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النائب ناجي 4 يعتذر 
العبدالهادي عن استقبال 
رواد ديوانه من السبت 
املقبل، على أن يعاودهم 
االستقبال بعد العطلة 

الصيفية.

قّدم النائب س���الم النمالن اقتراحا برغبة أكد في���ه ان األطفال ميثلون %48 
من نس���بة السكان الكويتيني، مش���يرا الى ان هذه الشريحة متثل أهمية كبرى 
حيث س���تكون اجليل الصاعد، ومبا انه ال يتوافر في الكويت حاليا مستشفى 
تخصصي متكامل للعناية باألطفال حسب املعايير واألسس املعتمدة عامليا، لذا 
فإن التفكير اجلدي بإنشاء مستشفى متكامل يحتوي على جميع التخصصات 
اخلاصة باألطفال أصبح ضرورة قصوى. وينص االقتراح على »إنشاء مستشفى 

متكامل التخصصات لألطفال«.

العبدالهادي
 يعتذر لرواد ديوانه

النمالن إلنشاء مستشفى متكامل التخصصات لألطفال

طالب النائب عسكر العنزي 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
ايج���اد مبنى بديل  بضرورة 
إلدارة التغذية املتهالك واآليل 
للس���قوط والذي أصبح مقرا 
للفئران واحلشرات فضال عن 
ان مواقف السيارات املالصقة 
له ال تستوعب اعداد املوظفني 

العاملني فيه.
وق���ال العنزي في تصريح 
صحافي ان مبنى التغذية احلالي 
واملشابه للسكراب بات طاردا 
للموظفني واملوظفات بس���بب 
سوء اخلدمات فيه على اعتبار 
ان عمره االفتراضي انتهى منذ 
سنوات ويجب ايجاد مبنى جديد 
يليق باملوظفني واملوظف����ات 
الذين يب���ذلون قصارى جهدهم 
خ���الل عملهم املضن���ي داخل 
وخارج املبنى. وأوضح العنزي 
ان موظفات التوعية في ادارة 

التغذية يبذلن جهودا مشكورة 
من خ���الل احملاض���رات التي 
يلقينها في جميع احملافظات، 
حي���ث يتنقلن بس���ياراتهن 
الى  اخلاصة م���ن مح����افظة 
اخ�����رى م���ن دون اي ب���دل 
يص���رف لهن، وعل���ى الوزير 

الساير سرعة التح�رك النصاف 
هؤالء املوظفات وصرف البدالت 
املناسبة لهن كبدل الطريق او 
حتى بدل هاتف، مش���يرا الى 
انهن يصرفن على احملاضرات 
من حسابهن اخلاص كطباعة 
البوسترات االرشادية وكتابة 
التقارير والتصوير وغيرها من 

األمور األخرى. 
ولف���ت العن���زي ال���ى ان 
املوظفات لم يصرف لهن بدل 
شاشة مع ان الكثير منهن يعملن 
على جهاز الكمبيوتر ونتمنى 
من الوزير الساير زيارة املبنى 
لالطالع بنفسه على األوضاع 
املتردية فيه ليشهد بنفسه ان 
املبنى غير صالح للعمل اطالقا، 
مؤكدا ان أقل ما يجب ان تكافأ به 
املوظفات واملوظفني هو صرف 
البدالت املناسبة لهم في اسرع 

وقت ممكن.

عسكر العنزي

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  اآل الرفاعي الكرام

لـــوفـاة فقيدهم املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

عي�سى �سيد عبد املح�سن �سيد عي�سى الرفاعي

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

الحربش:  »الكهرباء« فشلت في مواجهة الفترات الحرجة
والعروض االنشائية التي اعدتها الفرق املكلفة من 
الوزير والتي ستقدم للنواب خالل اجللسة ال جتدي 
نفع���ا ولن تقنع احدا، وس���تبقي باب كل اخليارات 
مفتوحا امام النواب للحد وايقاف هذه املعاناة املتكررة 
بتقدمي طلبات تشكيل جلان حتقيق محايدة باالضافة 

الى طرح العديد من االجراءات احلازمة.
وتس���اءل د.احلربش، في االس���ئلة التي وجهها 
لوزير الكهرباء واملاء د.بدر الش���ريعان: ما تفاصيل 
خطة استعداد الوزارة ملوسم الصيف احلالي مع ذكر 
البرنامج الزمني لتنفيذها؟ وما حجم املبالغ املالية 
التي رص���دت لها؟ وما طرق قياس جناح تنفيذها؟ 
وهل اش���تملت على خطط بديلة ملواجهة اي طارئ 
مع توضيح اسماء ومسميات وخبرات كل من ساهم 
بوضع بنود خطة االستعداد )ان وجدت(؟ وما حقيقة 
خروج العديد من الوحدات الكهربائية عن اخلدمة بسبب 
ارتكاب احدى الشركات الخطاء متكررة، وهل حتملت وزارة 
الكهرباء واملاء كلفة اصالح هذه الوحدات مببالغ جتاوزت 
ال� 800 الف دينار؟ وما اسباب االحتراق املتكرر للمحوالت 
الكهربائية والذي انتشر بكل مناطق الكويت السكنية، وما 
االس���باب احلقيقية حلريق مجم���ع الصوابر، مع ضرورة 
تزوي���دي بخطة الوزارة للقطع املبرمة مع حتديد مبررات 
وتوجه الوزارة في تطبيقها، وما حقيقة قيام الوزارة بتزويد 
الع���راق بالكهرباء مع ذكر حجم والفترات الزمنية لعملية 
التزويد مع ضرورة توضيح مصادر الكهرباء ملعس���كرات 
اجليش االميركي وهل تعتمد في ذلك على مولدات خاصة 

بها ام على مولدات وزارة الكهرباء؟ 

وطالب د.احلربش بض���رورة ان يتفرغ وزير الكهرباء 
للقيام مبسؤولياته الكاملة بدال من البحث عن طرق قدمية 
ومتكررة للتملص منها والتي كان من املفترض ان يقوم بها 
منذ فترات زمنية بدال من التركيز على التفرغ لالتصاالت 
املتكررة بعدد من النواب، مطالبا اياهم بدعمه واالش���ادة 
مبا يقوم به من خالل تصريحات الدفاع عنه، مشددا على 
ان جلسة الكهرباء اخلاصة ستكشف امام الشعب الكويتي 
مثاال جدي���دا للتقاعس واخللل الوزاري الذي باتت الدولة 
تعان���ي منه كثيرا في اآلونة االخي���رة، مطالبا نواب االمة 
بضرورة الوقوف اجلاد امام تقصير وتخاذل كل املسؤولني 
العاجزين عن تأدية واجباتهم الكاملة، خاصة ان عجزهم 
ادى الى التالعب مبصائر وخدمات الناس، كما ان التقارير 

شدد النائب د.جمعان احلربش على ان زمن التساهل 
ومجاملة املقصرين في ادارة مسؤولياتهم ولى وانتهى 
وبات الواج���ب الوطني يحتم على اجلميع التركيز 
واالخالص في ادارة مهامهم وحتمل كل املسؤوليات 
املطلوبة منهم، خاصة التي تتعلق بصورة مباشرة 
باملتطلبات االساسية واخلدمات الضرورية املقدمة 
لكل شرائح املواطنني واملقيمني بالبالد، مؤكدا انه من 
غير املقبول ومن غير املعقول استمرار وزير الكهرباء 
واملاء باطالق التبريرات املتكررة بشأن سوء الوضع 
الكهربائي حاليا من انه جاء بسبب تراكمات سابقة 
دون ان يقوم بتأدية مسؤولياته كما يجب والتي كان 
املفترض القيام بها منذ فترات زمنية ماضية كانت 
تكف���ي لتدارك العجز الكهربائي قبل حلول موس���م 
الصي���ف احلالي، بدال من القيام بالزيارات التفقدية 

االعالمية فقط. وذكر د.احلربش ان وزير الكهرباء واملاء اكد 
بطريقة عمله على اثبات فشل الوزارة وفرقها التي شكلتها 
ملواجهة الفترات احلرجة لضعف الطاقة الكهربائية، وذلك 
من خالل انعدام رؤية الوزارة لوضع خطة طوارئ حقيقية 
ومسبقة سواء في اجلانب االعالمي او للترشيد او لكيفية 
تعامل اجلمه���ور مع االزمات الكهربائية واالس���تعداد لها 
خالل موسم الصيف احلالي بدال من اعتماد اسلوب التطمني 
الوهمي قبل حلول الصيف، ثم البحث عن ايجاد تبريرات 
غير مقنعة عند حدوث الكوارث وحدوث حاالت االنقطاع 
املتكرر للتي���ار الكهربائي عن مناطق الكويت والعجز عن 
القيام بالدور املطلوب بدعم وحتريك فرق الصيانة املسبق 

على جميع احملوالت واملراكز املتعلقة بها.

يتقدم

املدير التنفيذي  وامل�شت�شارين واملحامني

وجميع موظفي الإدارة القانونية

بالبنك التجاري الكويتي
باأحر التعازي القلبية واملوا�شاة  من

الزميلة املحامي الأول

�شياء حممد املنديل
لــوفــاة املغـفــور لـهــا بــاإذن اهلل تعــالـــى

والدتها
�شائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة  بوا�شع رحمته 

 وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها  وذويها  ال�شرب وال�شلوان

الطبطبائي 
يسأل عن أعطال 

المحوالت
النائ����ب د.ولي����د  وج����ه 
الطبطبائي س����ؤاال الى وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
جاء فيه: لقد تكرر انفجار عدة 
محوالت كهربائي����ة في عدة 
الى تعطل  مناطق مم����ا ادى 
الكهرب����اء في عدة مس����اكن 
ومرافق خاص����ة وعامة، وملا 
كان����ت ه����ذه الظاهرة حتدث 
وبهذه الطريقة املتكررة التي 
توحي بوجود خلل ما، يرجى 
افادتي وتزويدي باآلتي: عدد 
محوالت الكهرباء التي تعطلت 
خالل الس����نة املاضية وحتى 
السؤال مع  تاريخ ورود هذا 
حتديد مناط����ق واماكن هذه 
احملوالت الكهربائية، وهل مت 
حتديد اسباب هذه االعطال، واذا 
مت فما هذه االسباب وما مدى 
تشابهها، واسماء الشركات التي 
قامت بتركيب هذه احملوالت 
ومالكها، وما مدى مسؤوليتها 
عن هذه االعطال، وهل هناك 
عقود صيانة لهذه احملوالت، 
اذا كانت االجابة بااليجاب فهل 
متت الصيانة مع الش����ركات 
التي انشأت هذه احملوالت منذ 
البداية ام مع شركات اخرى، 
واذا كانت الصيانة قد متت مع 
شركات اخرى فأرجو تزويدي 
بأسماء هذه الشركات واسماء 
مالكها وآخر صيانة متت لهذه 
احملوالت مع تزويدي بصورة 
عن العقود املبرمة للصيانة، 
وهل اتخذت اجراءات تأديبية 
في حق العاملني بالوزارة، وهل 
مت توقيع عقوبات عقدية على 
الشركات املتعاقدة بسبب هذه 
االعطال، وهل من املتوقع ان 
تكون هناك اعطال اخرى في 
محوالت اخرى، اذا كانت االجابة 
بااليجاب فما االحتياطات التي 

اتخذت بهذا الشأن؟

العمير يحذر من مخاطر ظاهرة االحتباس الحراري
 وتزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو %30

النفايات اخلطرة ومعاهدة ڤيينا 
حلماية طبقة االوزون.

وحث حكومات الدول املتقدمة 
على التقيد بالتعهدات الدولية التي 
مت التوص����ل اليها في مؤمتر قمة 
االرض الذي عقد في البرازيل في 
عام 1992 وفي مؤمتر كيوتو في 
اليابان ع����ام 1997 ليس فقط من 
جهة تخفيض نس����بة االنبعاثات 
لديها وامنا ايضا فيما يتعلق بنقل 
املصادر التقنية واملالية التي حتتاج 
اليها ال����دول الفقيرة في حتقيق 

اهداف التنمية املستدامة.
واعرب ع����ن قناعته بضرورة 
منح الصالحيات املالئمة لبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة وحس����م اي 
خالف����ات ميك����ن ان تنش����أ عند 
التنفيذ حول اجلوانب اجلوهرية 
لالتفاقية التي يشرف على تنفيذها 
البرنامج املذكور مبا في ذلك اتفاقية 
التن����وع االحيائي واالتفاق حول 
مسائل السيادة والفوائد املقتسمة 

والتمويل وغيرها.
ودعا العمير الى تعزيز الدور 
البرملاني الرقابي والتشريعي في 
التعريف بالسياسات وخطط العمل 
املتكاملة للتصدي بحزم ملا يعوق 
قضاي����ا البيئة النظيفة والتنمية 
املستدامة في كل البلدان اآلسيوية. 
واكد ض����رورة ان يتحول القرار 
البيئي الى قرار سياسي وان يحظى 
باألولوية وان يتم التعامل معه على 
اساس انه قضية حياتية وسياسية 
معا والقب����ول بالتحديات والدفع 
الدولية  قدما لتحويل االتفاقيات 

ذات الصلة الى امر واقع.
ولفت الى ان التجربة املريرة 
التي عانت منه����ا الكويت نتيجة 
تفجير 780 بئرا نفطية في عام 1991 
قائال اصبحت لدينا استراتيجية 
واضحة للتنوع االحيائي واحلفاظ 

على البيئة.

الكربون بنحو 30% حتى  اكسيد 
عام 2030. جاء ذلك في كلمة القاها 
العمير امس امام اجتماع اللجنة 
الفرعية اخلاصة بالبيئة واالحترار 
الكوني في اطار اجلمعية البرملانية 
العاصمة  اآلس����يوية املنعقد في 

الروسية موسكو.
ولف����ت العمير الى ان التوازن 
في تركيز الكربون في الهواء اختل 
نتيجة للنشاط االنساني املتزايد 
في حرق للفحم والبترول والغاز 
الطبيعي مدلال على ذلك بان تركيز 
ثاني اكسيد الكربون كان يعادل في 
عصر ما قبل الصناعة 280 جزءا 
في امللي����ون بينما يقدر حاليا ب�� 

360 جزءا في املليون.
الى دراسات  وحذر اس����تنادا 
دولي����ة من ان اس����تمرار انبعاث 
غازات االحتباس احلراري مبعدالتها 
احلالية سيؤدي الى ارتفاع درجة 
احلرارة من 1.5 الى 6 درجات في 

غضون ال�100 سنة املقبلة.
ولف����ت الى مس����ؤولية الدول 
املتقدمة صناعيا عن اجلزء االكبر 
من انبعاث الغازات الضارة، مشيرا 
الى ان الوالي����ات املتحدة تتحمل 
املسؤولية عن تسرب 23% من هذه 
الغ����ازات تليها الصني 14% ودول 
االحتاد االوروبي 3.7% وروس����يا 

7% واليابان %5.
وحذر العمير من ان االخفاق في 
مواجهة هذه الظاهرة سيؤدي الى 
ترك االجيال املقبلة في اجواء كارثة 

بيئية وصحية حقيقية.
ودعا العمير الدول الى التوقيع 
على معاهدة التنوع احليوي وعلى 
اطار عمل معاهدة تغير املناخ من 
دون تأخير واالس����راع في الوقت 
نفس����ه بالتوقيع على املعاهدات 
الدولية واالقليمية ذات الصلة مثل 
معاهدة قان����ون البحار ومعاهدة 
بازل للسيطرة على التصرف في 

قائال ان مخاطر هذه الظاهرة تزداد 
على ضوء التقارير الدولية التي 
انبعاثات ثاني  تتوقع ان تزي����د 

موس����كو � كونا: حذر النائب 
د.علي العمير م����ن التهديد الذي 
تشكله ظاهرة االحتباس احلراري 

د.جمعان احلربش د. بدر الشريعان

عسكر: على وزير الصحة استبدال مبنى التغذية 
ألنه آيل للسقوط وأصبح مقرًا للفئران والحشرات

طالب بضرورة صرف البدالت لموظفات التوعية

تمنى على النواب إعطاء السلطة التنفيذية فرصة معتبراً أن تأجيل االستجواب سيكون مالئماً لما جاء في بيان الحكومة

الخرافي: تطبيق الحكومة للقوانين الرياضية خطوة في االتجاه الصحيح
البصي�ري: الحكومة تؤكد التزامها بتطبيق القانون في كاف�ة قطاعات الدولة بما فيها الرياضية 

وص����ف رئيس مجلس األمة جاس����م 
اخلرافي بيان احلكومة في شأن تكليف وزير 
الشؤون متابعة تطبيق القوانني الرياضية 
باخلطوة في االجتاه الصحيح، معربا عن 
أمله في إتاح����ة الفرصة للجهات املعنية 
ملتابعة اإلجراءات املطلوبة في حسم امللف 
الرياضي، ومبا يحقق االستقرار ومصلحة 

بلدنا الكويت.
وقال في تصري����ح للصحافيني أمس 
»اطلعت عل����ى البيان الصادر عن الناطق 
الرسمي باسم احلكومة د.محمد البصيري 
والذي بني فيه حرص احلكومة على تطبيق 
القوانني بصفة عامة، وقوانني الرياضة بصفة 
خاصة، وذلك بتوجيهات من سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وتكليف وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي مبتابعة تطبيق 
القوانني الرياضية، مشيرا الى ان هذا التوجه 
احلكومي خطوة في االجتاه الصحيح، ومن 
شأنها تفعيل اخلطوات الرامية الى تهيئة 

األجواء الالزمة لتطبيق القوانني.

وأضاف: نحن في دولة مؤسسات وكلنا 
في السلطتني التشريعية والتنفيذية متفقون 
على أهمية تطبيق القوانني، وهذا ما جتسد 
أخيرا في امللف الرياضي والذي أظهر حرص 
النواب واحلكومة على حس����مه من خالل 
القانون، معربا عن أمله في ان يتيح الزمالء 
األعضاء الفرص����ة للحكومة خالل الفترة 
املقبلة ملتابعة اإلجراءات القانونية املطلوبة.
وقال: أنا على يقني ب����ان اجلهات املعنية 
ستحرص على التجاوب من أجل التوصل 
الى نتيجة إيجابية، مؤكدا ان تكليف الوزير 
العفاسي مبتابعة تطبيق القوانني الرياضية 
س����يتيح له الفرصة الكاملة للتوصل الى 

نتيجة متفق عليها بني اجلهات املعنية.
وشدد الرئيس اخلرافي على ان استقرار 
األوضاع الرياضية يجب أن يكون هدفنا 
جميعا حتى نتوصل الى هذه النتيجة التي 
يتفق عليها اجلميع وحتقق التقارب من 

أجل الكويت.
وسئل اذا ما كان بيان احلكومة ميثل 

حال لألزمة الرياضية فأجاب: »البيان واضح 
ويدلل على جدي����ة احلكومة في تطبيق 
القوانني بشكل عام، وعلينا أال ندخل في 
النوايا وأمتنى من زمالئي التجاوب مع هذا 
البيان وإعطاء احلكومة الفرصة للتوصل الى 
النتيجة التي نريدها جميعا وهي تطبيق 

القوانني«.
وس����ئل إن كان بيان احلكومة سينهي 
اس����تجوابا متوقعا حول امللف الرياضي 
فأوضح انه ال يس����تطيع الرد على أسئلة 
تخص اآلخري����ن، وقال: أنا على يقني بأن 
الزم����الء األعضاء حريصون على تطبيق 
القانون وأكدوا مرارا ان االستجواب ليس 
هدفا، واعتقد ان بيان احلكومة خطوة في 
االجتاه الصحيح، وسيتجاوب معه األعضاء 
انطالقا من مصلحة الكويت، كما أثق في 
ان وزير الشؤون قادر على املساهمة في 

التوصل الى النتيجة املرجوة.
وعن طبيعة التجاوب الذي يأمله من 
أعضاء »العمل الوطني« على بيان احلكومة 

قال: »اعتقد ان هذا ما يقرره األعضاء أنفسهم 
وإن كنت أرى أن تأجيل االستجواب رمبا 
يكون مالئما ملا جاء في بيان احلكومة، وآمل 
ان يتوصلوا الى ذلك، انتظارا ملا سينتهي 
اليه وزير الشؤون في املرحلة املقبلة، فنحن 
نريد الزبدة، وعلى كل األطراف التعاون وان 
تراعي مصلحة الكويت وان نتقي اهلل جميعا 
في بلدنا. وسئل ان كان هناك تنسيق مع 
اجلانب احلكومي قبل الدعوة الى جلستي 
األحد واالثنني املقبلني، فأجاب انا شخصيا 
لم أنسق مع احلكومة وواجبي طبقا لالئحة 
ان ادعو للجلسة بناء على الطلب النيابي، 
لكن من املفترض ان يكون هناك تنسيق 
بني مقدمي الطلب واحلكومة قبل حتديد 
املوعد، وإال فإن مقدمي الطلب سيتحملون 

مسؤولية عدم توافر النصاب.
وفيما ان كان تس����لم تقرير جلنة غير 
محددي اجلنسية حول حقوق البدون أو 
حدد موعدا جللسة خاصة، قال »لم أتسلم 
الطلب، لكن جدول األعمال مليء بالبنود 

والتقارير ونحن في نهاية دور االنعقاد وال 
أجد متسعا من الوقت ألي تقارير جديدة، 
ويبقى املجلس سيد قراراته في تقدمي أو 

تأجيل أي من البنود«.
من جانبه أكد وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة الناطق الرسمي 
باسم احلكومة د.محمد البصيري »انه انطالقا 
من توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد املستمرة في االلتزام 
بتطبيق القوانني فان احلكومة لتؤكد التزامها 
الدائم واملس����تمر بتطبيق جميع القوانني 
في كل قطاع����ات الدولة مبا فيها القوانني 
الرياضية، مشيرا الى »ان احلكومة تولي 
الرياضة والرياضيني كل اهتمامها ورعايتها 
وتذلل لهم كل الصعاب التي تعترض هذا 

القطاع الهام واحليوي«.
وقال: »وقد كلفت احلكومة وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي باتخاذ 
جميع االجراءات الالزمة لتطبيق القوانني 
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