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جمال النصافي

النصافي لـ »األنباء«: هناك انطباع بأن المجلس سيكمل 
دورته وهذا من نتاج مواجهة الحكومة لالستجوابات 

موسى أبوطفرة

أكد السـفير السابق والناشط في الشـؤون السياسية 
جمال النصافي ان املشهد السياسي في الكويت مير مبرحلة 
مخاض تعكس مدى تطور املفاهيم والقيم في املجتمع، 
مؤكدا ان السلطتني التنفيذية والتشـريعية تتحمالن معا 
انحدار مستوى الوعي لدى الشارع والذي البد ان يكون اكثر 
وعيا وبعدا في النظر فيما يخص السياسة من اجل االختيار 

االفضل ملن ميثله حتت قبة البرملان.
وقال النصافـي في لقاء مع »األنبـاء« ان كل حكومة يتم 
تشكيلها في السـنوات االخيرة تأتي اضعف من احلكومة 
التي تسبقها، مبينا ان على الدولة ان تتهيأ لتحقيق وجودها 
فأي نظام دميوقراطي مؤسسـي البـد ان تخلق به مبادئ 

التكافؤ في الفرص وحتقيق املواطنة احلقة، موضحا ان العمل 
الديبلوماسي والسياسة اخلارجية للدولة ما هي اال انعكاس 
للوضع داخل البالد بجميع جوانبه السياسية واالقتصادية. 
واكد النصافي ان الدميوقراطية الكويتية كانت والتزال مصدر 
فخر واعتزاز في العمل الديبلوماسـي في اخلارج، مبينا ان 
املعارضة موجودة في الكويت منذ عشـرات السنني وانها 
حتولت إلى اشـكال عديدة زادت من النضوج السياسـي 
للدميوقراطية، واوضح النصافي ان السجاالت التي حتدث 
من وقت آلخر في مجلـس االمة او عبر التصريحات النيابية 
هي مسـؤولية اجلميع، مؤكدا ان هذه السجاالت ال تعمر 

بلدا وامنا تزيد في تدميره.
وإليكم تفاصيل اللقاء:

للس��احة  مش��اهداتك  م��ا 
السياسية بعد موجة االستجوابات 

االخيرة؟
السياسية في  الساحة  متر 
البلد مبرحلة مخ����اض مهمة 
املفاهيم  تعكس مدى تط����ور 
والقيم ف����ي املجتمع الكويتي 
وال����ذي ب����دوره انعكس على 
الس����احة السياس����ية، وم����ن 
ضمنها االستجوابات االربعة 
التي مرت بها البالد خالل الفترة 
املاضية واهمها خروج كل من 
الكويتي  احلكومة والش����ارع 
من عقدة االستجوابات والتي 
كانت دائما هاجسا لدى كل من 
الشارع واحلكومة وكانت مبثابة 
انذار حقيقي إما حلل املجلس 
والدعوة النتخابات جديدة او 
قبول استقالة احلكومة واملجيء 
بحكومة جديدة وكال االمرين 
ممارسة اثبتت عدم جدواها خالل 
املرحلة املاضية بل افرزت في كل 
مرة مناذج ال ترقى للطموح، اما 
اآلن فهذه العقدة مت جتاوزها من 
حيث تقبل االستجوابات كأداة 
دستورية وليست بالضرورة ان 
تسفر عن ازمة بل اسفرت عن 
مخرج الزمة وانفراج واعطاء 
مزيد من التفاؤل والقبول بقواعد 
اللعبة السياسية، مهما كانت 
نتائجها، وعليه فالكل مهيأ ملزيد 
من االستجوابات ولم تعد ذلك 
البعبع الذي تخافه احلكومة وفي 
الوقت الذي اصبح فيه النائب 
املستجوب يعيد التفكير اكثر من 
مرة قبل ان يقدم على استجواب 
س����يكون مصيره الفشل ما لم 
يتم االعداد له بطريقة مقنعة 

وبحشد الغلبية مطلوبة.
وايض����ا من االنعكاس����ات 
الت����ي عبرت عنه����ا مرحلة ما 
بعد االستجوابات دور الشارع 
ب����ات يطال����ب مقدم  وال����ذي 
االستجواب باحلجة واالقناع 
حتى يحاسبه خالل االنتخابات 
املقبلة وكذلك ما حدث في صعود 
الوزراء ملنصة  رئيس مجلس 
االس����تجواب محترم����ا قواعد 
الدس����تور واحتكم خاللها الى 
الش����عب بصورة غير  ممثلي 
مباشرة وإلى الشعب بكل أفراده 
وكذلك تقدمي كتاب عدم التعاون 
حيث ذهب املستجوبون ألبعد 
من صع����ود الرئيس املنصة، 
ويقول����ون رأيهم بكل وضوح 
بعدم رغبتهم في التعاون مع 
ال����وزراء بغض النظر  رئيس 
عم����ا مت طرحه خالل جلس����ة 

االستجواب.
وألول م����رة يتبدد هاجس 
اللجوء الى الشارع لدى متخذي 

القرار السياسي وهذا املسلك 
الذي كانت دائما السلطة تنظر 
له بريبة شديدة وتتوجس من 
نتائجه وعليه فإننا نالحظ ان 
الشارع ايضا هو من جلأت اليه 
احلكومة عبر بعض وس����ائل 
اإلعالم قبل وبعد االستجواب.

والبد ان ما حدث أعطى انطباعا 
لدى اجلميع بأنه وألول مرة منذ 
عدة سنوات نتوقع اآلن ان يكمل 
املجلس دورته ومدته القانونية 
واحلكم قد تهيأ ملمارسة أدواته 
الدميوقراطية والتي س���تحكم 
اللعبة السياسية خالل املرحلة 
املقبلة بدال من استخدام سالح 

احلل بكل جوانبه.
والساحة السياسية وان كانت 
متر مبنعطف خطير فهي اآلن قد 
خرجت من عنق الزجاجة وباتت 
اللعبة السياس���ية املتس���لحة 
بالدميوقراطية هي الوسيلة حلل 
اي ازم���ات قد تعصف بالعالقة 

بني احلكومة واملجلس.

استجوابات شخصانية

برأيك هل بعض االستجوابات 
شخصية؟

استخدام االستجوبات كأداة 
دستورية هو امر البد لنا ان نقبل 
به بصدر رح���ب دون الدخول 
في دوافعه، اما احلكم على هذا 
االس���تجواب او ذاك فهذا شيء 
آخر يحكم عليه النواب والشارع 
الكويتي ومن دون شك لوال ان 
هناك شخصانية في بعض هذه 
االس���تجوابات وانعدام صحة 
بعضها وعدم القدرة على اإلقناع 
الفش���ل بهذه  ملا كان مصيرها 
الصورة امللفق���ة، ولننظر الى 
االستجوابات املاضية واحلالية 
نالحظ ان تلك االس���تجوابات 
كان أغلبها يؤدي حلل املجلس 
ودائما كانت االستجوابات التي 
تعقب هذا احلل تسفر عن نتائج 
تؤك���د صحة ما ج���اء في ذلك 
اما اآلن فاملالحظ  االستجواب، 
ان احلكوم���ة خرجت أكثر قوة 

وثقة بالنفس.

تعطيل التنمية

من يتحم��ل تعطي��ل التنمية 
احلكومة.. ام مجلس األمة؟

من يتحمل هذا الش���يء هي 
العالق���ة بني هاتني الس���لطتني 
ألنهما مس���ؤولتان عن انحدار 
الناخب  الوعي لدى  مس���توى 
فاستشراء ظاهرة شراء األصوات 
الفرعيات  واس���تفحال ظاهرة 
وتأجي���ج القبلي���ة والنظ���رة 
الفئوية أفرزت ممثلني بعيدين 
كل البعد عن استيعاب اخلدمات 

التي تهم املواطن وفقدان النظرة 
املستقبلية ولألسف أصبحت كل 
حكومة تشكل أضعف مما قبلها 
وجعلت عجلة التنمية في البالد 
طموحا جامدا يحلم به كل مواطن 
ويتغنى به كل مرشح وتتغنى 
به احلكومات املتعاقبة وبالتالي 
متى ما اقتنعت السلطتان بأهمية 
تطور املجتمع الكويتي سياسيا 
وثقافي���ا واقتصادي���ا ومن ثم 
التخل���ص من هذه املثالب التي 
ساهمت في تراجع مستوى الوعي 
نس���تطيع ان جنيب ونقول ان 
التنمية س���ببه تردي  تعطيل 
مستوى العالقة بني السلطتني.

انطالق األحزاب

الوق��ت النطالق  ه��ل ح��ان 
األحزاب؟

األحزاب مرحلة البد ان نتهيأ 
لها وتسعى الدولة لتحقيقها ففي 
اي نظام دميوقراطي مؤسسي 
ومن اجل خلق مب���ادئ تكافؤ 
الفرص وحتقيق املواطنة احلقة 
واالندماج بني أفراد الشعب البد 
من خلق مؤسسات حزبية نقضي 
من خاللها على النعرات القبلية 
والطائفية والفئوية وينخرط 
خاللها كل أفراد املجتمع ويكون 
اخلالف في ال���رؤى وليس في 

االنتماءات العصبية.
ه��ل تؤيد إجراء تعديالت على 
بعض مواد الدس��تور او الالئحة 

الداخلية ملجلس األمة؟
الراهن  الوضع السياس���ي 
وممارسات احلكومة منذ سنوات 
ليست بالبعيدة ناهيك عن بعض 
االشارات السلبية التي نلتقطها 
ب���ني احلني واآلخر ال جتعل من 
بيئتنا السياسية ووضعنا الراهن 

مهيأ لفتح هذه السياسة.

العمل الديبلوماسي

كيف ربطت عملك الديبلوماسي 
بالساحة السياسية احمللية؟

او  الديبلوماس���ي  العم���ل 
السياسة اخلارجية هي انعكاس 
للوضع الداخل���ي للبالد بكافة 
جوانبه السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة والدميوقراطية 
الكويتي���ة كان���ت دائما مصدر 
فخر واعت���زاز لنا ف���ي عملنا 
الديبلوماسي في اخلارجية كما 
ان معظ���م اتصاالتنا باألحزاب 
احلاكمة واملعارضة والفعاليات 
االجتماعي���ة ف���ي تل���ك الدول 
ووس���ائل اإلع���الم جتعل من 
انعكاسا  الديبلوماس���ي  عملنا 
للتجاذبات والتفاعالت السياسية 

بالداخل.
ان���ت عاص���رت الكثير من 

الدميوقراطيات من خالل عملك 
كس���فير للكويت في كثير من 
الدول كيف تقيم الدميوقراطية 

لدينا؟
الدميوقراطية الكويتية ولدت 
ومازالت في املهد فاملشرع الكويتي 
عندما وضع الدستور كان يتوقع 
ان تش���هد ه���ذه الدميوقراطية 
تطورات قد تؤدي إلنشاء أحزاب 
سياسية وان تشكل احلكومات 
مستقبال بناء على اغلبية برملانية 
الى  الش���عب وصوال  ينتخبها 
الكاملة، اال  الدستورية  اإلمارة 
انه ولألس���ف هذه املدة شابها 
الكثي���ر من العثرات وش���هدت 
الكويتية  التنشئة االجتماعية 
تراجعا ملحوظا فاالندماج بني 
فئات الشعب تراجع وسيطرت 
القبلية والفئوية والطائفية على 
املجتمع في الوقت الذي شهد فيه 
الدستور جتميدا ألكثر من ثالث 
مرات كل هذا اوجد العوائق امام 
الوصول الى الدميوقراطية التي 
كان يحلم بها آباؤنا واصبح جل 
طموحنا احلفاظ على ما حتقق 
من مكاس���ب واخلوف من فتح 
باب التطوير ال���ذي قد يعيدنا 

للوراء.
الكويتية  والدميوقراطي���ة 
مازال���ت في امله���د تصارع من 
اجل البقاء فال دميوقراطية دون 
اح���زاب وال دميوقراطية دون 
حكومة معينة حتظى بأغلبية 
برملاني���ة وال دميوقراطية دون 
حس وطني بعيد كل البعد عن 
احملاصصة القائمة على القبلية 

والطائفية والفئوية.

المعارضة موجودة

ه��ل توج��د معارض��ة ف��ي 
الكويت؟

املعارضة موجودة في الكويت 
منذ عشرات السنني او مبعنى 
آخر منذ اختيار الشيخ صباح 
األول حاكما على الكويت إال انها 
كانت تتخذ اشكاال عدة ووجودها 
السلمي  كان طبيعيا لالسلوب 
الذي تش���كل فيه احلكم اي أن 
متثل���ت في فترة م���ن الفترات 
بفئة التج���ار، ومن ثم حتولت 
الى طبقة املثقفني، الى ان تطور 
املجتمع، واصبحت تتخذ اشكاال 
عدة واي معارضة في اي دولة 
إذا اردت ان تصنفه���ا فالبد ان 
تنظر لطبيعة هذا املجتمع ومدى 
تطوره الثقافي واذا كنا نقول قبل 
قليل ان الدميوقراطية الكويتية 
الزالت في املهد فأنا هنا اقول ان 
املعارضة ف���ي الكويت متغيرة 
ومتقلبة وفق املصالح واالهواء 
وحركة س���ير الشارع الكويتي 

فاالص���وات املعارضة لرئيس 
الوزراء هي اول االصوات التي 
وصفته بأنه اصالحي واتهمت 
وزراءه انهم غير اصالحيني وفي 
جميع الدول املتقدمة ال يوجد من 
يقول ان رئيس الوزراء اصالحي 
ووزراءه غير اصالحيني، مما يدل 
على ع���دم وجود خط معارض 
حقيقي تستطيع من خالله رسم 
خارطة طريق نتعامل فيها معه. 
وعليه هن���اك تضارب مصالح 
ي���ؤدي ملعارض���ة البعض اما 
املعارضة احلقيقية ولالسف كنا 
نتلمس���ها في فترة الستينيات 
والسبعينيات اكثر من اآلن فالكل 
يخالف القانون ويضرب الوحدة 
الوطني���ة بطريقت���ه اخلاصة 
فهناك من يحاول ش���ق الصف 
بتصريحاته وظهوره االعالمي 
اجلاهل وهناك من يش���ق هذه 
الوحدة بواسطة تأجيج القبلية 
والطائفية والفئوية، وما نالحظه 
من انتخابات فرعية الكل يجري 
لها ليس سوى احد هذه املظاهر 
افرازات هذه  السلبية ولالسف 
االنتخابات الفرعية هم من ينادي 

ويتغنى بهذه الوحدة.

سجاالت نواب االمة

السجاالت  عن  املس��ؤول  من 
التي تتم بني نواب األمة؟

كلن���ا مس���ؤولون وطبيعة 
الت���ي جتعلنا  مجتمعن���ا هي 
ولالسف نشارك بصورة سلبية 
في تغذية مثل هذه الس���جاالت 
وان الغوغائية لم تنب في يوم 
من االيام املجتمعات واحلضارات 
والدول بل هي التي ساهمت في 
تدميرها واعتقد ان املسؤولية 

الكبرى تقع على السلطتني.
احلكوم��ة س��تقدم برنامجها 

احلكومي برأيك هل سينجح؟
املشكلة ليست في البرنامج 
بل احلكومة نفسها فهل هي قادرة 
على املضي قدما ام ال؟ هل لديها 

الثقة بالنفس ام ال؟
االخيرة  األون��ة  ف��ي  ظهرت 
قضية ش��راء املديونيات ما رأيك 

بها؟
ظاهرة شراء املديونيات مسألة 
يجب ان ينظر لها صاحب الرأي 
س���واء من احلكومة او مجلس 
الكويتي حق  االمة وللش���عب 
على حكومته وتلمس طموحه 
والشعور به ومعاجلة هذا االمر 
توقف دغدغة مشاعر املواطنني 

وعواطف الناخبني.
متى ستحل قضية البدون؟

متى ما ولدت لدينا القناعة بأن 
بقاءها بهذه الصورة تهديد ألمن 

ومستقبل الكويت واهلها.

أي اسـتجواب مصيره الفشـل ما لم يتم اإلعداد له والشـارع أصبح يطالب المسـتجوب بتقديم الحجة واإلقناع أثناء نقاش االسـتجواب

المعارضـة موجـودة في الكويت منذ عشـرات السـنين و معارضو رئيـس الوزراء الحاليـون أول من وصفوه بأنـه »إصالحي«

السفير السابق والناشط السياسي أكد أن الساحة تمر بمخاض يعكس مدى تطور المفاهيم في المجتمع
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 82 áæjóŸG - 14 iƒ∏°S

  119 á«°VQÉ©dG ¿Éµ°SEG 

56 ±ô°ûe - 19 ¢SÉ£æØdG

kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

¢ù«ªÿG2010/3/4

14 áæjóŸG - 24 iƒ∏°S

 120 á«°VQÉ©dG ¿Éµ°SEG

40 ±ô°ûe - 10 ¢SÉ£æØdG

kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

مواقف ال تنسى
تزامنا مع مرور ذكرى التحرير، استعاد النصافي في 
حديث الذكريات أيام الغزو العراقي واألحداث احمليطة 
بعمله كديبلوماس����ي عاصر العديد من اجلهود إلبراز 
دور الكويت الدولي والسياسي في صد العدوان وعدد 

من املواقف التي ال تنسى آنذاك حيث يقول:
كنت أصغر ديبلوماسي كويتي في أيام غزو الكويت 
م����ن قبل جحافل الغدر، فقد كان عمري 23 عاما وكنت 
املسؤول السياسي واإلعالمي في سفارتنا بباريس وكنا 
نكتسب أهمية خاصة ألن سفارتنا كانت هي التي تبحث 
ملف احلدود بني الكويت والعراق. وعندما عقد مؤمتر 
جدة قبل الغزو بيومني كان سفير الكويت في باريس 
آن����ذاك د.طارق الرزوقي والذي حضر املؤمتر ألنه كان 
على اطالع بتفاصيل املفاوضات احلدودية بني الكويت 
والعراق. وأتذكر انني قمت باالتصال على السفير الرزوقي 

وأنا من أبلغه خبر الغزو مع انه كان بالكويت.
ولم نخف اننا كنا نتوقع ان تتغلغل القوات العراقية 

على احلدود الشمالية بشكل محدود ولكن فوجئنا انهم 
أكملوا طريقهم الى عاصمة الكويت وقد كان علينا إجراء 

االتصاالت بأقصى سرعة للتدخل الدولي.
وفي وقت الغزو كنا نأخذ التوجيهات والتعليمات 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد عندما 

كان وزيرا للخارجية في وقت الغزو.
وقد قسمنا انفس����نا في السفارة، حيث كان القائم 
باألعمال االخ شمالن الرومي يتولى االتصاالت السياسية 
وان����ا كنت أتولى الظهور االعالم����ي من خالل القنوات 

الفرنسية املتاحة.
واملوقف الذي ال أنس����اه هو عندما حتدث الرئيس 
الفرنس����ي امام اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتطرق 
الى مسألة خيارات الشعب والدميوقراطية في اختيار 
حكومته الشرعية حيث ان هذه اجلزئية اثارت الكثير 
من اللغط عامليا واس����تغلت م����ن قبل الدول املناهضة 
لتحرير الكويت اس����تغالال سيئا باعتبار ذلك تشكيكا 

بالشرعية الكويتية أو مبثابة دعوة إلجراء استفتاء حول 
شرعية احلكم وبطبيعة احلال كان ذلك غير صحيح وقد 
أجريت اتصاال بنفسي مع مستشار الرئيس الفرنسي 
وكانت االجابة ان فرنسا تؤكد اعترافها بشرعية حكم آل 
الصباح اال اننا لثوابتنا الدميوقراطية ال ميكن ان تتكلم 
على الكويت بقضاياها دون االشارة الى أهمية اخليار 

الدميوقراطي الذي ارتضاه هذا البلد على نفسه.
وكنت في السفارة وقد خرج وزير اخلارجية الفرنسي 
في 16 يناير وبعد لقائه مع أعضاء البرملان الفرنس����ي 
ق����ال ان العمليات احلربية قد تبدأ بعد س����اعات، ومن 
ش����دة الفرح أبلغت أعضاء الس����فارة والذين توافدوا 
الى مقر الس����فارة وبعد صبر طويل الموني على هذا 
الشيء وقالوا لي تأكد من اخلبر قبل ان تبلغنا وغادروا 
الس����فارة وبعد حلظات وأنا أتابع التلفاز واذا بقوات 
التحالف تدك حصون القوات العراقية وبدأت الفرحة 

الى يوم التحرير.

 العتيبي: الربط الكهربائي الخليجي يسهم
في ثبات الشبكات ويخدم مواطني »التعاون«

إلنج���اح الحدث والذي تنظمه 
بروميدي���ا للم���رة األولى في 
الكويت، مش���يرا الى ان وقت 
المؤتمر ج���اء متزامنا  إطالق 
والخطط الطموح���ة والعمل 
الجاد على تنفيذ مشاريع كبرى 
تشهدها وزارة الكهرباء والماء، 
مؤك���دا أهمية دور الش���ركات 
الخاصة للتفاعل مع  الوطنية 

تلك المشاريع.
واضاف عم���ران ان اللجنة 
العلمية للمؤتمر عملت وبمجهود 
كبير على دعوة اكبر الخبراء 
من المتحدثين ومقدمي األوراق 
العلمية التي تم اختيارها بعناية 
ق���ارب عدده���م على  والذين 
العشرين تتناول مواضيع مهمة 
ومختلفة، لخب���راء من اميركا 
وبريطانيا والسويد وألمانيا 
والمملكة العربية الس���عودية 
والنمس���ا وايرلن���دا واي���ران 
وروماني���ا، اضافة الى مقدمي 
األوراق العلمية المتحدثين من 

الدولة المضيفة الكويت.
وق���ال ان إقام���ة مع���رض 
مصاحب للمؤتمر جاءت فرصة 
كبيرة ومثالية تعرض كبرى 
الش���ركات العالمية والمحلية 
خدماته���ا، مؤكدا على ش���غل 
جمي���ع اجنح���ة المعرض في 
وقت قياسي نظرا الهتمام تلك 
الش���ركات بالتواجد والتفاعل 
مع هذا الحدث، رغم ما تشهده 
األوضاع االقتصادية من عدم 
وضوح رؤية ثابتة الستقرارها، 
إال انها آخذة في التحسن بفضل 
الدف���ع باالس���تثمارات وإقامة 
الكب���رى من قبل  المش���اريع 
الميزانيات لها،  الدولة ورصد 
مضيفا ان اولى الرعايات جاءت 
من األهلي���ة للوحات الكهرباء 
الراعي الرئيسي للحدث، ورعاية 
فضية لكل من سيمس العالمية 
القابضة  العرب���ي  والخلي���ج 
وهيونداي العالمية وال� »كي سي 
سي« وبيان األهلية ومشاركة 
من كابالت عمان )سلطان عمان( 
والشركة الصناعية للمشاريع 
الكهربائية وكوالتي للمعدات 

الخفيفة والثقيلة.

رعاي���ة وزير الكهرب���اء د.بدر 
الشريعان والذي يشجع هذه 
اللقاءات التي تس���هم في إثراء 
وتزويد العاملين في هذا الحقل، 
لصقل الخبرات واالستفادة من 
المحاضرين القادمين من مختلف 
الدول العربية وأميركا والدول 

األوروبية المختلفة.
وقال العتيبي ان هذا الوقت 
مناسب لعقد هذا المؤتمر خاصة 
ان هناك تزايدا مس���تمرا على 
الكهرب���اء ونموا  ف���ي  الطلب 
كبيرا قد يتجاوز ال� 10% وهذا 
النمو جاء تماش���يا مع النمو 
الصناعي وزيادة السكان وهو 
ما يتطلب االستعداد الكامل من 
قبل الوزارة لتوفير هذه الطاقة 
المهمة والحيوية لسد متطلبات 

جميع أوجه الحياة.
وأوضح ان هذا االستعداد 
يش���مل جزءا كبي���را منه في 
تحديث الشبكات وبناء المحطات 
الجديدة باالعتماد على التقنيات 
الحديثة، وهناك جزء آخر علمي 
يش���مل االطالع على تجارب 
المتقدمة وخبراتها في  الدول 
رفع كف���اءة النظام الكهربائي 
الطلب بشكل يحد من  وإدارة 
الهدر في الطاق���ة الكهربائية، 
مؤكدا على ان اعمال الصيانة 

في تقدم مستمر.
وتطرق العتيبي الى الربط 
الكهربائ���ي الخليج���ي، مؤكدا 
انه يس���هم في ثبات الشبكات 
الكهربائي���ة ويحميه���ا م���ن 
االهتزازات، ويهدف الى خدمة 
مواطني دول المجلس من خالل 
الكهرباء  توفير خدمات نق���ل 
بش���كل موثوق ومس���تخدم 
ومستدام، معتبرا ان المشروع 
كان حلما وأصبح واقعا، مضيفا 
ان ربط الش���بكات الكهربائية 
لل���دول يتم من خ���الل رابط 
كهربائي مستقل دون استخدام 
الشبكات الداخلية لهذه الدول 

لتمرير الطاقة الكهربائية.
من جانبه، أكد مدير التسويق 
واإلعالم في بروميديا العالمية 
جم���ال عم���ران ان دعم وزارة 
الكهرباء والم���اء دفعة كبرى 

أكد الوكيل المساعد للتخطيط 
والتدري���ب في وزارة الكهرباء 
والماء د.المشعان العتيبي ان 
رعاية الوزارة لمؤتمر ومعرض 
الكهرباء الذي يفتتح صباح غد 
ويستمر لمدة يومين بتنظيم من 
بروميديا العالمية جاء تأكيدا 
من الوزارة على دعم مثل هذه 
المتخصصة وما  المؤتم���رات 
تحتويه الموضوعات واألوراق 
العلمي���ة الجيدة المقدمة فيه، 
والتي تتناس���ب ف���ي تناولها 
والموضوع���ات التي تش���غل 
الكويت والدول المتشابهة في 
الوضع الكهربائي، والتي تأخذ 
في حسبانها المستوى المهني 

العالي.
العتيبي في بيان  وأش���ار 
صحاف���ي الى ان���ه اطلع على 
المؤتمر وأهمية  جدول أعمال 
المتحدثين فيه والذين قدموا من 
عدة جهات عالمية متخصصة 
لها باع طويل في مجال الكهرباء، 
مؤكدا انه مؤتمر جدير باالهتمام 
والتركيز وتنظمه شركة كويتية 
وطنية تسعى الى نشر العلم 
وثق���ل الخبرات، ومن الواجب 
علينا إعطائه حجمه ودعمه الذي 
يس���تحقه من المشاركة لتعم 

الفائدة على الجميع.
واض���اف اننا ف���ي الكويت 
نحت���اج الى مثل هذه اللقاءات 
والتي تضيف المعلومة والخبرة 
في الوقت نفس���ه، مؤكدا على 
ان دعم الوزارة سيتمثل ايضا 
في حضور ع���دد من موظفي 
قطاعات الوزارة ذات االهتمام 
واالختص���اص والمواضي���ع 
المطروح���ة على جدول أعمال 
المؤتمر، والذي نتمنى له النجاح، 
الفنيين  مؤكدا وجود بع���ض 
المتخصصين  والمهندس���ين 
خاصة ان الجدول يحتوي على 
مواضيع مهم���ة تناقش كفاءة 
الطاقة والسالمة وإدارة الطلب 
على الكهرباء واالس���تفادة من 
التقني���ات واالتصال في إدارة 

الشبكة الكهربائية.
ال���وزارة حرصت  ان  وأكد 
على ان يكون هذا الحدث تحت 

مؤتمر ومعرض الكهرباء ينطلق غدًا برعاية الشريعان

جمال عمران د.مشعان العتيبي د.بدر الشريعان


