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الدولية  وصفت منظمة الصحة 
مرض انفلون���زا اخلنازير بأنه اول 
وباء قاتل يجتاح العالم منذ ما يقارب 
النصف قرن، لذا شعر نواب وممثلو 7 
مليارات نسمة الشركاء لنا على الكرة 
االرضية بخطورة املوقف وسلموا 
االمر للمختصني في قضايا الصحة 
والتعليم كي يقوموا مبا يرونه صائبا 
دون تدخل في اعمالهم التخصصية 
ملا في هذا التدخل من تبعات ضخمة 
على من يقوم به م���ن النواب غير 

املختصني.
> > >

ف���ي قطع���ة االرض الصغي���رة 
الت���ي نعيش عليه���ا والتي ال تكاد 
ترى على خارط���ة العالم وان كان 
صريخها ومشاكلها قد أصمت آذان 
الساكنني على كوكبنا ووصلت حتى 
الكواكب السيارة االخرى، قرر  الى 
اجلهابذة من كبار العلماء واملختصني 
من النواب ان يعقدوا جلسة خاصة 
النفلون���زا اخلنازي���ر ك���ي يثروا 
املوضوع بعلمهم وفكرهم كمراجع 
دولية معترف بها في قضايا الصحة 
والتعليم، كما قرروا حتميل وزيري 
الصحة والتربية مسؤولية موت اي 
طفل الشهر املقبل فيما لو بدأ العام 
الدراسي في موعده املقرر وهو منطق 
لم نسمع مبثله في اي دولة اخرى 

على مر التاريخ.
> > >

ومعروف ان املدارس اضافة الى 
انها اماكن حتصيل علم، هي مناطق 
جتمع محددة جغرافيا وعدديا، لذا 
ميكن التحكم بس���هولة فيما يجري 
بها، اي فحص حرارة الطلبة وعزل 
املصابني منه���م، كما ان املصاب لن 
يع���دي اكثر من ط���اب صفه وهو 
املنطق الذي رأته وعملت به الدول 
املتقدمة االخرى اال بلدنا بناء على 
تهديدات وتوصيات بعض النواب، 
لذا وعلى نفس مقياس لوم وزيري 
الصح���ة والتربية واس���تجوابهما 
الوزارة حال  وابعادهما عن كرسي 
وق���وع حالة وف���اة ألح���د الطلبة 
املنتظم����ني باملدارس الشهر املقبل 

نط���رح األم����ر التالي:
معروف ان تعطيل املدارس املتحكم 
بها والتي ال يزيد عدد طابها عن املئات 
لن يبقي الطلبة سجناء في البيوت بل 
سينطلقون الى االسواق واجلمعيات 

واملجمعات ودور 
الخ،  الس���ينما.. 
الت���ي ال يتحكم 
فيها احد ومن ثم 
ميكن لشخص او 
طال���ب واحد ان 
يعدي العشرات او 

املئات أو اآلالف وبالتبعية احتمال 
موت العشرات الشهر املقبل بسبب 
تلك االوضاع الفري���دة التي خلقها 
غير املختصني م���ن النواب وعليه 
سيكونون هم املس���ؤولني عن كل 
حالة اصابة او وفاة الش���هر املقبل 
ابان التعطيل القسري للمدارس ومن 
ثم يجب عليهم قياس���ا ان يتركوا 
كراسيهم اخلضراء مع اول اصابة او 
وفاة الش���هر املقبل بعد ان مت االخذ 
بنصائحهم، فحياة الناس ليست لعبة 
يستخدمونها في معاركهم السياسية 

التي ال تنتهي.
> > >

آخر محطة: 1 - رغم ان قضية وباء 
الطاعون التي حدثت ابان بدء الدولة 
االس���امية معروفة وم���ا أتى على 
اثرها من توصيات شرعية حكيمة 
بعدم السفر من وإلى الدول املوبوءة 
وهو م���ا اعتمد عليه إلصدار فتوى 
حديثة مماثلة بعدم السفر للمكسيك 
والواليات املتحدة عند بدء انتشار 
وباء انفلونزا اخلنازير هناك اال اننا 
نلحظ عدم االلت���زام بتلك الفتوى 
والتوصي���ة الدينية الصحيحة مع 
تفشي االصابة لدى اجلارة السعودية 
حيث اصبح موس���م العمرة مجاال 
لدخول امل���رض لألماكن املقدس���ة 
ثم اع���ادة تصديره للدول املجاورة 
والبعيدة، السؤال: ملاذا ال يتم االلتزام 
بتلك الفتوى وتكرارها حتى ميكن 
القضاء التام على ذلك املرض وكي 
ال يتحول الى مرض مستوطن دائم 
كحال االنفلونزا التي قل ان اعتمر او 

حج احد دون االصابة بها؟!
2 - كن���ا كمس���لمني نعيب على 
أتباع الديانة الهندوس���ية تفش���ي 
مرض الكوليرا ابان حجهم لنهرهم 
املقدس ومن ثم انتقاله منهم لآلخرين 
وكنا ننصحه���م بالتعامل مع ذلك 
الداء بطريقة علمية، وهو ما قاموا 
ب���ه فتوقف الداء، فلم���اذا ال نطبق 
نصائحنا لآلخرين على انفس���نا؟! 

لست أدري!

من المسؤول عن موت األطفال الشهر المقبل؟!
 مع بيع شركة »زين« ملستثمرين 
من اخل����ارج لم تعد في ش����ركات 
»االتصاالت املتنقل����ة« الثاث في 
الباد أغلبية ملكي����ة للكويتيني، 
وهو أمر له جان����ب إيجابي وآخر 
سلبي، األول يتمثل في ثقة »اخلارج« 
باإلدارة الكويتية والثاني يعكس عدم 
ثقة »الداخل« باإلدارة – احلكومية 
- الكويتي����ة، ف����اإلدارة الكويتية 
- غي����ر احلكومية - حتصل على 
تسهيات ودعم في الدول العربية 
بينما هي تعيش في بلدها خصومة 

عجيبة.
»مجموعة اخلرافي« التي قادت 
عملية بيع »زين« ال متلك أكثر من %11 
منها واملستفيد األكبر من سعر البيع 
هم 75% من املساهمني � بدون حصة 
الدولة � بعد أن أعلنت »املجموعة« 
إشراك األقلية بالصفقة في سابقة 
ال يلزمها بها القانون، وقد سبق أن 
مت بيع »الوطنية لاتصاالت« بغير 
إشراك األقلية في سعر البيع، ولم 
يتم اتخاذ تعديل قانوني يلزم بإفادة 
األقلية من صفقة تعقدها األغلبية، 
وقد ال تتكرر مبادرة »املجموعة« 
من غيرها، م����ا يتطلب إجراء هذا 

التعديل فورا.
 ه����ذه واهلل مش����كلة عويصة، 
فاحلاجة لإلدارة »غير احلكومية« 
ماسة بعد أن رأينا ما حدث في محطة 
الصرف في مش����رف، التي يقابلها 
إدارة »مجموع����ة اخلرافي« حملطة 
الصرف في العارضية والتي تخدم 
الكويت كلها - محطة مشرف تخدم 
محافظة حولي فقط - وهي تسير 
بش����كل جيد أدى إلى تدفق املياه 
املعاجلة لاس����تخدامات الزراعية 
وأهم منها إع����ادة حقن اخلزانات 
األرضية للمياه اجلوفية وهو أمر 
استراتيجي يتعلق باألمن املائي، في 
بلد ترتفع فيه معدالت االستهاك 
بشكل كبير ويحتاج إلنشاء محطات 
حتلية بقيمة 2.250 مليار دينار بني 
2007 و2025، م����ا يجعل التخزين 
األرضي رديفا لتوجيه ناجت التحلية 
للش����رب فقط وبقية االحتياجات 

تغطى من تلك اخلزانات.
نحن بحاجة لتنش����يط القطاع 
األهلي في قطاعات خدمية كثيرة � 

الصحة، التعليم، 
النقل، الكهرباء � 
والدول املجاورة 

تس����تقطب 
شركاتنا الوطنية 
ل����م تعد  الت����ي 
وطني����ة بعد أن 

نقلت مقر إداراتها من الكويت، كما 
فعلت »زين« بعد أن حصلت على 
تسهيات ضخمة في البحرين، وال 
ميثل سوق الكويت لبعضها أكثر من 
10% من حجم العمل، هل يجوز أن 
نستمر في حقن هذا القطاع مبشاعر 
اليأس ونخسره هكذا بكل بساطة، 
وبدال من معاجلة املشاكل نعمقها، 
كما في املستشفيات التي عاجلناها 

بنقل مرضانا الى اخلارج؟! 
الكام عن »مجموعة  مبناسبة 
اخلرافي«، سبق لهذه املجموعة أن 
أفادت مساهمي عدة شركات بامتاكها 
10% فقط وأع����ادت تنظيمها مثل 
األنابيب.. وغيرها، وكانت املنفعة 
جلميع املساهمني، علما بأنه ليست 
لي عاقة مادية بهذه املجموعة ال 

بشكل مباشر وال غير مباشر.
ختاما، قرأت ذات مرة أن مبنى 
غرفة التجارة قد مت تنفيذه بواسطة 
»املجموعة« عبر مناقصة فازت بها 
رغم أن الطرفني بينهما خاف في 
الرأي في القضايا احمللية، ما يشير 
الى أن الكفاءة كانت هي املعيار، لهذا 
فليس من س����بب يدعو املجموعة 
لتقدمي مقر إقامة في »بورت غالب« 
لرم����ز هذا البلد س����وى الع��رفان 
املقابل  والوفاء واالحت����رام، وفي 
قدمت القيادة احلكيمة نفس املقر 
إلى رئاس����ة اجلمهورية في مصر 
العزيزة، ليصب����ح مقرا للضيافة 
الرئاسية واألميرية في آن واحد، 
شكرا لهذه املبادرات التي ال تعلنون 
عنها، ولكن من ح����ق الرأي العام 

معرفتها.
كلم�ة أخيرة: ما ورد أعاه ال يعني 
االتف����اق في الرأي مع ما ينش����ره 
الفاضل رئيس املجموعة في الشأن 
اللبنان����ي، وأي ماحظات أخرى 
مماثلة، مع كام����ل االحترام لرأيه 
ولشخصه الكرمي، هذا شيء وذاك 

شيء آخر.

»مجموعة الخرافي«.. وغيرها هل تشّدون الرحال؟
كالم مباشر مصرع مواطنين في حادث مروري في السعودية

وشاب »بدون« يقتل فتاة دهسًا في الصليبية

وافد آسيوي سقط ب� 150 غرام ماريغوانا

ضبط لصي أغنام في الجهراء

وعلى طريق الساملي، انقلب وانيت بداخله 
5 آسيويني جميعهم أصيبوا بجروح خطيرة 

ونقلوا للعاج في مستشفى اجلهراء.
من جهة اخرى، تعرضت وافدة آسيوية 
الى الدهس والوفاة على يد شاب من فئة 
غير محددي اجلنسية في منطقة الصليبية 
ليتجه ال���ى املوقع رج���ال االمن ورجال 
الطوارئ الطبية والذين أكدوا وفاة السيدة 

مجهولة الهوية.
من جهة اخرى، تعرض وافد آس���يوي 
ال���ى الدهس عن طريق ش���خص مجهول 
الذ بالفرار بعد ان قام باالصطدام بالوافد 
اآلس���يوي على طريق صبحان في فترة 
االفطار مساء أول من امس ليتم نقل الوافد 
الى مستشفى العدان وادخاله على الفور 
غرفة االنعاش، ومت تسجيل قضية وجار 

البحث عن اجلاني.

العمليات  ليقوم مدير 
بتش���كيل فريق عمل 
يترأس���ه النقيب خالد 
غلوم ويقوم باستدراج 
اآلسيوي لبيع 40 غرام 
ماريغوان���ا مقابل 160 
دينارا، ويت������م القبض 
علي���ه، وباالنتقال الى 
الغرف���ة التي يقيم بها 
ف���ي أبوحلي���فة عثر 
رجال املكافح���ة على 
150 غراما، واعت�����رف 
بحي���ازة امل������واد املخ������درة بقص���د 

االجتار.

من ضب��ط ش���اب من فئة غير محددي 
اجلنس���ي�����ة يقوم بإص���اح مركبته 
ومن ثم الف�������رار دون اعطاء أصحاب 
احملات املبالغ التي يتفق عليها واشار 
املصدر الى ان الش���ابني سيتم احالتهما 
الى النياب���ة العامة للتحقيق معهما في 

عدد السرقات.
والى الصليبية حيث تقدم وافد وأبلغ 
عن تعرض 4 اطارات جديدة وضعها على 
سيارته قبل 48 ساعة للسرقة حيث وجد 

االطارات استبدلت بحجارة.

محمد الجالهمة
لقي ش���ابان كويتيان مصرعهما فجر 
الي���وم اثر انقاب مركبتهما داخل اراضي 
اململكة العربية السعودية، وحتديدا فيما 
كانا في طريقهما ألداء مناسك العمرة على 

طريق الرياض.
وقال مصدر امن���ي ان وزارة الداخلية 
ابلغت يوم امس باسمي املتوفني، مشيرا الى 
ان اسرة املتوفني ستأخذ قرارا إما بعودتهما 
الى الباد لدفنهما أو ان تتم اجراءات الدفن 

في االراضي املقدسة.
على صعيد آخ���ر، لقيت فتاة من غير 
محددي اجلنس���ية مصرعها صباح امس 
دهسا من قبل مركبة فر قائدها من موقع 
احلادث في الصليبية، ومتكن رجال املباحث 
من ضبط الش���اب وتبني انه بدون ايضا 

واحتجز على ذمة قضية قتل باخلطأ.

أمير زكي
أحال رجال اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ  بقيادة 
احمد اخلليفة يوم أمس 
األول الى النيابة العامة 
وافدا آسيويا لتورطه في 
االجتار باملواد املخدرة 

»ماريغوانا«.
وقال مص���در أمني 
ان مدي���ر عام املكافحة 
طلب من إدارة املعلومات 

بقيادة مديرها معرفة حقيقة اجتار آسيوي 
يقطن ف���ي أبوحليفة بامل���واد املخدرة 

هاني الظفيري
متكن رج���ال الفرقة الليلية حملافظة 
اجله���راء أمس من القب���ض على لصني 
يقومان بس���رقة املركبات واألغنام في 
صناعي���ة اجله�������راء وجواخي��������ر 

النسيم.
وفي التفاصيل: ان رجال الفرقة الليلية 
ورد اليه���م معلومات عن أحد لصوص 
األغنام فتم ضبطه ليعترف على الفور 
بسرقة عدد من األغنام وجار التحقيق 
معه، كما استطاع رجال الف���رقة اللي����لية 
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