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الملك عبداهلل الثاني يصل إلى البالد عصر اليوم لتهنئة صاحب السمو بشهر رمضان

رئيس قسم الموانئ كشف أن نسبة اإلصابة عن طريق المخالطة أعلى من القادمة من الخارج

جامع اإلمام علي يحيي ذكرى استشهاد اإلمام علي بن أبي طالب

الحمود: زيارة العاهل األردني إلى الكويت
فرصة للبناء على اإلنجازات السابقة للبلدين

يحملها وزير خارجية البحرين في زيارته للكويت اليوم

رسالة إلى صاحب السمو من الملك حمد بن عيسى
يصل وزير خارجية البحرين الش���يخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة الى الكويت 
اليوم »االحد« حامال رسالة من عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة الى صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
وعلم من مصدر مطلع ان الرسالة تتناول العالقات الثنائية بني البلدين واملستجدات 

على الساحتني العربية والدولية باالضافة الى القضايا ذات االهتمام املشترك.

غلوم: 86% من اإلصابات بإنفلونزا الخنازير 
في الكويت بين المواطنين مقابل 14% للوافدين

المهري: اإلسالم دين المحبة والتسامح والتعايش السلمي
أقام جامع اإلمام علي گ حفال تأبينيا كبيرا مبناسبة 
ذكرى استشهاد أمير املؤمنني ومولى املوحدين اإلمام علي 
بن أبي طالب گ وألقى الس����يد محمد باقر املهري وكيل 
املرجعيات الدينية في الكويت كلمة بهذه املناسبة قال فيها: 
لقد استشهد وصي رسول اهلل ژ وخليفته باحلق اإلمام 
علي ب����ن أبي طالب گ في محراب العبادة في فجر يوم 
التاسع عشر من شهر رمضان على يدي املجرم التكفيري 
اخلارج����ي امللعون عبدالرحمن ب����ن ملجم املرادي بعد ان 
خطط وتآمر التكفيري����ون اخلوارج الذين كانوا يكفرون 
املسلمني ومن لم يكن في حزبهم أو لم يتنب أفكارهم الباطلة 
وعقائدهم الفاسدة وقد امتد هذا اخلط الشيطاني التكفيري 
الى هذا اليوم فنرى اتباع هذه اجلماعات املنحرفة يقومون 
في كل يوم بتفخيخ السيارات ويلبسون األحزمة الناسفة 
ليقتلوا أتباع أهل البيت عليهم السالم وغيرهم في العراق 
وباكس����تان ونحن نرى ان وجود ه����ذه اجلماعات وهذه 

األفكار اخلارجي����ة الطالبانية التكفيرية خطر على بلدنا 
العزيز الكويت فحذار حذار من األفكار التكفيرية وحفظ 

اهلل الكويت من شرها بحق محمد وآله الطاهرين.
واضاف أن لإلمام أمير املؤمنني فضائل ال حتصى ومناقب 
ال تعد وأول فضيلة لإلمام گ انه ولد في بيت اهلل احلرام 
في الكعبة املش����رفة ولم يولد قبل����ه وال بعده أحد، وقد 
استشهد بيد أشقى األشقياء في بيت اهلل مسجد الكوفة في 
حال العبادة والصالة وقد بات اإلمام علي گ في فراش 
رسول اهلل وفداه بنفسه وقد نزلت اآلية املباركة في حقه: 
)ومن الناس من يش����ري نفسه ابتغاء مرضاة اهلل واهلل 
رؤوف بالعباد« وفي معركة اخلندق حينما برز علي گ 
لقتال رأس الكفر والش����رك عمرو بن عبد وّد قال رسول 
اهلل ژ: برز اإلميان كله الى الش����رك كله، وحينما ضربه 
اإلمام علي بن أبي طالب گ وقتل عدو اهلل قال رس����ول 
اهلل ژ: ضربة علي يوم اخلندق أفضل من عبادة الثقلني، 

وكذلك مواقفه املشهودة يوم بدر وأحد، فسالم عليك يأمير 
املؤمنني يوم ولدت ويوم استش����هدت في محراب العبادة 
ولعنة اهلل على اخلوارج والتكفيريني الذين قتلوا اإلمام 
علي بن أبي طالب گ. واختتم املهري كالمه قائال: نشجب 
في الذكرى الثامنة ألحداث احلادي عشر من سبتمبر، وقد 
كنا أول من ش����جب هذه العمليات اإلرهابية كما ش����جبها 
مراجعنا العظام، فنكرر شجبنا لهذه العمليات الوحشية 
الالإنسانية ونقول للعالم ان اإلسالم دين احملبة والتسامح 
والتعايش الس����لمي وان مذهب أهل البيت عليهم السالم 
يؤكد على احملبة واملودة فقد ق����ال اإلمام جعفر الصادق 
گ »وهل الدين إال احملبة« وليعلم اجلميع ان اإلرهابيني 
ال ميتون لإلسالم بصلة واإلسالم بريء منهم متاما، ونرى 
ان اإلرهابيني الذين قتلوا اإلمام أمير املؤمنني گ هم الذين 
يقتلون في هذه األيام األبرياء في العالم من دون رحمة وال 

إنسانية ويرهبون الناس اآلمنني.

حنان عبدالمعبود
املوانئ  اعلن رئي����س قس����م 
واحلدود ب����وزارة الصحة ومقرر 
اللجنة االعالمي����ة ملكافحة وباء 
انفلونزا اخلنازير د.حميد غلوم 
ان نس����بة االصاب����ة بالڤيروس 
للذكور بالكويت اعلى من االناث، 
وقال ان نسبة الذكور بلغت %68 
بينما االناث 22%، وهذا ما جاء في 

االحصائيات االخيرة.
واض����اف د.غلوم في تصريح 
صحاف����ي ان االصاب����ة ايضا بني 
املواطنني اكثر من املقيمني حيث ان 
نسبة املواطنني 86% بينما املقيمني 

تبلغ نسبتهم %14.
التي  وعن نس����بة احل����االت 
الكويت وخارجها  اصيبت داخل 
ذكر د.غلوم ان نس����بة االصابات 
بالوباء القادمة من خارج الكويت 
اقل من نسبة االصابات في الداخل 
من املخالطني، موضحا ان نسبة 
املصابني القادمني الى الكويت من 
اخلارج بلغت 24.5%، اما بالنسبة 
لالصابات املنتش����رة داخليا فهي 
للمخالط����ني 75.5% وبنّي ان عدد 
االصابات بوباء انفلونزا اخلنازير 
بلغ 2157 حالة مت تأكيدها مخبريا 
مشيرا الى ان عدد الوفيات وصل 
الى 5 حاالت فقط الى اآلن، مؤكدا 
ان الوفيات الت����ي حصلت كانت 
تعاني من مشاكل صحية متمثلة في 
السمنة والتمثيل الغذائي والعيوب 
اخللقية ومضاعفات وامراض مزمنة 
باالضاف����ة الى انفلونزا اخلنازير 

الذي قلل املناعة لديهم.

الصحة لشؤون اخلدمات الطبية 
د.قيس الدوي����ري إلى أن الوزارة 
تنتظر توصيات املؤمتر اإلقليمي 
لدول الشرق األوسط الذي سيعقد 
غدا في القاهرة بخصوص إغالق 
املدارس أو تأجيلها واشار الى انه 
قرأ عن لقاح »ستوفى« الذي أنتج 
في الواليات املتحدة، ولكن الوزارة 

لم تتخذ اي قرار بشأنه.
ومن جهت����ه اكد مدي����ر ادارة 
الصحة العامة د.راش����د العويش 
ان توصيات املنظمة باغالق املدارس 
قبل ان تبلغ نس����بة االصابة %1 
موجهة للدول الفقيرة، مشيرا الى 
ان املدارس بها جتمعات قد تهدد 
الڤيروس ولهذا قامت  بانتش����ار 
الوزارة باتخ����اذ التدابير الالزمة 
وتأجيل الدراسة لفترة لالستعداد 

بتدابير اكثر.
واشار العويش في تصريح الى 
ان الكويت من الدول املتقدمة في 

مجال الرعاية الصحية.
وقال ان االجتماع الذي ستعقده 
منظمة الصحة العاملية لدول اقليم 
شرق املتوس����ط غدا في القاهرة 
ستتم خالله مناقشة كل هذه االمور 
والبت في مسألة تأجيل الدراسة 
من عدمه والذي سيتم بعد االخذ 
في االعتبار وضع كل منطقة وكل 

بلد وخصوصياته.
واش����ار الى ان الكويت سوف 
تلتزم بكل التوصيات التي تخرج 
عن االجتماع والذي سيشارك به 
التربية  مس����ؤولون من وزارتي 

والصحة في االقليم.

واوضح د.غلوم ان الكثير من 
اجلهات احلكومية طلبت من وزارة 
الصحة اقامة محاضرات توعوية 
عن املرض لتعريف العاملني بوباء 
انفلونزا اخلنازير مؤكدا انه مت القاء 
عدد من احملاضرات في كلية سعد 
العبداهلل للعلوم االمنية ومعهد 
الكويت لالبحاث العلمية باالضافة 
التي  الى سلسلة من احملاضرات 

سيتم تقدميها الحقا.
وقال ان هذه احملاضرات تتناول 
كل ما يهم احلاضرين من معلومات 
بش����أن هذا املرض ومنها: تاريخ 
ظهور م����رض انفلونزا اخلنازير 
واالحصائي����ات العاملية اخلاصة 

به وطرق انتقال العدوى وكيفية 
الوقاي����ة واملكافحة، مؤكدا ان هذا 
يأتي ضمن تعاون وزارة الصحة 
مع جميع القطاعات االخرى لتوعية 
املجتم����ع بكل م����ا يخص مرض 
انفلون����زا اخلنازي����ر حتى ميكن 

الوقاية منه.
ولفت د.غلوم الى ان نس����بة 
الشفاء من وباء انفلونزا اخلنازير 
99%، موضح����ا ان وزارة الصحة 
مس����يطرة على الوضع، مش����ددا 
على تكثي����ف احلمالت االعالمية 
والتوعوية لنشر التوعية بني افراد 

املجتمع للوقاية من الڤيروس.
من جهة اخرى علمت »األنباء« 

من مصادر مطلعة ان وزير الصحة 
د.هالل الساير سيقوم برفع توصية 
الى مجلس الوزراء لتأجيل الدراسة 
حتى انتهاء املوجة الثانية للوباء 
مع نهاية ش����هر مارس من العام 
املقبل ما يترتب عليه الغاء االجازة 
الصيفي����ة لتعوي����ض الطالب ما 
فاتهم، خاصة بعد ان اوصت منظمة 
الصحة العاملية بغلق املدارس في 
الدول التي تعاني من تدني اخلدمات 
الصحية، الفتة الى ان االغالق في 
املراحل املبكرة هو االنس����ب قبل 
ان يطل الوباء 1% من السكان في 

شهر اكتوبر املقبل.
م����ن جهته قال وكي����ل وزارة 

الدويري: ننتظر توصيات المؤتم�ر اإلقليمي لدول 
الش�رق األوس�ط بخصوص إغالق المدارس أو تأجيلها 

العب�ادي: زي�ارة المل�ك عب�داهلل بات�ت تقليدًا س�نويًا وُس�نة حمي�دة وهي 
تعك�س خصوصية العالق�ة بين البلدين ف�ي ظل الظ�روف التي تمر به�ا المنطقة

بشرى الزين وكونا
يصل الى مطار الكويت الدولي 
عصر اليوم االحد امللك عبداهلل 
الثاني بن احلسني عاهل اململكة 
االردنية الهاش���مية الش���قيقة 
والوفد املرافق جلاللته في زيارة 
اخوية للبالد يقدم فيها التهاني 
املبارك  مبناسبة شهر رمضان 
الس���مو االمير  الخيه صاحب 

الشيخ صباح االحمد.
الى ذلك رحب سفيرنا لدى 
االردن الش���يخ فيصل احلمود 
بالزيارة التي سيقوم بها العاهل 

االردني الى الكويت.
واك���د الش���يخ فيص���ل في 
تصريح ل� »كونا« امس اهمية 
الزي���ارة في تطوي���ر عالقات 
التعاون االخ���وي املتينة التي 
تربط البلدين ودورها في تعزيز 
التشاور والتنسيق حيال القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
وقال ان زيارة العاهل االردني 
الى الكويت تشكل فرصة للبناء 
على االجنازات الس���ابقة التي 
البلدان خالل السنوات  حققها 
االخيرة بفضل الرعاية واالهتمام 
الكبيرين من قبل صاحب السمو 

تأتي في العشر االواخر من شهر 
رمضان الكرمي واصفا الزيارات 
التي يق���وم بها العاهل االردني 
الى الكويت في ش���هر رمضان 

بانها سنة حميدة.
الى  الكوي���ت  واكد تطل���ع 
املزيد من التعاون والتنس���يق 
مع اململكة االردنية الهاشمية مبا 
يخدم البلدين ومصالح الشعبني 

الشقيقني.
من جهته، قال السفير األردني 
جمعة العبادي ان زيارة العاهل 
الثاني  امللك عب���داهلل  األردني 
للكويت باتت تقليدا س���نويا 
وسنة حميدة يلتقي خاللها امللك 
مع اخيه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، موضحا ان 
هذا اللقاء يعكس العالقة االخوية 
املتميزة بني الزعيمني والبلدين 

الشقيقني.
اللقاءات  وأشار الى ان هذه 
ينجم عنه���ا ما يخدم العالقات 
الثنائي���ة وتطويرها ملصلحة 
البلدين والش���عبني الشقيقني، 
الفتا الى ان هذه الزيارة سيتم 
خالله���ا بحث جمي���ع القضايا 
العربية واالقليمية ذات االهتمام 

ذات االهتمام املشترك.
واش���ار ال���ى ان العالق���ات 
السياس���ية االخوي���ة املتميزة 
الكويت واالردن اس���همت  بني 
مبس���توى  االرتق���اء  ف���ي 
العالقات االقتصادية الس���يما 
االستثمارية وقال بفضل رؤى 
البلدين  القيادة السياسية في 
اصبحت الكويت من الش���ركاء 
الرئيسيني لالردن فيما يتعلق 

باالستثمار.
واشار الشيخ فيصل احلمود 
الى االجواء االميانية للزيارة التي 

االمير الش���يخ صب���اح االحمد 
واخيه امللك عبداهلل الثاني.

واضاف الش���يخ فيصل انه 
الزي���ارة اجراء  س���يتم خالل 
العالقات  مباحث���ات تتن���اول 
الوطيدة  التاريخي���ة  االخوية 
البلدين والشعبني  التي تربط 
الشقيقني في مختلف املجاالت 
وسيتم استعراض املستجدات 
على الساحتني االقليمية والدولية 
خاصة سبل مساعدة الشعبني 
الفلسطيني والعراقي على جتاوز 
القضايا  الى  محنهما باالضافة 

املشترك باالضافة الى ان العالقات 
الثنائية تشهد منوا مطردا في 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية بفضل 
توجيهات امللك عبداهلل الثاني 
وأخيه صاحب الس���مو األمير 
اللذين  الش���يخ صباح األحمد 

يدفعان بها الى آفاق أرحب.
واض���اف العب���ادي الى ان 
هذه الزيارة تعكس خصوصية 
البلدين  الثنائية بني  العالقات 
في ظل الظ���روف التي متر بها 
املنطق���ة، اضافة الى ما حتمله 
من رمزي���ة اخوية تؤكد حجم 
التشاور املس���تمر بني قيادتي 

البلدين الشقيقني.
وتقدر ارقام رس���مية حجم 
االستثمارات الكويتية في االردن 
بنحو 7.5 مليارات دوالر وهي 
العربية  األولى بني مثيالته���ا 
واالجنبية فيما تش���ير االرقام 
ال���ى ان حجم التبادل التجاري 
بني البلدين بلغ خالل االش���هر 
التسعة األولى من العام املاضي 
167 مليون دوالر بزيادة نسبتها 
5% عن نف���س الفترة من العام 

الذي سبقه.

جمعة العبادي

د.حميد غلومد.راشد العويش

د.صالح املضحي

جانب من احلفل التأبيني في جامع اإلمام علي مبناسبة ذكرى استشهاد أمير املؤمنني بحضور السيد محمد باقر املهري

الشيخ فيصل احلمود

د.قيس الدويري

استعرض المقابالت مع صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد

في حال توقف التدفق اليوم بنجاح البايب الحديدي فسنبدأ عمليات إعادة التأهيل

الصانع يعرض رؤاه المبدئية لهيكل وتوجهات 
المكتب السياسي الجديد ل� »حدس«

المضحي ل� »األنباء«: لن نتخلى عن واجبنا 
بمحاسبة المتسببين في تلويث البحر

عق���دت االمان���ة العامة للحركة الدس���تورية 
االس���المية )حدس( اجتماعها الدوري قبل امس 
)اجلمعة( برئاس���ة االمني العام اجلديد د.ناصر 
الصانع وبحضور اعضاء وعضوات االمانة العامة 
وافتتح االجتماع بالتذكير بأهمية االيام اجلارية 
من الشهر الفضيل، والثناء على اهلل تعالى ملظاهر 
اخلير والتنافس في العبادة املنتشرة في الوطن 

احلبيب.
ثم عرض د.الصانع العضاء وعضوات االمانة 
العامة آخر انشطة احلركة من برقيات وزيارات 
ومخاطبات مختلفة، مبينا فيها اجلوانب املختلفة 
لزيارة صاحب الس���مو االمير وسمو ولي عهده 
االمني ورئيس مجلس االمة وسمو رئيس مجلس 
الوزراء املوقرين، واجلوانب التي تطرقت لها كل 

زيارة منها على حدة.
واكد االمني العام للحركة الدستورية االسالمية 
انهم في هذه الزيارات عبروا عن جانب كبير من 
تطلعات وهموم املواطنني كما تناولوا اهمية احلفاظ 
عل���ى الوحدة الوطنية والبعد عن الفرز الطائفي 
واالجتماعي، واكدوا على خطورة بعض الوسائل 
االعالمية التي تسيء للوطن ومشاعر املواطنني 
سنة وشيعة وبدوا وحضرا وحتاول ان تثير الفنت 
بشتى انواعها بينهم، السيما تلك التي تطرح ما 
يفرق وال يجمع وما يفتت وال يوحد، حتى صارت 
الوحدة الوطنية اداة لالستهزاء والسخرية من قلة 
ال تعي ابعاد وخطورة ما تقوم به وال تنسجم مع 

التوجيهات االميرية الصادرة في هذا الشأن.
ثم انتقلت االمانة في اجتماعها – اجلمعة املاضي 
– آلخر انشطة املكاتب املختلفة للحركة الدستورية 
االسالمية وعلى رأسها الندوة التي اقامها »مكتب 
املرأة« في احلركة واس���تعرض املشاركون فيها 
جانبا من القضايا البيئية والبرملانية والشؤون 
العامة التي تهم املواطنني مبشاركة مجموعة من 

املتخصصني واملهتمني.
و»ندوة الهوية االسالمية للكويت« التي شارك 
فيها عدد من علماء الشريعة والبرملانيني والقانونيني 
واكدوا فيها على دور الشريعة والعقيدة االسالمية 
في البناء الدستوري والقانوني واحلياة السياسية 
واالجتماعية في الكويت، واعتمدت احلركة االقتراح 
املقدم بضرورة التواصل مع التيارات السياسية 

واملستقلني املهتمني باحلفاظ على الهوية االسالمية 
والتصدي ملوجة التطاول على الثوابت االسالمية 
للمجتمع الكويتي واملبينة بوضوح في الدستور 

والقوانني.
ثم استعرضت االمانة العامة آخر اخبار الساحة 
السياسية احمللية واالنشطة العامة ومن ضمنها 
مش���كلة تعطل »محطة مشرف« واآلثار املترتبة 
عليها ودور احلركة جتاه االزمة البيئية واخلدماتية 
املترتبة وردود االفعال الشعبية املصاحبة والتي 
برزت في جتمع »ساحة االرادة« واشهار منظمة 
الس���الم االخضر الكويتية وجهود د.حمد املطر 

وزمالئه في هذا امليدان.
كما استعرض اعضاء وعضوات االمانة العامة 
للحركة الدستورية االسالمية الرؤى املبدئية لالمني 
العام د.ناصر الصانع وتوجهاته االولية لتشكيل 
املكتب السياسي اجلديد، وذلك بعد انتهاء مختلف 
فرق تقييم اداء احلركة ووضع مس���ودة خططها 
املقبل���ة، ومن املتوقع ان تتخذ اجلمعية واالمانة 
العامتان القرارات الداخلية املناس���بة بشأن هذه 

احملاور بعد عطلة عيد الفطر املقبلة.
وتداولت االمانة العامة في العديد من املبادرات 
واالقتراحات التي تقدمت بها شخصيات وطنية 
وتيارات سياسية للحركة مسيرتها اجلديدة، واكدت 
تقديرها ملختلف وجهات النظر واملشورة والنصح 
الذي تقدم به هؤالء، مبدية روح التعاون والتفاؤل 
جتاه القضايا املطروحة على الساحة احمللية وعلى 

هذا انتهى هذا االجتماع الدوري.
وقد وج���ه االمني العام للحركة الدس���تورية 
االس���المية في ختام البيان الصادر عن اجتماع 
االمانة العام���ة نداء للحكوم���ة بضرورة وضع 
خطة استباقية لتجنب وقوع االزمات ومعاجلة 
الطوارئ في مختلف مرافق الدولة، وتكليف اجلهات 
املختلفة العداد تقارير حول واقع هذه املرافق كل 
في مجاله من حيث الصيانة وس���المة التشغيل 
والتنبه الى احتمال وجود االهمال، وتقدمي تقرير 
شامل بواقعها واالجراءات الالزمة ملواجهتها حتى 
ال يفاجأ املواطنون بأي خلل يربك سير اخلدمات 
احليوية في الدولة، حيث ان القلق يساور املواطنني 
بس���بب احلوادث املتكررة التي طرأت في اآلونة 

االخيرة بشكل الفت.

مستمرا وال ميكن انهاء التقرير 
قبل انتهاء املشكلة.

ورجح املضحي انتهاء التدفق 
في حال جناح وزارة االشغال 
فجر اليوم ف���ي جتربة وضع 
البايب احلديدي املزمع وضعه 
بجانب محطة املس���يلة بهدف 
ايقاف التدفق، مش���يرا الى ان 
الهيئة وفي حال جناح التجربة 
ووقف التدفق فانها ستبدأ منذ 
الغد مبعاجلة مياه البحر واعادة 
الى  تأهيلها، ولف���ت املضحي 
توج���ه الهيئة الى التقليل من 
مس���احة احلظر بعد ان خفت 
نس���بة التلوث، مشيرا الى ان 
ذلك ال يعني الغاء تاما للحظر 
بل يجب توخي احلذر والتقيد 
مبنع الصيد والسباحة حلني 
السماح بذلك كليا خصوصا ان 

التدفق مازال مستمرا.

حال مخالفته للمعايير البيئية 
فمن االجدى ان نخالف اجلهات 
احلكومية في حال تسببت في 
أضرار بيئية، الفتا الى ان الهيئة 
ال تستطيع رفع التقرير حاليا 
الن التدفق ملياه الصرف مازال 

دارين العلي
اكد مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.ص���الح املضحي في 
تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
الهيئ���ة لن تتخل���ى عن حقها 
وواجبها مبخالفة املتسببني في 
التلوث البيئي احلاصل في مياه 
البحر جراء تعطل محطة مشرف 

واملتمثلني بوزارة االشغال.
وق���ال املضح���ي ان الهيئة 
انتهاء املش���كلة حيث  تنتظر 
تعد ملفا شامال وتقييما متكامال 
الالئحة  يتضمن مخالفة مواد 
التنفيذية وقانون الهيئة العامة 
للبيئة مبا يتعل���ق باملعايير 
البيئية ورفع مذكرة باملخالفات 
لوزير الصحة التخاذ االجراءات 

الالزمة.
واضاف املضح���ي: مادمنا 
نخال���ف القط���اع اخلاص في 


