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تظاهرة جديدة تطالب بوقف تفريغ 
مياه محطة مشرف في »العارضية« الصناعية

ندوة »الحل في المنصة«: االستجوابات ليست أداة ترهيب 
أسامة دياب

أجمع املشاركون في ندوة »احلل 
في املنصة«، التي نظمها حتالف قوى 
11/11 مس����اء أمس األول في ديوان 
الشليمي بحضور أعضاء التحالف 
وعدد من الناشطني واملهتمني بالشأن 
العام، على ان االستجواب ليس أداة 
ترهيب بل حق دستوري للنائب 
علينا ان نتقبله، مشددين على ان 
احلل الوحيد لوضع كلمة النهاية 
حلالة التشنج الذي يعيشها الشارع 
السياسي هو املواجهة ولذلك على 
الوزراء والوزراء املعنيني  رئيس 
باالستجواب التي قدمت في اآلونة 
األخيرة صع����ود املنصة وتنفيذ 
مح����اور االس����تجوابات بصورة 
حضارية أمام الرأي العام الكويتي 
فاملنصة ليست مقصلة بل شرف 
وتتويج ملن ميتلك احلجة والبرهان. 
في البداية أكد نائب رئيس اجلمعية 
الكويتي����ة ملتابع����ة وتقييم األداء 
البرملاني ناصر الشليمي أن جتاهل 
الوزراء ألسئلة النواب وعدم الرد 
عليها يعك����س مناخا غير صحي 

الدوائر لكشف النواب احلكوميني، 
موضحا أنه على احلكومة أن تصعد 
املنص����ة وتواجه االس����تجوابات 
وتبصر الش����عب الكويتي مبا آل 

إليه وضع إدارة البلد.
ومن جهته أكد نائب رئيس نقابة 
العاملني بشركة البترول الوطنية 
محمد الهمالن أن االستقرار واألمن 
واألمان لن يتحقق إال باالستجابة 
لإلرادة الشعبية وتطبيق الدستور، 
فاملنصة ليست مقصلة ولكنها شرف، 
موضح����ا أن مماطلة احلكومة في 
الرد على أسئلة النواب هي السبب 
املباشر لتحولها الستجوابات، داعيا 
احلكومة ملواجهة االس����تجوابات 
تاركة احلكم للشعب في تقييمها.

وبدوره عرض أمني سر اجلمعية 
الكويتي����ة ملتابع����ة وتقييم األداء 
البرملاني مطلق العبيسان ل�3 الءات 
ستكون عنوانا عريضا لتحالف قوى 
11/11 في مختلف املناطق األولى ال 
لإلحالة للدستورية، الثانية ال للحل 
غير الدس����توري الثالثة ال تنمية 

مع فساد.

إذ  ف����ي املعاجلة  وطريقة خاطئة 
انها من أهم أسباب حالة االحتقان 
التي يعيش����ها الشارع السياسي.

ومن جهت����ه أكد رئي����س جمعية 
حماية املواط����ن وعضو التحالف 
د.فوزي اخلواري أن االستجواب 
حق دس����توري خالص للنائب ال 

ينازع فيه، مستنكرا طريقة تعامل 
احلكومة مع االستجوابات والتي 
تعكس حالة التخبط فيها وجتاهلها 
ألس����ئلة النواب ما أدى إلى تفاقم 
األوضاع مستهجنا الهجمة الشرسة 

على النواب املستجوبني. 
ودعا اخل����واري احلكومة إلى 

الدستورية  حتمل مس����ؤولياتها 
وأن تتعامل مع االستجوابات بشكل 
مسؤول، وبدوره أكد أمني سر االحتاد 
الوطني لعم����ال وموظفي الكويت 
أنور الداه����وم أن هذه الندوة هي 
انطالقة جديدة لتحالف قوى 11/11 
ستتبعها ندوات أخرى في مختلف 

المطيري: مستعدون للتعاون مع الجانب السوري 
في مجال الطاقات البديلة والمتجددة

البراك: نعمل على حماية النشء من االنحراف

يتقدمها عضو المجلس البلدي فرز الديحاني المشاركون أكدوا أن من ال يستطيع المواجهة عليه أن يستقيل

خالل لقائه وزير الكهرباء السوري

في حفل تكريم الفائزين بمسابقة الهيئة العامة للشباب والرياضة الـ 15

 )سعود سالم(جانب من التظاهرة في العارضية

 )سعود سالم(ناصر الشليمي ود.فوزي اخلواري وأنور الداهوم ومطلق العبيسان ومحمد الهمالن خالل الندوة

مبنى املركز في طور اإلنشاء

د.ناجي املطيري مستقبال د.أحمد كيالي خالل زيارته معهد األبحاث

)أنور الكندري(فائزات يرفعن شهادات التقدير بعد تكرميهن

دانيا شومان
احتج عدد من املواطنني اول من امس امام محطة 
تفريغ مياه املجاري في منطقة العارضية الصناعية 
يتقدمهم عضو املجلس البلدي فرز الديحاني وعضو 
املجلس البلدي السابق ماجد موسى اعتراضا على 
تفريغ تلك املياه التي يتم جلبها من محطة مشرف 
بالقرب من منازلهم مبدين خوفهم وامتعاضهم من 
الروائح الكريهة املنبعثة من تلك احملطة وما تشكله 
من مخاطر على صحتهم محملني وزارة االش����غال 
مس����ؤولية قيامها مبعاجلة مشكلة محطة مشرف 

بطريقة خاطئة غير مسؤولة.
وأسف الديحاني الستمرار معاناة اهالي منطقة 
الرابية واملناطق القريبة منها نتيجة الروائح املنبعثة 
من مصب مياه املجاري التي يتم تفريغها بالقرب 
من منازلهم دون ان يقوم املسؤولني بتحريك ساكن 
جتاه القضية، معتبرا ما قام به املسؤولون في وزارة 
االشغال تخبط واضح وتضليل للمواطنني عندما 
عمدوا الى تغيير مكان تفريغ مياه املجاري من مكانه 
القدمي مقابل منطقة الرابية الى مكان اقرب منه الى 

املنازل وحجبه بسور مينع رؤيته.
واش����ار الديحاني في تصري����ح صحافي خالل 
التجمهر الذي قام به مجموعة من املواطنني للمطالبة 
بوق����ف تفريغ مياه املجاري بالق����رب من منازلهم 
الى امكانية حل املشكلة عن طريق توجيه التناكر 
الصهاريج الى تفريغ حمولتها من مياه املجاري في 
محطة صليبية التي تبعد عن املصب احلالي مسافة 
خمسة كيلومترات فقط، معتبرا املسافة قريبة وال 
تؤثر على سير عملية النقل والتفريغ، مشيرا الى 
وجود اعداد كبيرة من اهالي منطقة الرابية هجروا 
منازلهم واستأجروا منازل ومساكن بعيدا عن تلك 
الروائح خوفا على سالمتهم وابنائهم من أي ملوثات 
قد تتسبب مبشاكل صحية لهم مستغربا عدم جتاوب 
وزير االشغال مع مطالبات األهالي بنقل املصب الى 
مكان بعيد عن مساكن املواطنني وكأنه غير مسؤول 
عما يحدث. من جانبه طالب عضو املجلس البلدي 
السابق ماجد موسى اعضاء مجلس االمة مبساءلة 
الوزير صفر سياس����يا حتى ال تترك املشكلة دون 
حل مؤكدا حجم املعانة التي يعيشها اهالي منطقة 
الرابية ج����راء الروائح الكريهة املنبعثة من محطة 

تفريغ مياه املجاري القريبة منهم.
واش����ار الى وجود مخالفة وجتاوز على امالك 
الدولة من قبل جهات حكومية قامت باالستيالء على 
اراضي الدولة وسفلتتها ومن ثم وضعت معداتها 

وآلياتها لتس����هيل مهمتها في تفريغ مياه املجاري 
دون ان تأخ����ذ موافقة املجلس البلدي بذلك مطالبا 
جلنة االزاالت القيام بدورها وازالة تلك املخالفات 

الصريحة.
ولفت الى امكانية االستفادة من مناطق التحريش 
التي انشئت منذ السبعينيات في تفريغ مياه املجاري 
عوضا عن تفريغها بالقرب من منازل املواطنني آسفا 
على عدم قيام املس����ؤولني واملعنيني بهذه القضية 
بوضع احلل����ول اجلذرية التي ميك����ن من خاللها 
انهاء هذه املش����كلة بعيدا ع����ن احللول الترقيعية 

السريعة.
وقال ان التناكر وآليات النقل دمرت امالك الدولة 
دون ان يكون هناك حترك سريع من قبل املسؤولني 
النهاء املشكلة مستغربا عدم حترك اعضاء مجلس 
االمة جتاه القضية واملطالبة بحلها في اسرع وقت 

ممكن.
من جانبه ناشد مواطن املسؤولني سرعة االستجابة 
ملطالبهم واغالق احملطة القريبة من منازل املواطنني 
حيث بدأ العديد منهم بترك منازله خوفا على سالمة 
اسرهم من الروائح والغازات السامة التي تنبعث 
من احملطة مس����تغربا صمت اعضاء الدائرة وعدم 
دفاعهم عن اهالي املنطقة واملطالبة بنقلها الى اماكن 
اخ����رى بعيدة او ايجاد حل����ول حفاظا على صحة 

وسالمة املواطنني.
واش����ار الى ان اهالي املنطق����ة خاطبوا الهيئة 
العامة للبيئة بضرورة الكش����ف على املكان الذي 
مت تخصيصه من قبل وزارة االشغال لتفريغ مياه 
املجاري، مؤكدا ان الفح����ص الذي قامت به الهيئة 
اثبت وجود نس����بة من السموم، األمر الذي يشير 
الى كبر حجم املشكلة التي يئن منها اهالي املنطقة 

القريبة من احملطة.
من جهته اس����تغرب املواطن فهد العتيبي قيام 
االش����غال باغالق احملطة القدمية التي كان يصرف 
به����ا مياه املجاري وفتح اخ����رى جديدة قريبة من 
منازل املواطنني بشكل اكبر من سابقتها دون ادنى 
مسؤولية او خوف على صحة اهالي املنطقة كاشفا 
عن توجه الوزارة الى فتح محطة جديدة في االيام 
القريبة املقبلة، األمر الذي س����يفاقم حجم املشكلة 

واثرها على املواطنني.
واعلن ع����ن توجه املواطنني ال����ى منع التناكر 
والصهاريج من تفريغ حمولتها في احملطة لفترة 
قصيرة كنوع من االعتراض على عدم التفات املسؤولني 

ملطالبهم بنقل احملطة بعيدا عن مساكنهم.

دارين العلي
ناقش وزير الكهرباء باجلمهورية العربية السورية 
د.أحمد كيالي ومدير معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري س����بل تعزيز التع����اون بينهما في 
مجال الطاقات البديلة واملتجددة خالل زيارة الكيالي 
على رأس وفد الى املعهد حيث كان في استقباله كل 
م����ن مدير عام املعهد د.ناجي املطيري، ونائب املدير 
العام للمعلومات د.نادر العوضي، ونائب املدير العام 
لشؤون االبحاث د.محمد س����لمان وعدد من مديري 

االدارات والدوائر.

ورحب د.املطيري بالوفد معربا عن سعادته بهذه 
الزيارة ومؤكدا اس����تعداد املعه����د التام للتعاون مع 
االشقاء في اجلانب السوري فيما يخدم صالح البلدين 
من خالل التبادل العلمي والقيام بالتجارب واملشاريع 
البحثية وتقدمي االستشارات والتدريب وغيرها من 
مج����االت التعاون التي يختص به����ا املعهد، كما اكد 
د.املطيري ح����رص املعهد على التع����اون مع جميع 
املراكز واملؤسسات البحثية االقليمية والعاملية في 
مجال الطاقة البديلة والتي تعد من اهم املجاالت التي 

يسعى املعهد لتعزيز وتطوير قدراته بها.

ليلى الشافعي
أكد وكيل وزارة االوقاف املساعد 
لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
البراك  االسالمية عبداهلل مهدي 
ان ادارة ش����ؤون الق����رآن الكرمي 
حترص على نشر الثقافة القرآنية 
في املجتمع والتركيز على تنظيم 
العديد من االنشطة التي من شأنها 

ان حتقق هذا الهدف السامي.
جاء ذلك في تصريح ادلى به 
البراك للصحافيني بعد حضوره 
احلفل اخلتامي ملس����ابقة حفظ 
الكرمي اخلامس����ة عشرة  القرآن 
التي تنظمها الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بالتع����اون مع وزارة 
االوقاف والش����ؤون االس����المية 
حتت رعاية رئيس مجلس ادارة 
الهيئ����ة اللواء فيص����ل اجلزاف، 
وبحضور رئيس اللجنة املنظمة 
العليا للمسابقة نائب املدير العام 
لش����ؤون الشباب جاسم يعقوب 
وحشد من اولياء االمور والطالب 

والطالبات الفائزين.

وأضاف البراك ان قطاع شؤون 
القرآن الكرمي املتمثل بإدارة شؤون 
القرآن الكرمي ال يتردد في التعاون 
مع املؤسسات احلكومية واالهلية 
في اقامة مشاريع قرآنية مشتركة 
تعود على املجتمع باخلير ومنها 
التعاون الذي مت بني وزارة االوقاف 
والهيئة العامة للشباب والرياضة 
التي تشترك معها في الكثير من 
النشء  االه����داف منها تطوي����ر 
وحمايته من اآلفات التي تتربص 
به، مبينا ان التعاون ينص على 
تنظيم املس����ابقة احمللية حلفظ 
الق����رآن الك����رمي وجتويده وهي 
مسابقة تش����مل الذكور واالناث 
املنتسبني للهيئة العامة للشباب 
والرياض����ة، اضاف����ة الى بعض 
الرياضية والثقافية  االنش����طة 
واالجتماعية، وهذا التعاون لتطبيق 
االهداف العامة الستراتيجية وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية والتي 
تركز على الشراكة املجتمعية بني 
فئات املجتمع املختلفة سواء كانت 

حكومية أو اهلية.
من جانب����ه، اكد نائب رئيس 
اللجنة املنظمة للمسابقة طارق 
احلسون ان الهيئة العامة لشؤون 
الشباب والرياضة قد جنحت في 
تنظيم االنش����طة الدينية للسنة 
اخلامس����ة عش����رة على التوالي 
واملوجهة لفئة الشباب، حيث بدأت 
تؤتي ثمارها من خالل ما ملسناه 
من االقبال الكبير الذي ش����هدته 
هذه املسابقة من قبل الشباب من 
اجلنسني ومس����ارعتهم الى نيل 
شرف املش����اركة في حفظ آيات 

الذكر احلكيم.
وأضاف احلسون ان مجموع 
املش����اركني في املسابقة بلغ اكثر 
من 1200 شاب وشابة، وهو أمر 
يدعو للفخر ألنه يشير الى جناح 
الهيئة في تطبيق االستراتيجية 
املوضوعة لهذا الش����أن بوصفها 
اجلهة املناط بها رس����ميا رعاية 
الشباب وتنمية مداركهم وتشجيع 

توجهاتهم االيجابية.

حظر استيراد الحيوانات من تونس وروسيا والتشيك

»الزراعة«: ال يوجد اعتماد ألي مؤسسات
استشارية لمنح قسائم زراعية

حظرت الهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة الس����مكية أمس 
وبش����كل مؤقت اس����تيراد جميع انواع الث����روة احليوانية والداجنة 
والطيور من تونس وروسيا والتشيك بناء على تعليمات من املنظمة 

العاملية للصحة احليوانية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان اجراءات احلظر املؤقت الستيراد 

هذه احليوانات من تلك الدول الثالث اتخذت بعد ظهور أوبئة فيها.
من جهة اخرى، أوضحت الهيئة انه مت رفع احلظر عن اس����تيراد 
االغنام م����ن اثيوبيا بناء على تعليمات املنظم����ة العاملية بعد التأكد 
من خلوها من االوبئة. الى ذلك، قالت الهيئة العامة لش����ؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية الي����وم انه ال يوجد اعتماد لديه����ا ألي مكاتب أو 
مؤسسات استشارية ملنح قسائم أو قروض زراعية وأنها تتعامل مع 
مربي الثروة احليوانية واملزارعني دون وسطاء. واضافت الهيئة في 
بيان صحافي انه لوحظ ان بعض املؤسس����ات االستشارية تعلن عن 
اعتماد الهيئة لتلك املؤسسات ملنح قسائم وقروض زراعية وخدمات 

جلمهور املربني نظير مبالغ مالية.

السنعوسي: تكثيف الطلبات الخارجية في االبراج

النصف: تعطيل »الترفيهية«  الخميس 
بمناسبة الوقوف بعرفات

صرح مدير ادارة العمليات واالنشطة بشركة املشروعات السياحية 
أنور النصف بانه نظرا لالحتفال بيوم الوقوف بعرفات ستعطل املدينة 
الترفيهية اعمالها وان ادارة املدينة الترفيهية تعتذر عن عدم استقبال 
الزوار ليوم اخلميس 26 اجلاري، عل����ى ان تعاود املدينة الترفيهية 
استقبال زوارها اعتبارا من يوم اجلمعة 27 اجلاري وهو اول ايام عيد 
االضحى وحتى يوم االثنني 30 اجلاري وهو اليوم املخصص للنساء 
فقط من الساعة احلادية عشرة صباحا وحتى احلادية عشرة مساء، 
واضاف النصف ان املدينة الترفيهية ستستقبل زوارها مبواعيد الدوام 
الشتوية اعتبارا من يوم الثالثاء 1 ديسمبر وستكون مواعيد الدوام 
من الس����اعة الرابعة عصرا حتى الثانية عشرة منتصف الليل وذلك 
طوال ايام االس����بوع فيما عدا يومي اجلمعة والسبت من كل اسبوع 
سيكون الدخول للمدينة من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة العاشرة 
مس����اء ويوم االحد العطلة االس����بوعية للمدينة الترفيهية، الى ذلك 
تعتزم ادارة ابراج الكويت تفعيل خدماتها وبرامجها خالل فترة عيد 
االضحى املبارك، وقال مشاري عبداهلل السنعوسي مدير ابراج الكويت 
بشركة املشروعات السياحية: لقد اعدت ادارة االبراج برنامجا خاصا 
الستضافة العديد من ضيوف ومحبي ابراج الكويت ملشاركتنا في هذه 
املناسبة، واضاف ان ادارة االبراج وفريق العمل القائم على تشغيلها 
ال يألون جهدا في تقدمي ارقى اخلدمات واش����هى البوفيهات لضيوفنا 
االعزاء وسيتضمن بوفيه االبراج طوال فترة العيد العديد من األكالت 
الكويتية احملببة واالكالت العاملية، ويستقبل قسم الطلبات اخلارجية 
يوميا العديد من االتصاالت حلجز الطلبات اخلارجية وسيتم توفير 

جميع الطلبات حسب احتياجات اجلمهور.

مشاري السنعوسي أنور النصف

أعلنت وزارة االشغال انها تعمل على انشاء وتنفيذ مبنى جديد 
ملركز البحوث والدراسات الكويتية في منطقة شرق مبدينة الكويت 
على مساحة 1750 مترا مربعا بقيمة تصل الى أربعة ماليني دينار.

وأوضحت مهندسة املشروع منال جعفر ل� »كونا« أمس ان انشاء 
املركز يهدف الى ترسيخ تاريخ الكويت وعاداته وتراثه عن طريق 
نشر االبحاث املرتبطة بذلك اجتماعيا وسياسيا وعالقاتها مع دول 

املنطقة.
وأضافت جعفر ان انش���اء املركز جاء بعد احلاجة امللحة إليجاد 
مكتبة مركزية متخصصة بجميع الوثائق والكتب والدوريات اخلاصة 

بتاريخ الكويت بجميع اللغات.
وذكرت ان املركز يهدف ايضا الى نشر احلقائق اخلاصة بالعدوان 
العراقي على الكويت والوثائق الدامغة عن أساليب العدوان وممارساته 

الوحشية اثناء االحتالل.
وأش���ارت الى ان مبنى املركز صمم على أعلى املقاييس العاملية 
واملعايي���ر والقوانني املعمول بها بالكويت، كما روعي في التصميم 
املعماري ترسيخ روح التراث الكويتي وعاداته وتقاليده حتى يعكس 

اهداف وانشطة املركز.

»األشغال«: 4 ماليين دينار إلنشاء مبنى لمركز البحوث والدراسات

إيفاد 201 عسكري ألداء فريضة الحج
مببادرة من النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املب����ارك تكفلت وزارة الدفاع 
بايف����اد 201 حاج من العس����كريني 
الراغبني ب����أداء فريضة احلج لهذا 

العام ممن لم يؤدوها من قبل.
وق����ال مدي����ر ش����ؤون ضباط 
الصف واألفراد العميد الركن محمد 
العبيدي خالل اللقاء التنويري في 
نادي ضباط هيئة االدارة والقوى 
البشرية مع احلجاج العسكريني ان 
ترشيحات اولئك احلجاج جاءت من 

قبل وحداتهم.
واض����اف العبي����دي ان مبادرة 
الش����يخ جابر املبارك بتكفل وزارة 
الدفاع بنفقات ومصاريف احلجاج 
العسكريني تأتي ضمن حرصه على 
العسكريني  الفرصة ألبنائه  اتاحة 
للح����ج والقي����ام بأداء مناس����كهم 
وكس����ب رضا ربهم واملساهمة في 
كل ما من ش����أنه خدمة العسكريني 

ومساعدتهم.
الى  اللقاء  التطرق خ����الل  ومت 
التجهيزات واالستعدادات واالجراءات 

العس����كريني  اخلاصة باحلجاج 
بالتعاون مع احدى حمالت احلج 
ل����دى وزارة األوقاف  املتمي����زة 

والشؤون االسالمية.
واش����ار العميد العبيدي الى 
العامة  توجيهات رئيس األركان 
للجيش الفريق الركن طيار فهد 
األمي����ر ونائب رئي����س األركان 
الركن أحم����د اخلالد في  الفريق 

تنفيذ وتسيير إجراءات احلجاج 
العس����كريني. من جانبهم اعرب 
احلجاج العسكريون عن شكرهم 
وتقديرهم للنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع على 
أدائهم فريضة احلج وزيارة الديار 
املقدسة مؤكدين أن «هذه اللفتة 
الكرمية ليست بغريبة على الشيخ 

جابر املبارك«.

العميد الركن محمد العبيدي خالل اللقاء


