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من محور واحد حول فشل الحكومة في إدارة األزمات

الغانم :استجواب المويزري للمبارك
على جلسة  27الحالي

« 50دائرة وصوت واحد» لعدم دستوريته

ا�سبوعي ًا االثنني والثالثاء عدا ايام اجلل�سات ،الفت ًا
�إلى انه يوجد ثالثة كرا�سي �شاغرة يف ع�ضوية اللجنة
وهي متاحة ملن يرغب بالدخول للجنة وبع�ض النواب
اعتذر رغم انه اعلن نيته اال�ستقالة من اللجنة ،وعلى ما
يبدو يريدون اال�ستمرار باللجنة على ا�سا�س انه «زعالن
وتعالوا را�ضوين».

• أحمد الفضل

المواضيع الخالفية مع الجهات الحكومية

• مرزوق الغامن متحدثا

الهرشاني :تكسب انتخابي

وراء طلب جلسة خاصة عن األمطار

 ،فهم ي�سعون �إلى الإ�ساءة
ا���س��ت��غ��رب ال��ن��ائ��ب حمد
للنظام واحلكومة بغر�ض
الهر�شاين تقدمي ع��دد من
الو�صول �إل��ى ما ي�سمونه
ال��ن��واب طلب عقد جل�سة
احلكومة ال�شعبية ,م�ستغرب ًا
خ��ا���ص��ة لبحث تداعيات
خ�ضوع احلكومة لهم رغم
الأم��ط��ار التي هطلت على
�أن م��ن بينهم امل����زورون
البالد �أخري ًا رغم �أن ال�سلطتني
واملتطاولني واملحر�ضني
والتنفيذية
الت�رشيعية
على الفو�ضى واملتحدين
عقدتا �أم�س اجتماع ًا مو�سع ًا
لل�سلطة واملخالفني للد�ستور
متت املناق�شة فيه بكل هدوء
والأعراف واملبادئ .
بعيد ًا عن التك�سب االنتخابي
و�أو�ضح الهر�شاين �أن ه�ؤالء
واال�ستعرا�ض اللذين ي�سعى
مهما �أر���ض��ت��ه��م احلكومة
�إليهما من طلب عقد اجلل�سة
وخ�ضعت لطلباتهم ف�إنهم
اخلا�صة واملفارقة �أن هناك
لن يتوقفوا عن ابتزازها,
نوابا وقعوا على اجلل�سة
• حمد الهرشاني
الفتا �إل��ى �أنهم منذ عامني
وح�رضوا االجتماع امل�شرتك
وهم يقدمون اال�ستجوابات ا�ستجوابا تلو الآخر
بني احلكومة واملجل�س يف مكتب املجل�س.
وقال الهر�شاين�:إن ه�ؤالء النواب لي�س هدفهم ويبتزون ب�شكل علني.
وكل كويتي يحمل اجلن�سية الكويتية ووال�ؤه
اال�صالح وم�صلحة املواطنني كما يدعون �إمنا
هدفهم اال�ستعرا�ض وال�ضحك على النا�س وك�أنهم للكويت ويهمه ا�ستقرارها يجب �أن يت�صدى
يريدون الناطور ولي�س العنب ,م�ؤكدا �أن مثل له�ؤالء وال يخ�ضع لهم ,فهم يريدون ا�شاعة
ه�ؤالء النواب ا�ستمر�أوا دغدغة م�شاعر املواطنني الفو�ضى والنيل من ا�ستقرار الكويت و�أمنها
والتك�سب االنتخابي ورمبا هدفهم �أبعد من ذلك و�أمانها.

اإلبراهيم :استهالك مفرط للطاقة
الكهربائية بدول الخليج

بذل ما يف و�سعها لتطوير �أ�ساليب العمل وزيادة
الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة وتعزيز اال�ستخدام
الأمثل للموارد.
وا�ضاف� :إن امل�ؤمتر يهدف �إل��ى تبادل اخلربات
الهند�سية والفنية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
م�شري ًا �إلى هناك خطط ًا م�ستقبلية ي�سعى القائمون
على امل�ؤمتر لإجنازها.
من جهته قال رئي�س جمل�س ادارة «�سيجري» اخلليج
كامل ال�شهابي� :إن م�ؤمتر ومعر�ض كهرباء منظمة
«�سيجري» اخلليج يعترب م��ن �أه��م امل�ؤمترات
التخ�ص�صية يف املنطقة و�أح���د رواف���د العمل
امل�شرتك وملتقى للمتخ�ص�صني والعاملني يف جمال
الكهرباء.
و�أو�ضح ال�شهابي يف ت�رصيح مماثل لـ «كونا»
�أنه منذ �إن�شاء «�سيجري» اخلليج قبل  33عاما
ف�إنها ت�سعى �إل��ى اي��ج��اد احل��ل��ول للعديد من
العقبات الفنية والتطبيقية التي تواجه قطاع
الطاقة الكهربائية بالإ�ضافة �إلى �إثراء املنظومة
الكهربائية يف املنطقة.

العازمي :نسعى لترسيخ قيم الوسطية
ونشر الوعي الديني
كتب �أحمد يون�س:
ذك���ر ���س��ام��ي ال��ع��ازم��ي مدير
�إدارة العالقات العامة بوزارة
الأوق��اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
امل����شرف ال��ع��ام ع��ل��ى جناح
ال�����وزارة مب��ع��ر���ض الكويت
ال���دويل الـ 43للكتاب خالل
الفرتة من � 14إلى  24نوفمرب
احل��ايل� ،أن ال����وزارة ت�شارك
�سنويا يف فعاليات املعر�ض،
ً
والذي يقام برعاية �سمو رئي�س
جمل�س ال��وزراء ال�شيخ جابر
املبارك ،وح�ضور وزير الإعالم
وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
حممد اجلربي.
وق��ال �إن الهدف من امل�شاركة
يف مثل هذه الفعاليات حتقيق
ر�ؤي��ة ور�سالة وقيم ال��وزارة،
املتمثلة يف ال��ري��ادة عامل ًيا
يف العمل الإ���س�لام��ي ،وتعزيز

الفضل« :التشريعية» رفضت قانون

«الميزانيات» بدأت اجتماعاتها لبحث

البعض ال يزال يسيء للنظام بهدف الوصول إلى الحكومة الشعبية

�أكد رئي�س اللجنة الفنية مل�ؤمتر كهرباء اخلليج
«�سيجري» احمد االبراهيم ان امل�ؤمتر �شهد اقباال
كبريا من الباحثني لتقدمي الأوراق العلمية التي
بلغ عددها  260خل�صت الى  120تهتم ب�أحدث
التطورات يف املجال الكهربائي يف دول جمل�س
التعاون.
وقال االبراهيم� :إن ور�ش العمل والدورات التدريبية
املقامة على هام�ش امل�ؤمتر تهدف الى تعزيز
مفاهيم الطاقة لدى امل�ستهلكني والتوعية ب�أهمية
الكهرباء والطاقة املتجددة.
وذكر ان االتفاقية االقت�صادية وق��رارات املجل�س
الأعلى لدول جمل�س التعاون اخلليجي ت�ؤكد على
�أهمية ت�ضافر اجلهود اخلليجية وتكامل ال�سيا�سات
والربامج وامل�شاريع اال�سرتاتيجية يف جمال انتاج
الطاقة الكهربائية لدعم منو القطاع ال�صناعي
وتعزيز الرتابط االنتاجي بني دول اخلليج.
واو�ضح �أن النمو امل�ضطرد يف الطلب على الكهرباء
يف دول اخلليج ي�شري الى وجود ا�ستهالك مفرط
وهدر كبري لطاقة الكهرباء مما ارت�أت دول اخلليج

www.alshahedkw.com

عقدت اللجنة الت�رشيعية الربملانية اجتماعها ام�س
ملناق�شة اهم القوانني املدرجة على جدول اعمالها.
وق��ال النائب احمد الف�ضل ان اللجنة رف�ضت مقرتح
القانون االنتخابي لعدم د�ستوريته لوجود مادة تتعلق
بالب�صمة الوراثية للمر�شح.
واعلن الف�ضل انه مت االتفاق على ان تكون للجنة جل�ستان

كتب حمد حمدان:
�أعلن رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن عن ا�ستالمه
ا�ستجواب ًا مقدم ًا من النائب �شعيب املويزري من حمور
واحد موجه �إلى �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ،م�شري ًا
�إلى �إمكانية مناق�شة اال�ستجواب يف جل�سة الغد� ،إذا مت
تقدمي طلب ا�ستعجال ووافق امل�ستجوب على ذلك.
و�أو�ضح الغامن �أن اال�ستجواب �سيدرج يف جدول �أعمال
جل�سة  27ال�شهر احلايل ،وذلك وفق ًا لالئحة ،وب�ش�أن
�إمكانية مناق�شة ا�ستجواب يف جل�سة الغد ف�إنه ميكن
مناق�شته يف حالة اال�ستعجال وموافقة امل�ستجوب
واملجل�س وذلك وفقا لالئحة الداخلية للمجل�س ،واذا
مل يقدم طلب ا�ستعجال ف�إنه �سيدرج على جدول اعمال
جل�سة  27احلايل.
ولفت الغامن الى �أن ج��دول �أعمال جل�سة الغد مت
توزيعه منذ يوم ال�سبت وبالتايل فان اال�ستجواب
غري مدرج فيه ،م�شريا �إلى �أن املادة  135من الالئحة
الداخلية تقول ان اال�ستجواب ال يناق�ش �إال بعد مرور
 8اي��ام وذل��ك يف غري حالة اال�ستعجال ومبوافقة
امل�ستجوب واملجل�س.
وكان النائب �شعيب املويزري تقدم ام�س با�ستجواب
لرئ�س الوزراء ال�شيخ جابر املبارك مت�ضمن ًا حمور ًا
واحد ًا وهو ف�شل وزارات الدولة واداراتها يف ادارة
الكوارث ومواجهة الأزمات.
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محليات

• سامي العازمي

الوحدة الوطنية واملجتمعية،
وتر�سيخ قيم الو�سطية والأخالق
الإ�سالمية ،ون�رش الوعي الديني
وال��ث��ق��ايف ،وتوثيق العالقات
والتوا�صل مع اجلمهور.
و �أ�شار �إلى �أن الوزارة ت�شارك

يف م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات
لتقوم برت�سيخ دور الوزارة
ك����واح����دة م���ن ال�������وزارات
وامل���ؤ���س�����س��ات احلكومية
امل����ؤث���رة وامل��ت��ف��اع��ل��ة مع
واق��ع املجتمع ،وللتعريف
ب��ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�����وزارة
وقيمها القائمة على ال�رشاكة
والعمل امل�ؤ�س�سي والتميز
وال��و���س��ط��ي��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة
و ا مل�س�ؤ و لية .
و�أفاد ب�أن الوزارة قامت بتوفري
�إ����ص���دارات ومطبوعات وم��واد
�إعالمية ما بني �صور وتقارير
وفيديوهات و�سيديات وق�ص�ص
وجم��ل��ات ،ل��ت��وزي��ع��ه��ا على
اجلمهور ،حيث تهدف �إلى تثقيف
املجتمع بجميع �رشائحه مببادئ
ديننا احلنيف القائمة على مبد�أ
الو�سطية ،والبعد عن التطرف
والغلو يف الدين   .

اجتمعت جلنة امل��ي��زان��ي��ات واحل�ساب
اخلتامي الربملانية �أم�س ،ملناق�شة �آلية
وخطة عملها خالل دور االنعقاد احلايل
ملجل�س الأمة ولبحث ودرا�سة املوا�ضيع
املدرجة على جدول �أعمالها.
وق���ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب عدنان
عبدال�صمد �إنه مت االتفاق �أن جتتمع اللجنة

مبعدل � 3أيام �أ�سبوعي ًا با�ستثناء الأ�سبوع
املت�ضمن جل�سات املجل�س لتكون بواقع
اجتماعني.
وا����ض���اف :ان اللجنة ارت�����أت �أن تبد�أ
اجتماعاتها مع اجلهات الرقابية لبحث
املوا�ضيع اخلالفية مع اجلهات احلكومية
ومنها اع��اق��ة دي���وان املحا�سبة القيام

ب�أعماله الرقابية املكلف بها ،وتكرار
تعاقد بع�ض اجلهات احلكومية لأعمال
ا�ست�شارية بالأمر املبا�رش.
و�أكد �أن اللجنة تبحث �إمكانية عقد اجتماع
مو�سع ي�ضم رئي�س جمل�س ال��وزراء ب�ش�أن
عر�ض بع�ض الق�ضايا التي ت�ؤثر على
امل�سار ال�سليم للمالية العامة للدولة.

وزير الكهرباء ناقش استعدادات
الوزارة لمواجهة أمطار الغد
ناق�ش وزير النفط وزير الكهرباء
وامل��اء بخيت الر�شيدي ،خطة
طوارئ «الكهرباء» وا�ستعداداتها
للتعامل م��ع م��وج��ة الأم��ط��ار
الغزيرة املتوقع هطولها على
البالد غد ًا.
ودع��ا الر�شيدي خ�لال اجتماع
عقده وق��ي��ادات ال���وزارة جميع
العاملني يف خمتلف القطاعات
لال�ستعداد �إلى التعامل مع موجة
الأمطار وت�لايف �أي �سلبيات يف
خطة الطوارئ التي فعلت خالل
موجة الأمطار التي �شهدتها البالد
الأ�سبوع املا�ضي.
و�أ�شاد بدور جميع العاملني يف
الوزارة على ما قدموه من جهود
مميزة �أث��ن��اء التعامل مع هذا
الظرف الطارئ.

«األرصاد» :أمطار رعدية  ...مساء اليوم
توقع رئي�س ق�سم التنب�ؤات املالحية يف �إدارة الأر�صاد
اجلوية بالإدارة العامة للطريان املدين �رضار العلي،
�أن ي�سود البالد يف ال�ساعات الأخرية من م�ساء اليوم،
طق�س غري م�ستقر مع تكاثر يف ال�سحب املنخف�ضة
واملتو�سطة ي�صاحبها �أمطار رعدية متفرقة.
وقال �إن الأمطار املتوقعة �ستكون متفاوتة ال�شدة بني
اخلفيفة واملتو�سطة �إلى غزيرة على بع�ض املناطق
ع�رص غد الأربعاء.
و�أ�ضاف �أن الرياح �ستكون ن�شطة تزيد �رسعتها على
 60كيلومرتا يف ال�ساعة وت�ؤدي �إلى ارتفاع م�ستوى
�أمواج البحر �إلى �أكرث من � 7أقدام على �أن ت�ستمر حالة

عدم اال�ستقرار يف الأح��وال اجلوية يومي اخلمي�س
واجلمعة املقبلني.
وذكر �أن �سبب تقلبات الطق�س هو ت�أثر البالد بامتداد
منخف�ض ال�سودان املو�سمي املحمل بكميات كبرية
من بخار املياه وتزامنه مع منخف�ض جوي متعمق
يف طبقات اجلو العليا يكون م�صحوب ًا بتيار هوائي
�شديد ال�ب�رودة .ودع��ا املواطنني واملقيمني �إلى
متابعة الن�رشة اجلوية من خ�لال �صفحة الإدارة
الإلكرتونية  http://www.met.gov.kwخ�صو�صا
�أثناء التقلبات اجلوية ملعرفة �آخر التطورات يف
الطق�س والتحذيرات اجلوية.

العفاسي :استعراض إنجازات «أمانة األوقاف»
خالل ربع قرن في الملتقى الوقفي
كتب �أحمد يون�س:
تنظم الأم��ان��ة العامة للأوقاف
امل��ل��ت��ق��ى ال���وق���ف���ي اخل��ام�����س
والع�رشين حتت �شعار «ربع قرن..
يف خدمة الوقف» ،يومي  19و
 20من ال�شهر احل��ايل ،يف فندق
الريجن�سي ،مب�شاركة العديد
م��ن اجل��ه��ات الر�سمية والأهلية
وامل�ؤ�س�سات وال�شخ�صيات العامة
من العلماء والأكادمييني من عدة
دول عربية و�إ�سالمية و�أجنبية،
والعديد من املخت�صني يف جمال
الوقف و�ش�ؤونه وذوي العالقة
بالوقف والعمل اخلريي والإن�ساين
داخل الكويت وخارجها.
ويف هذا ال�صدد �أكد وزير العدل
وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية

فهد العفا�سي� ،أن امللتقى الوقفي
اخل��ام�����س وال��ع����شري��ن �سيحظى
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �سمو ويل
العهد ال�شيخ نواف الأحمد على
غرار ال�سنوات ال�سابقة ،م�شري ًا
�إل��ى �أن امللتقى ي�سعى للت�أكيد
على �إجن��ازات وم�شاريع الأمانة
وريادتها الوقفية على مدى ربع
قرن ،وم�ساهماتها الكبرية لإغاثة
املنكوبني من الكوارث واحلروب
وامل���ج���اع���ات ،ب��ال��ت��ع��اون مع
م�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية كوزارة
اخلارجية ،واللجنة الكويتية
امل�شرتكة للإغاثة ،وبيت الزكاة،
وغريها.
وبني العفا�سي �أن الأمانة العامة
للأوقاف ب�صفتها اجلهة الر�سمية
امل�����س ��ؤول��ة ع��ن م��ل��ف الأوق����اف

يف الكويت تنظم ه��ذا امللتقى،
انطالق ًا م��ن ر�ؤيتها املعا�رصة
لتفعيل ال��دور التنموي للوقف
الإ�سالمي وتوجيه قدراته الفعالة
نحو تنمية املجتمع والنهو�ض
ب��ه يف جميع امل��ج��االت ،مبين ًا
�أن حفل افتتاح امللتقى الوقفي
اخلام�س والع�رشين �سيعقد يوم
 19احل��ايل بفندق الريجن�سي،
تزامن ًا مع احتفالية الأمانة مبرور
ربع قرن على ت�أ�سي�سها ,م�شري ًا
�إلى �أن فعاليات امللتقى وندواته
وحلقاته النقا�شية �ست�ستمر على
م��دار يومني ،و�أن��ه��ا ت��دور حول
�شعار امللتقى ،ال��ذي ترتجمه
حماوره الرئي�سية كما يلي :الأمانة
العامة للأوقاف� ..إدارة حكومية،
ب����شراك��ة جمتمعية وال��وق��ف..

تاريخ وح�ضارة ومن��اذج خريية
وتطوعية عاملية.
ويف اخل��ت��ام ت��ق��دم العفا�سي
بخال�ص ال�شكر والتقدير ل�سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
ع��ل��ى رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة لهذا
امللتقى ،وغ�يره من امللتقيات
ال�سابقة التي حظيت برعاية
واهتمام �سموه ،والأم�ين العام
للأمانة العامة للأوقاف ورئي�س
و�أع�����ض��اء اللجنة التح�ضريية
للملتقى وال��ق��ائ��م�ين على هذا
امللتقى ،داع��ي��ا ال��ل��ه تعالى
للجميع بالتوفيق والنجاح،
وللكويت بدوام التقدم واالزدهار
والأمان يف ظل القيادة احلكيمة
ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد و�سمو ويل العهد.

فريق األمانة العامة بـ«التخطيط والتنمية»
زار «التأهيل والتقويم»
كتب �أحمد يون�س:
ا�ستقبل م��دي��ر �إدارة الت�أهيل
وال��ت��ق��ومي د .نا�رص العجمي،
مبقر الإدارة ب���وزارة الأوق���اف
امل�ست�شار د� .أحمد بوزبر رئي�س
فريق امل�رشوع الوطني ملكافحة
امل���خ���درات ود .عبدالوهاب
الكندري من فريق العمل بامل�رشوع
والتابع للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية.
وقد جاءت الزيارة لتعزيز مبد�أ
ال�رشاكة وتكامل جهود جميع
ج��ه��ات وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة يف
الت�صدي لآف��ة الإدم���ان «توعية
ووقاية ومكافحة وعالجا وت�أهيال»
نظر ًا ملا ترتكه هذه الآفة من �آثار
اقت�صادية على م�ستوى الفرد
والأ�رسة والوطن ،وبهدف التعرف
على اجلهود املبذولة وما يتعلق
منها باخت�صا�صات �إدارة الت�أهيل
والتقومي والأن�شطة التي تقوم
بها ودور ها يف خدمة املجتمع
وخا�صة االهتمام بفئة املتعافني
من �آفة الإدمان ,كما ت�أتي الزيارة

• فريق االمانة العامة بالتخطيط أثناء الزيارة

ب�شكل وا�ضح على ما تبذله الإدارة
من جهود ب�شكل مبا�رش �أو غري
مبا�رش يف جمال العالج النف�سي
والت�أهيل املجتمعي مل��ن يقع

�ضحية لهذه الآف���ة ،وذل��ك من
خالل الإ�رشاف على منزل منت�صف
ال��ط��ري��ق ال���س��ت��ك��م��ال التعايف
من الإدم���ان ون��زالء مركز عالج

الإدمان ،وعموم املرافق اخلدمية
التابعة ل�ل�إدارة وذلك بالتعاون
مع اجلهات الر�سمية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ذات ال�صلة.

