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حاالت مرضية كثيرة تعرض علي مرفوضة 
من قبل جلان وزارة الصحة للعالج في اخلارج 

رغم أنها ال جتد لها العالج ابدا في الكويت.
ال يوجد في مستشفياتنا »مثال« جراح أعصاب 
أطفال ومع هذا ترفض احلاالت املرضية لألطفال 

إذا كانت لذات املرض ألن العالج متوافر!
وال أدري وال أفهم كيف ميكن أن يكون العالج 

متوافرا واملعالج غير متوافر!
كيف ميكن لطبيب عاقل أن يحكم على مصير 
طفل بالرفض رغم أنه يعلم علم اليقني أن احلالة 

ليس لها من عالج في الدولة.
هل يفترض أن يكون عند كل مواطن نائب 

يعرفه ويتمسح فيه حتى يعالج؟!
ه���ل يفترض ف���ي كل مواط���ن أن يتعرف 
على ش���يخ أو على وزير ليكون عنده أمل في 

العالج؟!
ه���ل قل مالنا وش���حت مواردنا وضاق بنا 
الس���بيل حتى مننع احملتاج، ونساعد بعض 

املستمرضني بدواعي السياحة؟!
هل يعقل أن يسعى املواطن كل اليوم لنائب 
حالي أو سابق يبكي حرقة األلم ونحن نسوق 

املرض؟!
هل يعقل لبلد اخلي���ر أن يترك ابناءه ثمنا 
لصفقات سياسية رخيصة جترى في الساحة 

كل يوم؟!
أس���ألكم باهلل هل الصورة املرفقة مع هذا 

املقال لطفلة عاجزة ال تدمي قلوبكم؟!
أال يدمي القلب أن نكون عاجزين عن حاالت 

النظر إليها ألم، والسكوت عنها جرمية؟!

املعروض���ة  احلال���ة 
بالصورة لطفلة »مل« والدها 
وتعب من استعطاف النواب 
والوزراء واألطباء في نصف 
مستشفيات الكويت، وكل 
مستشفى يلقي بها لتبعية 
مستشفى آخر، ألن املعالج 

أصال غير موجود.
تعب األب، فلقد س���افر على نفقته من قبل، 
وثقلت عليه األمور، يريد منه البعض ان يتوقف 

ويتابع عذاب ابنته حتى متوت.
حرام عليكم يا بشر، فهؤالء أمانة في أعناقنا 
»علية وأحمد« احلالت���ان اللتان بني يدي اآلن 
أمانة في عنق كل من يقرأ املقال، حتى ال نقول 
إننا أبرأنا ذمتنا أمام اهلل، وهناك من هو بحاجة 

ملساعدتنا ولم منلك له من سبيل.
وإني عبر هذا املقال أناشد كل صاحب حالة 
صعبة أن يزور جريدة »األنباء« ليعرض حالته 
على املأل ألننا جميعا مس���اءلون أمام اهلل عن 

تلك احلاالت.
لقد تصدينا في يوم من األيام حلاالت الهدر 
في اموال الدولة حلاالت الس���ياحة في العالج 
باخلارج، ولكننا ابدا لم نقل بأن تضيقوا على 

الناس في بلد اخلير.
هذه رسالة مفتوحة لكل قلب رحيم، ولكل 

أب ولكل متبرع.
فإني عازم على مساعدة هاتني احلالتني مبا 

استطيع من مال وجهد ومجهود.
واهلل أسأل أال يريكم مكروها بعزيز.

من لهؤالء؟
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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اكتشاف علمي مذهل: دماغ الميت يتواصل باألفكار.

ـ قديمة! المتابع لعالمنا العربي يمكنه بسهولة مالحظة هذا الموضوع!
مكتب حماية المستهلك األلماني »يكتشف« مادة سامة في ألعاب أطفال

ـ احنا نص ألعاب األطفال اللي بسوقنا مليانة بالوي بس ناطرين نيوتن من 
أبواللطفواحدالتجارة عشان »يكتشفها« لنا.
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البقاء هلل

ى خطورة احلالة املرضية التي تعاني منها الطفلة صورة تبني مد

العجيري: سنتنا.. سنة فقع 
هاني الظفيري 

ه���ذه  »س���نتنا 
هي س���نة فقع عكس 
الس���نوات السابقة« 
به���ذه اجلمل���ة ب���دأ 
العالم الفلكي د.صالح 
ل�  العجي���ري حديثه 
»األنب���اء« موضح���ا: 
شهدنا هذا العام أمطارا 
التي  الوسم  في فترة 
امتدت من 16 أكتوبر 
وحت���ى 7 ديس���مبر، 
وهذه األمطار كافية ألن 
يظهر الفقع في البالد، 

ودليل على أن هذه الس���نة ستكون سنة 
فقع على عكس الس���نوات السابقة التي 
شهدت شحا في األمطار في فترة الوسم، 
ولكن الفقع هذه السنة ورغم ظهوره إال 

أنه سيكون ظهورا متواضعا.
وأشار إلى أن الفقع لن يظهر بكثرة إال 
في مناطق ال يوجد فيها مخيمات وال تسير 
عليها السيارات كاملناطق املالصقة للحدود، 

وخاص���ة الش���مالية 
والش���مالية الغربية، 
عل���ى ح���دود اململكة 
الس���عودية،  العربية 
وكذلك ف���ي احملميات 
كمحمية  الطبيعي���ة 
صباح األحمد، وأيضا 
في نطاق املطار كون 
توجد هناك مس���احة 
كبيرة محاطة بسياج 
حديدي، وهي منطقة 
بري���ة ميكن أن يظهر 
فيها الفقع كما س���بق 
وحصل في س���نوات 
سابقة.  وقال العجيري: لقد دخلنا موسم 
ظهور الفقع فعليا، فموسمه في الكويت 
يبدأ من بداية فبراير ويستمر حتى نهاية 
الشهر، وأتوقع أن نشهد ظهور الفقع احمللي 
بكثرة، غير أن الكمية س���تكون معقولة 
وليست املأمولة، ألنه ما أن يظهر الفقع في 
منطقة حتى يتوجه املئات من مرتادي البر 

بسياراتهم ويقومون بإتالف املنطقة.

قال إنه سيظهر في المحميات الطبيعية وعلى الحدود وفي المطار 

د.صالح العجيري

قابلت قبل مدة قصيرة ف���ي منتدى عام خبيرة نفط 
كويتية شهيرة كانت عائدة للتو من العراق ووزير نفط 
أس���بق، ومما قااله اننا أضعنا في الكويت على أنفس���نا 
فرصة ذهبية لن تتكرر عندما أوقفنا مشروع تطوير حقول 
الشمال الذي كان سيستخدم التقنية احلديثة الستخراج 
النف���ط من املكامن الصعبة في تل���ك احلقول خالل ال� 15 

عاما املاضية.
> > >

وأضاف���ا ان توقيع العراق هذه األيام التفاقيات مع ش���ركات النفط العاملية 
للعمل في حقل الرميلة واحلقول األخرى سيمكنهم من استخراج النفط بطريقة 
متقدمة، ما سيجعل نفطنا يرحل من املكامن املشتركة الى حقولهم طبقا حلقيقة 
توجه الس���وائل نحو أماكن الش���فط القوية، وذكرا ان افضل ما ميكن عمله في 
هذه املرحلة املتأخرة هو اس���تخراج ما ميكن استخراجه خالل العامني املقبلني 

من تلك احلقول قبل ان يودعنا نفطنا للنزوح شماال.
> > >

تخذيل مشروع حقول الشمال الواعد ومثله مشروعا املصفاة وشراكة الداو 
خذل بالتبعية شركات النفط والكيماويات العاملية املؤثرة بشدة في قرارات الدول 
الكبرى، ومثل ذلك قيام وزير مواصالت أسبق بإلغاء صفقة طائرات اإليرباص 
والبوينغ بخفية بالغة دون معرفة ان للشركتني ذراعهما العسكرية والسياسية 
ولهما صوت مس���موع لدى حكوماتهما، وفي ذلك يقول وزير مواصالت سابق 
ان نائب رئيس شركة البوينغ أبلغه بأنهم ال يأخذون قرارات الشراء الكويتية 
مبحمل اجلد، نخشى مع نزوح مصالح الشركات الكبرى للجيران ان ينزح معها 
القرار السياس���ي لصاحلهم بسبب مزايدات »هواة« العمل السياسي من النواب 

وتعريضهم بالتبعية األمن القومي الكويتي للضرر واخلطر.
> > >

رفضت احملكمة الدستورية املصرية فرض ضرائب مالية على األرض الفضاء 
كونها ال تدر دخال، فكيف تفرض ضرائب دخل على ما ال دخل له؟! ملاذا ال حتيل 
احلكومة القانونني 8 و9 غير الدستوريني للمحكمة الدستورية حتى يتم تعديلهما 
أو إلغاؤهما بعد ان أوقفا متاما عمليات التنمية في البلد ولكونهما احد العوائق 
الرئيسية لتحويل الكويت ملركز مالي عبر تشددهما في منح واستخدام األراضي 

العامة للدولة، وهل سينشئ املستثمر األجنبي مشاريعه في الهواء؟!
> > >

ومادمنا في س���ياق األراضي الفضاء فأحد أهم أس���باب انتش���ار القاذورات 
واألوساخ في املناطق السكنية النموذجية هو قانون قدمي للبلدية مينع أصحاب 
القس���ائم من تسويرها، املرجو ان تفرض البلدية في عهدها اجلديد الواعد على 
كل صاحب قس���يمة تسييجها حفظا مللكه إضافة الى منع جعلها مكبا لألوساخ 
ومخلفات البناء في املنطقة، خدمة التسوير يحتاجها كثيرون يخشون ان يبني 
أحد على قس���ائمهم ثم يصبحوا ضحية املقولة الشهيرة »يبقى الوضع على ما 
هو عليه وعلى املتضرر اللجوء للقضاء« وبالطبع سيوافيهم األجل قبل صدور 

احلكم لصاحلهم في ملكية أرضهم!
> > >

آخر محطة: في ش���هر أعيادنا الوطنية، هناك 10 قضايا ومصطلحات لو اتفق 
القائمون على الصحف والفضائيات على عدم التطرق لها إيجابا او سلبا لتعززت 
بشدة وحدتنا الوطنية، من تلك املصطلحات والقضايا »جتنيس السبعينيات« 
و»اللف���و« و»عيال بطنها« و»الدماء الزرقاء« و»أبن���اء القبائل وأبناء احلضر« 
و»الرافض���ة« و»النواصب« و»الوهابيني التكفيري���ني« و»العيم«.. إلخ، جميع 
تل���ك املصطلحات ال فائدة منها كونه���ا تفرق وال جتمع ويقصد منها في العادة 

اإلساءة البالغة لآلخرين.
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