنية التي اقرت وزارة الصحة استمرار العمل فيها 
على مدى 24 ساعة، ولتقدمي اخلدمات الصحية االكمل ملراجعي 
مس���توصف منطقة الرابية، الرحاب، العمرية، عبداهلل املبارك 
وضاحية صباح الناصر. لذا فإنني اقترح استمرار العمل طوال 
ايام االسبوع من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية 

عشرة ليال في املراكز الصحية ملناطق: الرابية، الرحاب، العمرية، 
عبداهلل املبارك وصباح الناصر.

وقال اخلنفور في االقتراح الثاني: نظرا لالزدحام الشديد من 
قبل مراجعي مستشفى الفروانية ورغبة في التقليل من االزدحام 
ووقف املعاناة التي يواجهها املراجعون، لذا فإنني اقترح السماح 
لسكان مناطق االندلس والفردوس وصباح الناصر والعارضية 

مبراجعة مستشفى الصباح ومستشفى الفروانية.

الخنفور للسماح لسكان األندلس والفردوس والعارضية بمراجعة مستشفى الصباح

سعد اخلنفور

الخرافي استقبل فريق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الراشد: منع الحوامل العامالت بالمستشفيات من االختالط 
أو اإلشراف على عالج المشتبه في إصابتهم بإنفلونزا الخنازير

الدويسان يقترح توحيد مواد الجنسية
كويتيا بالتأسيس وكذلك بعض 
الدورات واملناصب العسكرية، 
مما يجعل هذا املواطن صاحب 
الكفاءة يش���عر بع���دم العدالة 
وع���دم اعطائه الفرصة خلدمة 
بلده، وكذلك يش���عر بنوع من 

التمييز.
لذلك تقدمت باالقتراح بقانون 
لتوحيد مواد اجلنسية التزاما 
بالعدالة واملساواة بني املواطنني 
حسبما نصت عليه مواد الدستور 
وهو ما يساعد على زيادة اواصر 
الوحدة الوطنية ونبذ أي دعوة 
للتمييز واتاحة الفرص للجميع 

خلدمة بالدهم.
الدويس���ان زمالءه  وطالب 
الن���واب الذين طامل���ا اصدروا 
تصريحات صحافية يدعون فيها 
لتوحيد اجلنسية بان يتجهوا 
الى اخلطوات العملية لتحقيق 
ذلك من خالل التوقيع معنا على 
هذا االقتراح واملوافقة عليه عند 

عرضه.

قال النائب فيصل الدويسان 
العدال���ة  الدس���تور كف���ل  ان 
واملساواة بني املواطنني ولم يفرق 
بينهم في احلقوق والواجبات، 
وكذل���ك املجتمع الكويتي جبل 
على الوحدة الوطنية في أحلك 
الظروف، وكما شهدنا ذلك اثناء 
فترة االحتالل العراقي الغاشم 
لبالدنا، حيث لم يفرق املعتدي 
بني الكويتيني في االعتداء ولم 
يصنفهم وفقا ملادة جنسيتهم.

واضاف الدويس���ان: اال انه 
مع االس���ف هناك عدم تطبيق 
ملواد الدستور التي تؤكد العدالة 
واملساواة بني املواطنني، وذلك 
ملا نشهده من تفرقة ومتييز بني 
ابناء الش���عب الواحد في مواد 
اجلنسية، حيث يصنف البعض 
بالوالء وبالعمل حس���ب املادة 
املذكورة في جنسيته وهذا غير 
صحي���ح، وغير مقبول في بلد 
دميوقراط���ي كالكويت، فالكل 
سواسية في الواجبات التي كفلها 

لفت النائب علي الراشد الى خطورة مرض انفلونزا اخلنازير 
وانتشاره السريع في دول العالم وضعف االمكانيات الطبية العاملية 
في احلد من انتشار هذا املرض في العالم وظهوره بصورة الفتة 
اكثر في العيادات واملستش���فيات واملراكز الصحية وارتفاع عدد 

احلاالت املسجلة يوميا بشكل متسارع.
وقال الراش���د في اقتراح برغبة تقدم ب���ه »نقترح منع جميع 
احلوامل من العامالت في املستشفيات ومراكز الصحة احلكومية 
واخلاصة االكثر عرضة باالصابة بخطر مرض انفلونزا اخلنازير 
من االختالط او تش���خيص او االش���راف على عالج املشتبه في 
اصابتهم بڤيروس هذا املرض مع تكليفهم مبهام اخرى بعيدا عن 
هذه الع���دوى حفاظا على صحتهن من مخاطر مضاعفات املرض 
التي ميكن ان تؤثر على االم وجنينها والتي قد تؤدي مضاعفاتها 

الى االجهاض«.

الدستور، لذلك يجب ان يكون 
الكل سواسية ايضا في احلقوق 

التي كفلها الدستور.
اننا  الدويس���ان  وأوض���ح 
نش���هد ه���ذه التفرق���ة وعدم 
املساواة خصوصا في الوظائف 
احلكومية، حيث الكويتي مهما 
كانت كفاءته وخبراته ال يتقلد 
املناص���ب القيادية، ان لم يكن 

اس���تقبل رئي���س مجلس 
االمة جاسم اخلرافي في مكتبه 
صباح امس فريق برنامج االمم 
املتحدة االمنائي برئاسة د.صالح 

بورجيني القائم بأعمال املمثل 
املقيم للبرنام���ج. جرى خالل 
اللق���اء بحث دور االمم املتحدة 
في تقدمي اخلب���رات والدورات 

العامة ملجلس  ملوظفي االمانة 
االمة. حضر اللقاء االمني العام 
املساعد لشؤون التدريب االداري 
والتطوير عبدالعزيز الساعي.

فيصل الدويسان

علي الراشد

اخلرافي مستقبال فريق االمم املتحدة االمنائي 

)أحمد باكير(د. جمعان احلربش يتوسط د. املطر ود. املال

الدقباسي للساير: ما إجراءاتكم لحل مشكلة 
»العناية المركزة«  و»النساء والوالدة«  بمستشفى الجهراء؟

الخرينج لمساواة المحققين في »الداخلية«
في الحقوق والواجبات والمزايا

تقدم النائب علي الدقباس���ي بسؤال برملاني 
لوزير الصحة قال فيه: ان مستش���فى اجلهراء 
يخدم أكثر من 300 ألف س���اكن، ويعتبر اخلط 
األول حلوادث طريق الساملي والعبدلي والصبية، 
فلماذا ال يوجد به سوى 127 غرفة عناية مركزة؟ 
ويوجد به حوالي 12 سريرا تخدم مرضى اجلراحة 
والباطنية واألطفال والنساء بجانب حوادث الطرق 
وهي شبه يومية ولم يتم جتديده او حتى زيادة 

عدد األسرة مبا يخدم س���كان املنطقة، وجناح 
النس���اء والوالدة ال يستطيع استيعاب األعداد 
باملنطقة لدرجة ان املرأة احلامل تضع وتخرج في 
نفس اليوم، ما يؤثر على صحتها وصحة اجلنني 
وذلك بسبب عدم وجود أسرة، وطلب الدقباسي 
إفادته عن اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة حلل 
هذه املشكلة بالنسبة للعناية املركزة وجلناح 

النساء والوالدة.

طالب النائب مبارك اخلرينج 
مبساواة أعضاء اإلدارة العامة 
للتحقيقات في جميع احلقوق 
والواجبات واملزايا والضمانات 
املماثل����ة التي يحص����ل عليها 

زمالؤهم في النيابة العامة.
وأضاف ان املادة 10 من قانون 
رقم 53 لسنة 2001 بشأن اإلدارة 
العام����ة للتحقيقات أعطت لهم 
احلق في املس����اواة باعتبارهم 
قانونيني يقومون بواجباتهم مبا 
القوانني واللوائح  تنص عليه 

وان ادارة الفتوى والتشريع كما 
ورد في كتابهم رقم 3346 بتاريخ 
الى حقوق  2004/8/18 اشارت 
»احملققني« بالعدل واملساواة مع 
زمالئهم أعضاء النيابة العامة.
وأكد اخلرين����ج ان اعضاء 
العام����ة للتحقيق����ات  اإلدارة 
يبذلون جهدا وعناء، خصوصا 
ان قضايا اجلنح كثيرة وحتتاج 
الى مضاعف����ة اجلهد حتى يتم 
الش����خصية  انصاف احلقوق 
والعامة، وعلى وزارة الداخلية 

ان تدعم مشروع زيادة رواتبهم 
وحصولهم عل����ى املزايا ألنهم 
البلد بش����كل  يعملون خلدمة 
يحفظ ويصون هيبة القانون.

واختتم اخلرينج قوله بان 
العدل واملس����اواة يتطلبان من 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
انصاف »احملققني« وان مزاياهم 
ال تتماشى مع قدراتهم القانونية، 
خصوصا انه����م مأمتنون على 
حقوق اجلميع مما يتطلب دعمهم 

وانصافهم.

العنجري لحفظ مقاعد للطلبة لخطة االبتعاث في يناير المقبل
دعا النائب عبدالرحمن العنجري وزيرة 
التربي����ة ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي 
احلمود ال����ى حفظ عدد مناس����ب من مقاعد 
البعثات خلطة االبتعاث ف����ي الربيع املقبل 
)ديسمبر � يناير( لطلبة الفصل االول املتوقع 
تخرجهم وطلبة )resit( الثانوية االجنبية في 

بداية العام املقبل.
وأوضح العنجري في تصريح صحافي ان 
العديد من الطلبة املتفوقني سيكملون متطلبات 
التخرج من مواد في فترة الربيع ويجب منحهم 
فرصة لالبتعاث كزمالئهم، خاصة ان فرص 
القبول تكون متوافرة في العديد من اجلامعات 

املرموقة االميركي����ة واالوروبية في الفصل 
الربيعي )مارس( مشيرا الى ان تأجيل تقدمي 
خطة االبتعاث في يناي����ر املقبل الى اخلطة 
الصيفية سيضيع فرصة ثمينة على طلبتنا 
االعزاء، وما يقارب عام����ا ونصف العام من 

حياتهم الدراسية.
وعبر العنجري عن ثقته مبراعاة القائمني 
عل����ى وزارة التعليم العالي حلاجات الطلبة 
ومس����تقبلهم ومراعاة وكيلة الوزارة د.رشا 
الصباح لتلك االحتياجات، خاصة بعد نتائج 
خطة البعثات االخيرة واالعداد املميزة التي 
مت قبولها والتخصصات املتنوعة التي متثل 

حاجات البلد التي مت االبتعاث اليه، مبا ميثل 
نقلة نوعية في مس����يرة التأهيل األكادميي 
الوطني ونقل اخلب����رات والعلوم من مراكز 
التعليم املتطورة واملميزة في العالم للكويت. 
وختم العنجري تصريح����ه بتقدمي التهنئة 
للطلب����ة الذين مت قبولهم في خطة البعثات، 
متمني����ا لهم التوفي����ق والتفوق في علومهم 
وخدمة بلدهم ورفع اس����مه عاليا في مراكز 
االبتعاث التي سيلتحقون بها، متمنيا كذلك ان 
تلبي وزارة التعليم العالي رغبة زمالئهم بإعداد 
خطة ابتعاث مكملة في يناير املقبل للمستحقني 

لالبتعاث في موسم القبول الربيعي.

ب سياسي  الحربش: »إنفلونزا الخنازير« ليست قضية تكسُّ
المطر: نس�بة التلوث في أم الهيمان أكثر من 700% ولدينا مشاكل بيئية خطيرة يجب مواجهتها

مال حس�ين: الڤيروس في حد ذات�ه ليس خطيرا 
وخطورته إذا اجتمع مع آخر والذين توفوا مرضى أو صغار

ليلى الشافعي
أكد النائب د.جمعان احلربش 
أهمية ان تقدم احلكومة برنامج عمل 
للتعامل مع وباء انفلونزا اخلنازير، 
وقال خالل الندوة التي أقامها املكتب 
النسائي للحركة الدستورية )حدس( 
والتي كانت بعن����وان »التحديات 
الوطنية مسؤوليتنا كلنا« بحضور 
الناشط البيئي د.حمد املطر ود.عادل 
مال حس����ني وجمع من الناشطات: 
أش����كر األخوات وهن من أنش����ط 
التجمعات النس����ائية السياسية، 
بل أنش����ط منا كرج����ال، واليوم 
هناك موجة عامة امام اي مطالبة 
نيابية حي����ث يقولون هذا صراخ 
وتكسب، واصبح بعض السياسيني 
يدافعون عن املجلس وعن الدستور 
لكي تصبح هناك مطالبة دستورية 
ويقولون اوقفوا الصراخ والتكسب 
وأعتقد ان هذا منحنى خطير جدا، 
وأعطيكم مث����اال كيف تعاملنا مع 
الوباء؟ عندما سمعنا االخبار في 
شهر 4 تقريبا بدأنا نعرف ان هناك 
حاالت وفيات وزادت االعداد وبدأ 
الناس يتكلمون ع����ن تطعيمات 
خاصة، وبعدما اجتمعنا في كتلة 
التنمية واالصالح طلعت في مؤمتر 
صحافي وقلت سنتقدم بطلب جلسة 
خاصة وقلت بالنص ليس املستهدف 
وزيرا وال رأس وزير، نريد ان تقدم 
احلكوم����ة برنام����ج عمل حكومي 
في كيفي����ة التعامل مع هذا الوباء 
واالجراءات، فيقوم وزير الصحة 
او وزيرة التربية بالتحدث في هذا 
املوضوع وفي النهاية ننتهي خلطة 
يقرها املجلس وتكون مشتركة بني 

احلكومة واملجلس لكن.
لألسف احلكومة رفضت وبعض 
النواب قالوا هذا من باب التكسب 
والتزيد واس����تهداف الوزراء قلت 
وقته����ا: هل االس����تجواب مرتبط 
باجللس����ة اخلاصة، كما صار في 

اجللسة اخلاصة.

أعلى معدالت األصابة

واضاف: آخر تقرير سمعته من 
منظمة الصح����ة العاملية يقول ان 
املنظمة تق����ر بأن هذا املرض اكثر 
خط����ورة مما كنا نعتقد س����ابقا، 
والكويت تسجل اعلى معدالت اصابة 
لهذا املرض 1700 اصابة خالل اسبوع 
سمعت د.يوسف النصف يقول خالل 
اسبوع سجلنا 443 اصابة، وهي 
نسبة مرتفعة جدا، فلو حتول املرض 
الى وباء فكيف نستطيع توفير غرف 
واسرة عناية مركزة في الكويت؟ 
االخطر واملخيف وصلتني معلومة 
منذ اس����بوع وترددت الف مرة ان 
اقولها وهي ان الدواء الذي يعطى 
اآلن للمصاب ستنتهي صالحيته 
في الش����هر اجلاري، وقبل يومني 
في جريدة »ال����راي« يؤكدون هذا 
اخلبر، واالخطر ان الوزارة ارسلت 
للشركة جتديد الصالحية 3 اشهر 

والشركة رفضت.
وقال احلربش: نحن كبلد، كيف 
نتعامل مع هذه االوبئة؟ وقد طلبت 
اليوم من وزارة الصحة نشر التقارير 
املتعلقة باملرض، وموقفها من تأجيل 
الدراسة، وقد اصدرت وزارة الصحة 
تقريرا ووزارة التربية اعلنت موقفا 

امنا هي قضية بلد، تقدمنا خطوة 
للتعامل الشفاف، الطرف اآلخر لم 
يتقدم بهذه اخلطوة، مجلس وزراء 
الصحة ووزارة التربية يشتغلون 
ليال ونهارا، لكن اشك في استطاعتهم 
التعامل مع تداعيات هذا الوباء في 
املستقبل اذا كان في اسبوع واحد 
443 اصاب����ة دون مدارس، اذن كم 

تصير االصابة مع املدارس.
وقال: عندي تخوف وقلق وأمتنى 
ان نتجاوز هذه االزمة، لكن قلقي 
مصدره انه ليس هناك شفافية في 

التعامل مع هذا احلدث.
اعرف ان البني����ة التحتية في 
الكوي����ت ضعيفة ج����دا ومتردية 
وسيئة جدا، كما ان قوائمنا الطبية 
ليس����ت كاملة، لذلك سندخل هذه 

املشكلة ونتمنى ان نتجاوزها.
وقال: نحتاج الى ان نتواصل 
مع د.حمد املطر وس����نفتح امللف 
وغيره، وهناك جلنة املجلس طوال 
اسبوعني حاولنا عقد دور انعقاد 
ولقد عجزنا ومت تعطيله، لذلك ال 
تشارك في اضعاف هذه املؤسسة 
حتى لو فيها نواقص. فقضية البيئة 
قضية مهمة وعلمية، وأؤكد ان اي 
ملف نفتحه ثقوا باهلل ليس الهدف 
ان نشيل وزيرا أو حكومة، ولكن 
اذا اضطررنا الن نرفع لهجتنا في 
املشاكل املوجودة فلن يثنينا احد 
لو قال كل الناس نحن متأزمون واذا 
كان فيه ازمة وفيه وفيات فسأقدم 

طلب اجللسة.

مشاكلنا البيئية

ب����دوره، قال الناش����ط البيئي 
د.حمد املطر: أشكر املرأة في احلركة 
الدستورية االسالمية على تقدمي 
البديل بدال من الصراخ، بديل عملي 
للخدمة املجتمعية لطرح مشاكل 
واقعية متس الصحة العامة وهي 
جزء كبير من املجتمع، لذلك أتشرف 
بأن اكون في ه����ذه الندوة وأكون 
مع د.جمعان ومع د.عادل فلكم كل 

تقدير ألن هذه اضافة.

في البداية ورفضت اي تأجيل، ثم 
قالت نؤجل رياض االطفال والتعليم 
اخلاص، واتوقع قرارا باالبتدائي 
واملتوسط والثانوي وهذا داللة على 

ان ما نقوله صحيح.
وزاد: انا اآلن اسأل عن التطعيمات 
ومازلت اقول اني غير مختص، لكن 
ازعم انه اذا السكري والربو والسمنة 
مع هذا املرض تشكل خطورة فنحن 
في وضع خط����ر، اعرف اثنني من 
منطقتي توفيا باملرض واحد منهم 
طلع����ت العينات بعد الوفاة وكان 
املفترض ان يعالج باملضاد اثناء 
مرضه، واشار الى انه في شهر اكتوبر 
املقبل سيصل الى 50 الف جرعة وكل 
مواطن يحتاج الى جرعتني، ونحن 
في الكويت 3 ماليني نسمة واكثر، 
يعني ان 50 الفا ال يغطون الهيئة 
التمريضي����ة، كما لدينا معلومات 
ان الدول اس����تكملت التطعيمات، 
وقد قررت استراليا جتاهل املرض 
كما اعلن احد القياديني، ففي شهر 
اكتوبر ستكون استراليا وفرت 21 
مليون جرعة لكل مواطن واليوم 

عندي تخوفات
س����ألت د.موضي كم ممرضة 
وفرت لك����م وزارة الصحة؟ قالت: 
120 ممرضة، وكم مدرسة؟ قالت: 
1250 مدرسة، كم طالبة في املدرسة 
الواحدة؟ مبعدل ال يقل عن 400، 
هناك مشكلة، واخالف د.عادل بان 
االزمة بسيطة، فلو كنا تعاملنا مع 
انفلونزا الطيور بتعامل مؤسس 
منهجي حضرن����ا تطعيماتنا من 
وقته����ا، اليوم نح����ن نتفرج على 
االزمة وأخطر شيء ان نتعامل مع 
هذه االزمة بالتس����طيح وتغييب 

الناس.
وقال: بعض الن����واب قالوا ان 
التقرير الذي قدمته وزارة الصحة 
ووزارة التربية تقرير ممتاز وجيد، 
فلماذا ال جنعل الناس تسمع هذا 
التقرير م����ا دام ممتازا وصدر من 
خالل جلس����ة علني����ة، واكد انها 
ليست قضية تكسب وال صراعا، 

واضاف: مشاكلنا البيئية ملاذا 
تتكرر؟ مشكلة مشرف مثال على 
ذلك وما احللول؟ مشاكلنا البيئية 
ستستمر لفترة ولن تتوقف لسبب 
بسيط، نحن أوال حديثو عهد في 
الش����أن البيئي، ففي مجال الطب 
عندن����ا تخصص����ات كثيرة حتى 
أصعب العمليات اجلراحية لدينا 
متخصصون، اما التخصص البيئي 
فليس لدينا أي فنيني، ألن املرسوم 
صدر في 1995 عني اول رئيس للهيئة 
العامة للبيئة ع����ام 1996 د.محمد 
الصرعاوي ظل 9 سنوات تأسيس 
واعتقد انها كانت اكثر مدة زمنية 
كان فيها استقرار وقت د.الصرعاوي 
بعدها لم تشهد الهيئة العامة للبيئة 
اي استقرار. ملاذا ستظل مشاكلنا 
مس����تمرة ألنه ليس لدينا فنيون 
في مجال البيئة، لذلك نضع على 
عاتق زميلنا د.صالح املقعدي هذه 
املسؤولية البد ان يكون عندنا تقرير 
الناس متخصصني في انواع التلوث: 
تلوث الهواء، تلوث البيئة، تلوث 
التربة، تلوث املياه، وكذلك ستستمر 
املشكلة الن احلكومة ليست لديها 
أولويات للبيئة، اكبر دليل الهرم 
البيئي ملدة سنتني الرقابة البيئية 
ليس لديها مدير، وملاذا ستستمر 
مش����اكلنا ألن مجلس 2009 غير 
مهتم وغير مبال بالقضايا البيئية 
فأصبح مجلسنا ردود افعال مثل 

احلكومات.
ثم انتقل د.املطر للحديث عن 
مش����كلة انفلونزا اخلنازير فقال: 
هي مش����كلة دولي����ة ونحن جزء 
من املجتمع، اما مش����كلة مشرف 
فنح����ن نق����ول ان احلكوم����ة هي 
السبب الرئيسي لها هل هي أخطر 
مشكلة، أبدا املشكلة بسيطة وال تعد 
مشكلة حقيقية لو قورنت مبشكلة 
النفايات الطبية، ايهما اخطر ما هو 
في مشرف اآلن ام ما هو في احملارق 
الطبية التي تتم دون طريقة علمية 
فهي أكبر بكثير في خطورتها ألن 
حرق النفايات الطبية جتعل مادة 

الديكسني 75 عبارة عن خلط خلية 
من 75 مادة عضوية متطايرة املادة 
تساوي السرطان ومتعارف على ذلك 
علميا، فمحطة مشرف ليست بتفاعل 
شعبي ألننا مرتبطون بالبحر، سمك 
ال، سياحة ال، حتركت الناس، ولكن 
هناك مش����اكل بيئية اخطر بكثير 

من مشرف.

مشكلة النفايات

وأما عن مشكلة النفايات النووية 
في شمال الكويت فالى اآلن ما صار 
ش����يء، عندنا النفايات الصناعية 
السائلة ال يوجد اي شيء يحكمها، 
مش����كلتنا في الكويت ان هناك 5 
جهات فني����ة تش����تغل مبفردها 
وليس لها روابط، بلدية الكويت 
مس����ؤولة عن النفايات املنزلية، 
النفايات الصحية لوزارة الصحة، 
النفاي����ات االش����عاعية، النفايات 
الس����ائلة للمصانع تابعة للهيئة 
العامة للصناعة لوزارة الصحة، 
والنفايات السائلة للدولة لوزارة 
األشغال، اذن خمس جهات رقابية 
ليس بينها رابط وليس هناك مراقبة 
وال حكومة وال أولويات فضاعت 

القضية البيئية.
وزاد: النكتة ان الدولة وضعت 
جلنة عليا للطاقة النووية اي ان 
الكويت تدخل في مدخل النووي 
وهذه نكتة اذا كنا لم نستطع معاجلة 
النفاي����ات املنزلية ولم نس����تطع 
معاجلة محطة مشرف هل أذهب 

وأحضر طاقة نووية؟
ب����دوره تناول رئي����س وحدة 
خدمات الصح����ة العامة ورئيس 
التوعي����ة الصحية ف����ي محافظة 
العاصمة د.عادل املال مشكلة انفلونزا 
اخلنازير وقال ان منش����أها اصال 
احتاد ڤيروس انفلونزا الطيور مع 
اخلنازير مع ڤيروس بشرى فتكون 
ڤيروس جديد اسمه )H1N1( وبني 
ان منشأ الضجة التي اثيرت حول 
املرض يرجع الى س����ببني، االول 
انه ليس هناك مناعة بشرية لهذا 
الڤيروس اجلديد، والسبب الثاني 
كان هناك اوبئة س����ابقة ش����ديدة 
واخلوف ان يتحول الڤيروس الى 
ڤيروس شرس، وقد ظهر في سنة 
1916 الڤيروس االسباني شبيها بوباء 
عاملي مات منه 30 مليون نس����مة 
فاخل����وف ان يتحول الى ڤيروس 
شرس، لكن هذا الڤيروس في حد 
ذاته ضعيف الى متوس����ط الشدة 
وكانت الوفيات من ڤيروس اعلى 
بكثير من ه����ذا الڤيروس احلالي، 
فف����ي العالم حالي����ا 177 الف مات 
منهم 2000 وهذا ش����يء بس����يط، 
فاالنفلون����زا العادي����ة اخطر منه 

عشرة اضعاف.
 واك����د ان هذا امل����رض خطير 
على مرضى السكر والرئة والربو 
وااللتهابات املزمنة وكذلك السمنة 
املفرطة فكلها عوامل تؤدي للوفاة، 
وكذلك من هم فوق 65 سنة واالقل 
من 5 سنوات والذين لديهم خلل في 
املناعة، اما االصحاء فهم يصابون 
باالنفلونزا العادي����ة فاخلطورة 
ليس����ت الى هذا احل����د والضجة 
ما هي حقيقية، فلو رأينا نس����بة 
الوفيات 5 واالصابات 2000 فهي 

في ندوة »التحديات الوطنية مسؤوليتنا« التي نظمها مكتب المرأة بالحركة الدستورية

الصرعاوي: نريد إتمام صفقة بيع %46
من أسهم »زين« وفق آليات تضمن حملة األسهم

مكافأة مائة دينار 
للكويتيين الحاصلين 

على درجة الماجستير 
العاملين بالوزارات

قدم النواب د.معصومة املبارك 
ود.روال دشتي وفيصل الدويسان 
وعلي الراش����د وحسني احلريتي 
اقتراحا بقانون بشأن منح مكافأة 
للحاصلني على درجتي املاجستير 
والدكت����وراه. م����ادة اولى: مينح 
العامل����ون الكويتيون بالوزارات 
واالدارات احلكومية مكافأة شهرية 
مقدارها مائة دينار للحاصلني على 
املاجس����تير ومائتا دينار  درجة 
الدكتوراه  للحاصلني على درجة 
من اجلامعات املعتمدة لدى وزارة 

التعليم العالي بالكويت. 
املذك���رة االيضاحية: عنيت 
الدول����ة مبن����ح احلاصل����ني على 
املاجس����تير والدكتوراه  درجتي 
مكافأة شهرية مقدارها 25 دينارا 
حلملة املاجستير و50 دينارا حلملة 
الدكتوراه اال انه ورغم مرور زمن 
طويل على منح هذه املكافأة فإنها 
لم تتغير نحو الزيادة على الرغم 
من ان احلاصلني على الدرجة ذاتها 
في املؤسسات العسكرية قد زيدت 
مكافأتهم بخمسة اضعاف هذا الرقم، 
ونظرا لزيادة احلاصلني على هذه 

الدرجات العلمية الرفيعة.

اعرب النائب عادل الصرعاوي عن امله ان يضطلع وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون ومدير الس���وق مبهامهما مبا يكفل امتام 
صفقة بيع 46% من اسهم ش���ركة زين وفق آليات تضمن وتكفل 
استفادة كل حملة االسهم، ال ان تقتصر على ان يتم بيع حصة ال� 
46% التي متلكها مجموعة اخلرافي بشكل مباشر او غير مباشر الى 
املجموعة املشترية حلصة ال�� 46% وذلك حتقيقا لتعميم الفائدة 
وايضا مبدأ الش���فافية والعدالة، كم���ا انني ارى انه من احملتم ان 
تقوم جلنة السوق باجراء التحريات الالزمة للتثبت من اذا كان احد 
املتداولني بالسوق قد استفاد من أي معلومات حول الصفقة، حيث 

لوحظ في الفترة االخيرة ان هناك نسبة تداول كبيرة على اسهم 
الشركة قد جتاوز 80% من التداول حيث مثل هذا االجراء معمول 
به باس���واق املال العاملية، األمر الذي من شأنه ان يحد من الكسب 
غير املشروع واملخالف لالنظمة واالعراف املعمول بها في اسواق 
املال العاملية، وكل ذلك يأتي انطالقا من حماية صغار املستثمرين 

الذين تضرروا لتضارب املعلومات في الفترة االخيرة.
وم���ن جهة اخرى اكد الصرعاوي ان ادخال مثل هذه العمليات 
يؤكد اهمية س���رعة اجناز قانون سوق املال حيث ان وجود مثل 

هذا القانون يتضمن ما يكفل حقوق اجلميع.


