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»الكهرباء« تؤكد ضرورة تشغيل محطة الزور الشمالية بعد 23 شهرًا

دارين العلي
يبدو ان التنمية وفي خطواتها األولى بدأت تواجهها 
العراقيل فبعد اقرار قانون اخلصخصة ومطالبة النواب 
باجراء العقود على أساسها يظهر الى العلن مشروع محطة 
الزور الشمالية الذي سبق ان طرحته وزارة الكهرباء ومت 
تأهيل الش����ركات وارسالها الى جلنة املناقصات والذي 
يطالب النواب حاليا بسحبه واعادة طرح املناقصة على 

اساس قانون اخلصخصة. مصادر رفيعة املستوى في 
الوزارة اكدت استحالة االنتهاء من املشروع في املدة احملددة 
له في حال مت سحبه وحتويله الى قانون اخلصخصة 
فاملدة املتبقية لبدء عمل املش����روع تبلغ 23 شهرا فقط 
والوضع الكهربائي في البالد ال يحتمل التأخير خصوصا 
ان هناك العديد من املشاريع االسكانية التنموية متوقفة 
على بدء تش����غيل هذه احملطة. وأكدت املصادر ان طرح 

هذا املشروع مت قبل اقرار قانون اخلصخصة وبالتالي 
يجب أال يسري عليه هذا القانون خصوصا ان شروط 
املشروع ومواصفاته التقييمية ال تتماشى مع اخلصخصة 
وبالتالي فإن سحب املشروع لتخصيصه سيأخذ مزيدا 
من الوقت في تغيير الشروط وإعادة الطرح وغيرها مما 
يعيق اخلطة التنموية، مشيرا الى ان قانون اخلصخصة 

يعتبر الفيصل بني الوزارة وخطة التنمية.

العجيري: الكويتيون األوائل استقروا 
في الكوت والقرين والفحيحيل

تهاني عيد
في اليوم الثاني من املؤمتر الوطني الس���ابع »من 
الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي« حتدث العالم الفلكي 
د.صالح العجيري بادئا باملثل املعروف »اللي ماله أول 
ماله حاضر«. وتابع حديثه عن ماضي الكويت وارتباطه 
باحلاضر، فقال: نشأت الكويت منذ مئات السنني وفي 
أول األم���ر غزتها األمراض ومات ف���ي ذلك احلني ثلث 
س���كانها وبقي الثلث ورحل الثلث الباقي عنها. وتابع: 
ترك الكويتيون القدامى احلرف اليدوية واألعمال القدمية 

واجتهوا نحو البحر ومارسوا اعمال البحر.
وحتدث العجيري عن آل الصباح وانهم هم من صنعوا 
الكويت ومن أسسها حيث بدأ الكويتيون بالتجارة عبر 
الهند ودول آسيا، وحرص آل الصباح الكرام على حفظ 
أمن الكويت، واس���تقر الكويتيون في الكوت والقرين 
والفحيحي���ل. وزاد: اهل الكويت متواضعون وخفيفو 

الطينة. من جهته قال احملاضر موس���ى اجلويسر: ان 
الكويتيني فتحوا أعينهم على ح���ب الكويت املتبادل، 
مدل���ال على ذلك بأيام الفري���ج والصحبة والربع وقال 
الفرق بني املاضي واليوم هو دخول ألعاب غريبة مثل 
البالي ستيش���ن واجليم بوي. وأض���اف: اهل الكويت 
طيبون والصراخ دخيل علينا وعلى مجتمعنا الهادئ 
ولألسف البعض يعتبر الصراخ قوة. وقال: الكويتيون 
األصالء معروفون وحبنا وانس���انيتنا في دمنا ودمنا 
في دشداشتنا، واستطرد: أن الكويت ليست بنيانا فقط 
ب���ل روح، وأضاف: بفضل اهلل انن���ا أهل خير. وأبدى 
اجلويسر استياءه من وضع الكويت احلالي والنزاعات 
بني السلطتني والوضع العقيم واحالل غير الكويتيني 
مكان الكويتيني وزيادة البطالة واملشاكل التي مالها اول 
من تالي. وأردف اجلويسر: الكويت فيها رجال صدقوا 

العهد وأنا ضد من يبيع ثوبه ويشتري ثوب غيره.

حاضر في اليوم الثاني لمؤتمر »من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي«

لقطة تذكارية للمشاركني في مؤمتر اخلدمات اإللكترونية في سنغافورة

املقدم عادل فريج وجهيم صالح في لقطة مع طالب مدرسة املسعود بن سنان

موسى اجلويسر )محمد ماهر(د.صالح العجيري متحدثا في املؤمتر

لورا بوش تتوسط سفيرنا في واشنطن الشيخ سالم العبداهلل وحرمه الشيخة رميا الصباح

لورا بوش تختار السفارة الكويتية إلطالق كتابها الجديد: 
رايس وكلينتون من أقوى وزيرات الخارجية مؤخرًا

الخالدي: استخدام الهواتف النقالة في تعليم األطفال تقنية مميزة
م عبر شبكة إلكترونية في سنغافورة.. والمناهج الدراسية ُتقدَّ

اختتم امس مؤمتر اخلدمات احلكومية 
االلكترونية في سنغافورة مبشاركة أكثر من 
50 قياديا ومسؤوال من الكويت ميثلون 30 
جهة من مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات 

الدولة.
وقام الوفد خالل الزيارة باالطالع على 
جتربة احلكومة اإللكترونية السنغافورية 
وجهودها في نظام ميكن����ة القطاع العام 
الرئيسية املختلفة لتكنولوجيا  واخلطط 

املعلومات واحلكومة االلكترونية.
وقام الوفد بزيارة كلية اخلدمة املدنية في 
سنغافورة وهيئة احملاسبة وتنظيم الشركات 
اضافة الى زيارة مستشفى سنغافورة العام 
واملدرسة الذكية حيث اطلع على التجربة 
املمي����زة في مج����ال اخلدم����ات احلكومية 

االلكترونية املستخدمة في سنغافورة.
من جهته����ا، قالت مديرة منطقة مبارك 

الكبير التعليمية بدرية اخلالدي ان التجربة 
السنغافورية في التعليم رائدة ومميزة.

وأوضحت ل� »كونا« عقب االطالع على 
التجربة السنغافورية في التعليم في املدرسة 
الذكية ان التقنيات احلديثة مثل استخدام 
الهواتف النقالة اخلاصة بالتعلم لالطفال من 

التقنيات اجلديدة املميزة في سنغافورة.
وقال����ت ان إقبال املتعلمني وش����غفهم 
بالتعليم شيء الفت للنظر مبينة ان املدرسة 
تعمل على تهيئة الطلبة للدراسة في بيئة 
ايجابية صاحلة فعالة وبناء شخصياتهم بناء 
عقليا وروحيا ووجدانيا وجسديا من خالل 
مواكبة أحدث التطورات العلمية العاملية.

وأشارت اخلالدي الى ان آلية التعليم في 
املدرسة ترتكز على منهج التعلم الذاتي الذي 
يرتكز على تقدمي املناهج الدراسية من خالل 
شبكة الكترونية السلكية متكاملة تغطي 

كل فصل دراس����ي بحيث تتيح للمعلمني 
والطلب����ة وأولياء أمورهم أدوات احملاورة 

واالتصال خارج نطاق الفصل.
ومن جهتها قالت مديرة منطقة العاصمة 
التعليمية باإلنابة رقية حسني ل� »كونا« ان 
مشاركة وزارة التربية في مؤمتر اخلدمات 
احلكومية تعد فرصة قيمة لالستفادة من 
التقنيات والتكنولوجيا احلديثة املستخدمة 

في التدريس واملناهج الدراسية.
وقال نائب املدير العام ملواصفات الصناعة 
واخلدمات في الهيئة العامة للصناعة فهاد 
املطيري ان الهيئة تطب����ق مبدأ احلكومة 
اإللكترونية من خالل األنظمة املستخدمة 
اضافة الى تهيئ����ة البنية التحتية للقدرة 
على تطبيق هذا املفهوم بشكل أوسع وأكبر 

وربطها مع مختلف اجلهات.
وأوضح ل� »كونا« ان الهيئة تستخدم عدة 

خدمات إلكترونية عبر شبكة االنترنت مثل 
إجناز املعامالت اخلاصة باملستثمر الصناعي 
وجتديد الرخصة ودف����ع القيم اإليجارية 

وطلب التفتيش على القسيمة.
الهيئة تس����تخدم نظاما  ان  وأض����اف 
إلكترونيا خاصا بدراسات اجلدوى ميكن 
من اس����تخراج دراسة اجلدوى خالل فترة 
ال تتجاوز 5 دقائق في حني كانت مثل هذه 
املعامالت تستغرق فترة تتراوح بني شهر 
و3 أشهر اضافة الى نظام تصدير البيانات 
اخلاصة باملصانع املصدرة إلى خارج الكويت 

والتسويق لها.
وقال املطيري ان مش����اركة وفد الهيئة 
ج����اءت بهدف االس����تفادة م����ن اخلبرات 
الس����نغافورية خاصة في مجال اخلدمات 
االلكترونية في ظل التوجه احلكومي الى 

استكمال تطبيق احلكومة االلكترونية.

أكدت أن نظام المقبور صدام كان إرهابيًا يقتل األبرياء ويدفنهم في قبور جماعية

50 قياديًا ومسؤواًل من الكويت يمثلون 30 جهة شاركوا في مؤتمر الخدمات الحكومية اإللكترونية في سنغافورة

س�الم العب�داهلل: لورا ب�وش كانت والت�زال قائ�دة عالمية ف�ي مكافح�ة اإلي�دز ومناصرة لمح�و األمية
في حفل االستقبال كان املوسيقار 
األميركي العاملي مرفني هامليش 
ال����ذي اعد اغني����ة خاصة لبوش 
ايضا حتت عنوان »متحدثة من 

القلب«.
ف����ي كتابها  وتس����لط بوش 
الض����وء على األح����داث العديدة 
التي واكبت فترة رئاسة زوجها 
الرئيس األميركي السابق جورج 
بوش مثل اعتداءات 11 س����بتمبر 
االرهابية واحلرب في أفغانستان 

وحرب حترير العراق.
وفي سياق تسليطها الضوء 
على حرب حترير العراق عام 2003 
أشارت السيدة لورا بوش الى ان 
»نظام صدام حس����ني كان نظام 
ارهاب يقوم بقتل األبرياء ويدفنهم 

في قبور جماعية ال حتصى«.
وبينت أنها كانت وزوجها في 
قلق دائم ومس����تمر على سالمة 

القوات األميركية في العراق.
هذا، وقد حضر حفل االستقبال 
الذي اقيم في مقر السفارة الكويتية 
قرابة 500 ضيف وكان بينهم نائب 
وزي����ر الدفاع ولي����م لني وزوجة 
ادري����ان فنتي  عمدة واش����نطن 
وكبيرة موظفي الس����يدة االولى 
ميشيل اوباما ومدير مجلس االمن 
القومي للشؤون االسيوية جيفري 
بادير ووزيرة اخلارجية السابقة 
كوندوليزا رايس اضافة الى اعضاء 

من الكونغرس من احلزبني.

ووجهت بوش كلمات من القلب 
الى الشيخ س����الم وحرمه قائلة 
»ش����كرا على صداقتكما وشكرا 
فعال عل����ى كل الط����رق الرائعة 
التي استضفتما بها جورج وأنا 
في السنوات التي كنا فيها هنا.. 
جتمعان في كل م����رة الكثير من 
االموال لكثير من القضايا املفضلة 

لدينا«.
ومن ابرز احلضور املشاركني 

واالجتماعية مشيرة الى »ان مقر 
الس����فارة الكويتية يعتبر املكان 
املثالي القامة حفل االستقبال في 

اليوم األول من اصدار الكتاب«.
كما أشادت لورا بوش بالوزيرة 
الس����ابقة كوندوليزا رايس التي 
شاركت في حفل االستقبال ووزيرة 
اخلارجي����ة هي����الري كلينتون 
ووصفتهما بأنهما »اثنتان من أقوى 

وزيرات اخلارجية مؤخرا«.

الس����ابقة  اخلارجي����ة األميركية 
كوندوليزا رايس عن لورا بوش 
بأنها »قوي����ة بالتزامها لعائلتها 
وقوية بالتزامها لبلدها وباملبادئ 

والقيم التي تعتز بها«.
من جهتها أعربت لورا بوش 
في كلمتها عن امتنانها وتقديرها 
للشيخ س����الم الصباح وزوجته 
الشيخة رميا الصباح الستضافتها 
املناس����بات اخليرية  العديد من 

اخت����ارت الس����يدة األميركية 
ل����ورا بوش  الس����ابقة  األول����ى 
الكويتية لتكون منصة  السفارة 
اطالق مذكراتها التي حملت عنوان 
»متحدثة م����ن القلب« حيث أقام 
الواليات املتحدة  س����فيرنا لدى 
الشيخ س����الم العبداهلل وحرمه 

حفل استقبال للمناسبة.
وأكد الشيخ سالم الصباح في 
خطاب ألقاه خالل حفل االستقبال 
الذي حض����ره كبار املس����ؤولني 
األميركيني وكبار أعضاء الكونغرس 
من الدميوقراطيني واجلمهوريني 
أن لورا بوش »شخصية حتظى 
بش����عبية كبيرة في أميركا وفي 

كافة أنحاء العالم«.
وعّدد السفير الكويتي في كلمته 
جهود لورا بوش عندما كانت سيدة 
الواليات املتحدة األولى مش����يرا 
الى ان »لورا بوش كانت والتزال 
مؤيدة حلقوق االنسان في بورما 
وقائدة عاملية في مكافحة االيدز 
واملالريا ومناصرة حملو األمية في 

داخل أميركا وخارجها«.
ولفت الشيخ سالم الصباح الى 
أن لورا بوش »كانت أول مسؤولة 
أميركية تزور أفغانس����تان التي 
مزقتها احل����رب وناصرت برامج 
الس����تقطاب األطفال األفغان من 
العصابات ووقف العنف في العديد 

من املناطق«.
واستذكر ما قالته يوما وزيرة 

توجيه »الحرس« اختتم ندواته
التوعوية في المدارس

اختتمت مديرية التوجيه املعنوي في احلرس الوطني ندواتها التوعوية ملدارس 
وزارة التربية بزيارة الى مدرس����ة املسعود بن سنان املتوسطة للبنني في ضاحية 
السالم، قام بها رئيس فرع العالقات العامة والتوعية املقدم عادل صالح فريج وركن 
اول عالقات عامة النقيب جهيم حمد صالح. وألقى املقدم عادل فريج والنقيب جهيم 
صالح محاضرة بعنوان »احلرس الوطني مس����يرة عطاء في حب الكويت« تناولت 
اخللفي����ة التاريخية إلنش����اء احلرس الوطني واملهام املكلف به����ا في الدفاع واألمن 
ومراحل التطور التي مر بها احلرس الوطني وكيفية االلتحاق به، اضافة الى دوره 
البطولي في مقاومة االحتالل العراقي الغاش����م للكوي����ت عام 1990. وتؤكد مديرية 
التوجيه املعنوي باحلرس الوطني ان زيارة احلرس الوطني ملدارس التربية تأتي 
بناء على توجيهات من قيادة احلرس الوطني ممثلة في سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ س����الم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد، وتهدف 

هذه الزيارة الى تعريف اجليل القادم باحلرس الوطني.

تدشين حملة شعبية ضد الخصخصة 
تحت شعار »لن أبيع وطني«

..و»معك« تدعو إلى حضور تجمع ساحة اإلرادة
اصدرت مظلة العمل الكويتي )معك( امس 
بيانا ايدت فيه التجمع الشعبي واملدني والنقابي 
والطالبي الذي سيتم تنظيمه في السابعة مساء 
يوم غد في ساحة االرادة من اجل اسقاط الصيغة 
احلالية لقانون اخلصخصة. وقال االمني العام 
ل� »معك« انور الرشيد ان هذا التجمع سيكون 
بداية حقيقية للتصدي ملثل هذه القوانني التي 
تريد االستيالء على املرافق العامة والثروات 
الطبيعية ونقل ملكيتها بشكل مخالف للدستور 
للقطاع اخل����اص مع ضمان بقاء القطاع العام 

كركن رئيسي في االقتصاد الوطني.

وحث الرشيد اعضاء مظلة العمل الكويتي 
على التواجد في هذا التجمع واملشاركة بفاعلية 
من اجل اجناحه كونه يعد اس����لوبا حضاريا 
للتعبير عن ارادة االمة وتتم ممارسته بشكل 
مس����تمر في اعرق الدميوقراطيات كالواليات 
املتحدة وبريطانيا اذ ال يكاد مير اسبوع دون 
ان ن����رى جتمعات مماثلة امام البيت االبيض. 
وحذر الرشيد من ان السكوت على مترير قانون 
اخلصخصة بصيغته احلالية سيعني بالتأكيد 
حتويل الكويت من دولة دستورية الى مجرد 

شركات رأسمالية.

بعد اتفاق 59 أكاديميًا ونقابيًا وإعالميًا وناشطًا سياسيًا

عق���د ع���دد من االس���اتذة 
الكويت  واالكادمييني بجامعة 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
اجتماعا مهما مع ما يزيد على 
60 جهة ما بني احتادات عمالية 
ونقاب���ات من قط���اع البترول 
والقطاع احلكومي وجمعيات 
نفع ع���ام واحت���ادات وقوائم 
طالبي���ة في جامع���ة الكويت 
العام���ة للتطبيقي  والهيئ���ة 
والتدريب وعدد من االعالميني 
والنشطاء السياسيني يوم امس 
األول اخلميس في مبنى احتاد 
لالعالن عن رفضه���م لقانون 
اخلصخص���ة بش���كله احلالي 
والذي كان قد اقر قبل اسبوعني 
واثار بلبلة كبيرة في صفوف 
املواطنني والعمال، والذي يتوقع 
ان يطرح للتصويت في االسبوع 
الق���ادم ولتنس���يق جهودهم 
لتوعية املواطنني باألخطاء التي 
ستواجههم وابنائهم لو مت اقرار 

هذا القانون بشكله احلالي.
واتفق احلض���ور على ان 
يدشنوا حملة شعبية واسعة 
ابيع  معلنني ش���عارهم »ل���ن 
وطن���ي« ليكون هو الش���عار 
الذي ستتوحد خلفه وتدعمه 
الرافضة  التيارات والقوى  كل 
لقان���ون اخلصخص���ة، وق���د 
حتدث عدد م���ن احلضور عن 
خطورة اقرار القانون واثره على 
تغير احلياة العامة السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية بشكل 
سلبي غير مسبوق مما قد يدخل 
املجتمع في مرحلة االختالل بني 
القيم  طبقات املجتمع ونسف 
الدستورية وتغير منط احلياة، 
واختفى مصطلح املواطنة مما 
سينعكس على عالقة املواطن 
بوطنه وحصرها باملشاركة في 

نطاق ضيق وخطير.
واتفق املجتمعون على ان 
هناك زي���ارات مكثفة لدواوين 
في مختلف الدوائر س���تنطلق 
لش���رح االبعاد اخلطيرة لهذا 
القان���ون وخاصة التي يتبنى 
نوابها اخلصخص���ة باملفهوم 
العام كمبدأ اقتصادي بحت دون 
األخذ باالعتبار مبواد الدستورية 
وش���رح حج���م معارضة هذا 

القانون للدستور.
كما اتفق املجتمعون على انه 
سيكون هناك جتمع حاشد في 
الساعة ال�7 من مساء يوم االحد 
في ساحة االرادة بحضور عدد 

كبير من فعاليات املجتمع ونواب 
االمة والقانون���ني واملواطنني 
الذين سيمس القانون حياتهم 
ومس���تقبل ابنائهم. كما اعلن 
احت���اد طلبة جامع���ة الكويت 
التطبيقي عن  واحتاد طلب���ة 
قيامهم من يوم السبت بحشد 
الطالبية للحضور  قواعده���م 
والتعبي���ر عن رأيه���م ملا لهذا 
القانون من خطورة كبيرة على 
مستقبلهم وعلى مستقبل شباب 

وبنات الثانوية.
والذين تواجدوا في االجتماع 

هم:
د.عبيد الوسمي � استاذ قانون   ٭

بجامعة الكويت.
عب���داهلل زيد الزي���د � ممثل   ٭
احتاد التطبيقي ورئيس الشؤون 

الطالبية في االحتاد.
محام���ي   � مظف���ر  باس���م   ٭
عبدالعزيز العجمي � رئيس احتاد 

البترول.
جاسم الناصر � نائب رئيس   ٭

احتاد البترول.
برجس الدوس���ري � جمعية   ٭

املهندسني.
احمد املطيري � نقابة العدل.  ٭

فراج القحطاني.  ٭
سعود املطيري � مواطن.  ٭

الرش���يد � ناش���ط  محم���د   ٭
سياسي.

� كاتب  الطاح���وس  اس���امة   ٭
صحافي.

� رئيس نقابة  املتلقم  عجمي   ٭
التجارة.

� نقاب���ة  العجم���ي  عجي���ل   ٭
البترول.

نواف ضيدان املطيري.  ٭
عبدالعزيز الش���مري � قائمة   ٭

املستقبل الطالبي.
صالح احليالن � قائمة املستقبل   ٭

الطالبي.
محمد حسن � عضو في قائمة   ٭
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 . جمال العجمي � bic ٭

نقاب���ة   � الق���الف  عدن���ان   ٭
البترول.

� نقابة  الهاج���ري  عب���داهلل   ٭
البترول.

� كات���ب  القحطان���ي  داه���م   ٭
ومدون

عبدالوهاب الكندري � رئيس   ٭
نقابة املؤسسات.

فهد عبداجلادر � االئتالفية.  ٭
نواف خال���د الزعابي � نقابة   ٭

املهندسني.
وليد املهباش � احتاد.  ٭

سالم املطيري.  ٭

مشعل الثويني.  ٭
مشاري املطيري � مهندس.  ٭

حمد ال���وردان � رئيس نقابة   ٭
القانونيني.

نقاب���ة   � الش���طي  س���عد   ٭
التطبيقي.

� نقاب���ة  العجم���ي  فني���س   ٭
التطبيقي.

 � املطي���ري  ناص���ر عاي���د   ٭
مواطن.

� ش���بكة  العن���زي  ري���اض   ٭
الوطنية.

نقاب���ة   � الهم���الن  محم���د   ٭
البترول.

مشعل الصليلي � مواطن.  ٭
عوض الشقير � ممثل عن احتاد   ٭

نقابات القطاع احلكومي.
خالد الديني � رئيس الشباب   ٭

الوطني الدميوقراطي.
د.محمد احلسن � امني سر رابطة   ٭

الشباب الوطني الدميوقراطي.
 � الس���ميط  عبدالرحم���ن   ٭
رئيس االحت���اد الوطني لعمال 
العامة  الهيئة  الكويت ونقاب���ة 

للتطبيقي.
� احت���اد  الس���عيدي  ع���زام   ٭

البترول.
ع���ادل ب���و رقب���ة � احت���اد   ٭

البترول.
ناصر الشليمي � االمني العام   ٭

لتجمع قوى 11/11. 
فهد البريكان � محام.  ٭

ناصر املصري � استاذ.  ٭
عوض املطيري � ممثل احتاد   ٭

نقابات العاملني.
فيصل الكندري � نقابي.  ٭

. فايز النشوان � قوى 11/11 ٭
مطر الهاملي � اعالمي.  ٭

حمد العنزي � رئيس الوطن   ٭
نبض.

عبداهلل املعتوق � محامم.  ٭
خليفة اخلليفة � متقاعد.  ٭

مشاري الكندري.  ٭
ناصر الدجيني.  ٭

نقاب���ة   � بورقب���ة  خال���د   ٭
االسكان.

فيصل الطويح � تكتل العدالة   ٭
واالصالح

جمال الراجحي �  ٭
عبدالعزيز املطيري � الناطق   ٭

الرسمي لقائمة 1962
فالح احلجرف � محامم.  ٭

مشعل احلراب املطيري � مركز   ٭
ابعاد.

سالم الدوسري � اعالمي.   ٭


