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ال أدري كم هو عدد الدعاوى 
الت���ي أقامته���ا ض���دي وزارة 
اإلع���ام بحج���ة هجومي على 

»الدستور«!
ولكن الذي أدريه هو كم داست 
هذه الوزارة التي كنت في يوم من 

األيام، أو في عقود كثيرة من سنوات حياتي، ابنا 
بارا لها � ببطن الدستور وخرقت طبوله وأقامت 
عليه احلد ورجمته وقذفته حتى أضحى فريسة 

با مصلني يصلون عليه صاة املوت.
الدستور فعل ال قول، أما الذين يريدونه قوال 
فقط، وزينة يزينون به ألسنتهم عندما يلجمهم 
أح���د أو يصدمهم بحقيقة، فهم في حقيقتهم غير 
مؤمنني بهذا الدس���تور، وال يريدون أن يتجاوز 

حدود اللفظ واللغة املكتوب بها.
ومن هؤالء وزارة اإلعام التي نصبت نفس���ها 
إماما تصلي في حماة الدستور وسدنته وتؤمهم 

كلما أّذن مؤذن الدستور.
حينما تعتدي هذه ال���وزارة على الفضائيات 
الكويتية وحتاول أن حتبسها وتطفئ األنوار من 
حولها حتى ينفض عنها الس���امرون، فهي التي 
تستحق ان حتاكم بتهمة االعتداء على الدستور، 
ألن أهم مكون للدستور هو احلرية، فإذا ما حملت 
وزارة اإلعام فؤوسها لدك حصون احلرية، فلن 
ينافس���ها أحد � عند ذاك � على خرق الدس���تور 

واالعتداء عليه.
قد ال حتاك���م وزارة اإلعام عل���ى ذلك اجلرم 
العلني، ألنها مستندة على أعداء احلرية و»حماة« 
الدستور في مجلس األمة، والذين يشاطرونها ذاك 
الهوى، ولكن الضمير الوطني الكويتي هو الذي 
يحاكم وزارة اإلعام في هذا العهد الذي أحمد ربي 
كثيرا ألنني لس���ت من أبنائه ولس���ت من طائفة 

احملسوبني عليه.
صعب جدا على وزارة اإلعام أن تطهر نفسها 
من تلك اجلناية، حتى لو غطست في البحر ليل 
نهار، واس���تعانت باملطهرات كلها إلزالة الرجس 

الذي جتلد على جلدها.
وحتية لقناة »سكوب« البطلة التي لم تخفها 
أسنة وزارة اإلعام املسممة واملشهرة في وجهها، 
والتي ترجمت احترامها للدستور وإميانها به إلى 
فعل ال مجرد قول تلوكه ألسنة »حماة« الدستور، 

ووزارة اإلع.. الم!!

مع قدوم شهر أكتوبر كل عام تنخفض 
الڤيروس���ات وتبدأ  احلرارة وتنش���ط 
اإلنفلونزا في االنتشار السريع ومن ثم 
ال يخلو بيت ف���ي الكويت من املصابني 
بها، وقد ج���رت العادة ان يلزم املصاب 
الفراش ويس���تعني باألدوي���ة املتوافرة 
بالصيدلية العامة او املنزلية اضافة الى 
شرب السوائل واالكثار من عصير الليمون 
والبرتقال وأدوية الكحة.. الخ، لتخفيف 

اعراض املرض.
> > >

هذا العام الوضع مختلف، فمع بداية 
االصابة التي ستحدث الشهر املقبل � سواء 
فتحت املدارس أو أغلقت � سيضطر مئات 
آالف املصابني للتوجه للمس���توصفات 
واملستشفيات ملعرفة نوع االنفلونزا، وما 
اذا كانت االنفلونزا املعتادة او انفلونزا 
اخلنازير، وهنا س���يبدأ االشكال الكبير 
حيث ال منلك املراك���ز الصحية الكافية 

الستقبال جميع تلك احلاالت.
> > >

فلماذا ال حتضر منذ اآلن شبرات كيربي 
مؤقتة توضع بالقرب من املراكز الصحية 
وفي األماكن العامة املختلفة تختص فقط 
بفحص املصابني باالنفلونزا ومعرفة نوع 
االصابة واعطائهم العاج الازم دون عرقلة 
العم���ل اليومي املعتاد للمراكز الصحية 
الدائمة، هذه املراك���ز املؤقتة ان أقيمت 
فس���تمنع االزدحام والفوضى واخلوف 
والهلع الذي سيصاحب انتشار االنفلونزا 

املتوقع الشهر املقبل، فهل نفعل؟!
> > >

ومن األمور املوج����ودة في البواخر 
السياحية التي يضر بها انتشار األمراض 
فيها وجود مطهرات يد يفرض على كل 
راكب ان يغس����ل يده به����ا فور دخوله 
الباخرة وقبل دخوله ملطاعمها وأماكن 
الترفيه فيها، وميكن عمل الش����يء ذاته 
في بلدنا عبر وض����ع مطهرات مجانية 
قبل دخول املساجد واملدارس واجلمعيات 
واملطاعم ودور الس����ينما.. الخ، وميكن 
كذلك تشجيع األهالي على عمل الشيء 
نفس����ه عند مداخل الڤلل والش����قق اي 

وجود مطهرات يد ال 
يدخل احد املنازل دون 
استخدامها ولن تزيد 
كلفتها خال موس����م 
العدوى ع����ن دنانير 
قليلة ال تقارن بثمن 

األرواح التي ميكن ان تدفع بسبب اإلهمال 
في حماية انفسنا.

> > >
ومن األم���ور الهام���ة ان نأخذ بتلك 
االج���راءات التطهيري���ة والوقائية ملدة 
طويلة حتى ال يصل الش���هر املقبل اي 
ش���هر االصابة وقد م���ل الناس من تلك 
االجراءات بحجة ان شيئا سيئا لم يحدث 
)!( فتصاب اجلموع مبقتل، األمر اآلخر 
ضرورة ان نكثر من اس���تخدام حبوب 
ڤيتام���ني »س« وش���رب املياه وعصائر 
الليمون والبرتقال وأكل البصل والثوم 
واستخدام مطهرات اللوز »قبل« االصابة 
ال »بعدها« اي كوسيلة للوقاية ال العاج 

مع دخول شهر أكتوبر.
> > >

ونرج���و ان يرتف���ع البعض اجلاهل 
واملأجور واملدغدغ ملستوى الكارثة املتوقعة 
القادم���ة فيتوقفوا عن نقد املس���ؤولني 
املختصني ويتركوهم وكوادرهم ليكافحوا 
»سرايات« املوت املقبلة، فمواقفهم املشينة 
وتأثيرهم على القرارات الرسمية أصبحت 
أشبه بالغزو الثاني حيث قد تتسبب في 
وقوع عدد ضحايا يقارب ضحايا الغزو 
األول التي لم تك���ن تزيد عن املئات في 
بدايته، واهلل يستر واكرمونا بسكوتكم 
او حتملوا مسؤولية اقوالكم ومواقفكم ان 

بقي من ضمائركم املستأجرة شيء!
> > >

آخر محطة: وصلتنا رسالة من املهندس 
الفاضل محم���د البغيلي يخبرنا عبرها 
بإشهار و»تأس���يس اجلمعية الكويتية 
للس���امة والوقاية من احلريق«، نرجو 
ان يكتمل تأسيس تلك اجلمعية الهامة 
ويتم دعمها وان تق���وم بدور فاعل في 
تثقيف املجتمع بأخطار احلرائق واحلد 

منها.. وبالتوفيق.

الكارثة القادمة الشهر المقبلحتى مياه البحر

مواقيت الصالة والخدمات وبرامج رمضان  ص 40البقاء هلل

الصفحة
 األمنية
ص 14

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: نصيب الفرد األسترالي 20 طنا من أول أكسيد الكربون سنويا.

ـ ونصيب الفرد العربي ترليون طن من التصريحات السياسية الفارغة.
مطالبات بتشريعات قانونية جديدة لحماية األطباء من االعتداءات.

ـ شيء طيب ويا ليت الصحة »تثقف« دكاترتها شلون يتعاملون إنسانيا 
أبواللطفواحدمع المرضى.

نورة مقعـد حمود العازمي � 
15 عاما � الصباحية 
� ق4 � ش14 � م899 
 �  97669555 ت:   �

.99661271
ردمة مناحي طامي العتيبي 
� أرملة علي بسيس 
س���ريع العتيب���ي � 
84 عام���ا � خيطان � 
ق5 � ش���ارع طريق 
املل���ك فيص���ل � م7 
 �  99500600 ت:   �

.97988897
محمد جاسم محمد البحيري 
� س���نة � س���لوى � 
 � م22   � ش4   � ق1 
 �  99884497 ت: 

.66668201
غزوة فرحان عمير العصيمي � 
أرملة شيعفان صقر 
العتيبي � 88 عاما � 
 � الفروانية  الرجال: 
ق2 � ش142 � م14 � ت: 
النساء:   ،99388137
الرابية � ق3 � ش25 � 
م4 � ت: 99593433.

رفعة غصـن جحدل العجمي 
� أرملة عبداحملسن 
 � العجمي  مش���لش 
73 عام���ا � الرجال: 
 � � ق2  الصباحي���ة 
الرئيسي  الش���ارع 
قرب مسجد السويد 
 �  99660692 ت:   �
النساء:   � 99811041
 � � ق2  الصباحي���ة 
ت:   � م138   � ش10 

.23611494
لولوة محمد سليمان العثمان 
أرملة عبداللطيف   �
إبراهيم املضف � 75 
عاما � الرجال: الدعية 
� ق4 � ش45 � م3 � ت: 
النساء:   ،22517044
الدعية � ق4 � ش44 � 
م3 � ت: 22545007.

المهري لـ »األنباء«: اإلثنين أول أيام عيد الفطر
فضل اهلل أعلن أن العيد األحد الموافق 20 سبتمبر

هاربون من كفالئهم يسقطون بـ 700 غرام هيروين

أسامة أبوالسعود
أعلن وكيل املراجع الشيعية في الباد واألمني 
العام لتجمع علماء الشيعة السيد محمد باقر املهري 
ان يوم االثنني 21 سبتمبر هو أول أيام عيد الفطر 

السعيد.
وقال املهري ل� »األنباء«: نحن نعتمد على رؤية 
الهال ولهذا يحتمل بش���كل ق���وي أن يكون يوم 
21 واملواف���ق االثنني هو أول أيام عيد الفطر نظرا 
ألن اله���ال لن يرى في الكويت أو في غيرها يوم 
السبت حيث ان الهال سيكون مرتفعا عن األفق 
مساء يوم الس���بت بدرجتني وهو ما يعني تعذر 
رؤيته ولذلك سيكون أول أيام العيد يوم االثنني 

21 سبتمبر، ودعا اهلل ان يدمي نعمة األمن واألمان 
على الكويت وسائر الباد اإلسامية.

وكان املرجع الش���يعي اللبناني السيد محمد 
حسني فضل اهلل قد اعلن امس االول ان يوم االحد 
املوافق 20 من س���بتمبر ه���و اول ايام عيد الفطر 
املبارك، وجاء في بيان وزعه مكتبه »استنادا الى 
املعطيات الفلكية.. فإن يوم الس���بت 19 سبتمبر 
اجلاري سيكون هو املتمم لشهر رمضان، وعليه 
يكون االحد 20 س���بتمبر هو االول من شوال يوم 
عيد الفطر املبارك« ويعتمد العامة فضل اهلل على 
احلسابات الفلكية في اعان بدء شهر رمضان واول 

ايام عيد الفطر.

وجد رجال املكافحة شريكتهما اآلسيوية وقد افترشت 
االرض وكانت تقوم بتوزيع الغرامات الهيروينية 
على لفافات صغيرة بزنة غرام وعثر داخل الغرفة 
على نحو 700 غرام من م���ادة الهيروين واعترفوا 

بأنهم يتاجرون بها حلساب نزالء في املركزي.

أمير زكي
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات امس الى النيابة العامة 3 وافدين 
منهم امرأة وجميعهم هاربون من كفائهم 
بتهمة حيازة م���واد مخدرة )هيروين( 
بقصد االجتار، فيما كشفت التحقيقات 
مع املروجني الثاثة ان هذه املادة املخدرة 
غالية الثمن اصبح عليها طلب من وافدين 
عرب وآسيويني حيث اكدو في التحقيقات 
انهم ال يتعامل���ون مطلقا مع املواطنني 
خشية ان يكون من بينهم مصدر لرجال 
العميد الشيخ أحمد اخلليفة كما كشفت 
التحقيق���ات معهم انهم كانوا يتوقعون 
القبض عليهم اال ان ظروفهم املعيشية 
الس���يئة داخل أوطانهم دفعت بهم الى 
املغامرة واالجتار في املخدرات وان قبض 
عليهم بقوا في السجون الكويتية املميزة، 
واذا لم يقبض عليه���م حققوا الغرض 

املطلوب وهو الثراء.
ووفق مص���در امني ف���ان معلومات 
وردت الى مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ أحمد اخلليفة ابلغ 
عن طريق مصدر سري عن اجتار آسيويني 
في مادة الهيروي���ن وانهم يبيعون هذه 
املخدرات للوافدين وعليه مت االيعاز الى 
ادارة املكافحة احمللية برئاسة املقدم يوسف 
اخلالدي ومساعده بدر الدعي والرواد مشعل 
القحطاني وفهد البدر وخالد مخلد واملازم 

اول نواف بشير حيث استطاع فريق العمل استدراج 
الوافدي���ن عن طريق مصدر ال���ى بيع 15 غراما من 
الهيروين ب� 450 دينارا ليتم القبض عليهما وارشدا 
عن غرفة يقيمان بها في املنقف وباالنتقال الى الغرفة 

ڤيــــل للإيجــــار
من �شاحب البيت مبا�شرة
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تلفون: 66622550

املتهمون وامامهم املضبوطات


