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الغانم: تأجيل االستجواب الرياضي لدور 
االنعقاد المقبل استجابة لتعاون الحكومة

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد

أعلن النائب مرزوق الغامن تأجيل االستجواب 
الذي لوحت به كتلة العمل الوطني بتقدميه على 
خلفية عدم تطبيق القانون في امللف الرياضي الى 
دور االنعقاد املقبل، مشيرا الى ان احلكومة مدت يد 
التعاون باعالنها تطبيق القانون، وبدورنا أجلنا 
املساءلة رغم ان جتاربنا مع احلكومة سيئة، وال 
جتعلنا واثقني كل الثقة، ولكننا أردنا ان ندحض 

حجج البعض.
وق���ال الغامن ف���ي تصري���ح للصحافيني: ان 
هناك أطرافا لها عالق���ة بأطراف حكومية، كانت 
تتمنى ان نقدم االستجواب، حتى تعبث باحلركة 

الرياضية.
وقدم الغامن الشكر لكل من بذل جهدا من أجل 
تطبيق القانون وخصوصا صاحب السمو األمير 
الذي ينتصر دوما للقانون باالضافة الى رئيس 

مجلس األمة وأعضاء الكتل النيابية الذين ساندوا 
تطبيقنا للقانون.

وذكر الغامن ان قرار التأجيل أكد ان »الوطني« 
ال تفاوض وال تساوم، وموقفها ثابت من القانون، 
ومن اشاع ان هناك صفقة أبرمناها مع كتلة العمل 
الش���عبي قّوض كالمه راهن���ا، وأثبتنا ان هدفنا 
تطبيق القانون، وال يهمنا التوقيت بقدر ما يهمنا 

حتقيق الهدف من االستجواب.
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن العنجري: 
االستجواب وسيلة وليس غاية، والتلويح به 
نوع من الضغط السياسي، واحلكومة تعهدت 
بتطبيق القانون، ونحن في »الوطني« تشاورنا، 
وفضلنا اعطاء احلكومة الفرصة لتطبيق القانون، 
وقررنا تأجيل االستجواب حتى دور االنعقاد 

املقبل.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بقصر بيان صباح 
امس رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي. كما اس����تقبل سمو ولي 
العهد سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. واس����تقبل سموه 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك. 
كما اس����تقبل سموه نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 

الشيخ أحمد الفهد.

أكد أن »العمل الوطني« ال تفاوض وال تساوم

سموه التقى المبارك والفهد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال جاسم اخلرافي

األحمال الكهربائية تخطت الـ 10 آالف ميغاواط وظلت في المنطقة اآلمنة

دارين العلي 
باشرت وزارة الكهرباء واملاء 
في احلادية عشرة مساء أمس 
استقبال اتصاالت املستهلكني 
حيث بدأت بتشغيل اخلط الساخن 
152 الس����تقبال استفساراتهم 
واالستجابة لطوارئ االنقطاعات 
في محافظات الكويت ال� 6. يذكر 
ان مركز االتصاالت الذي يكمن 
داخل الوزارة قد كلفها 10 آالف 

دينار.
من جه����ة اخرى تكرر أمس 

انقطاع الكهرباء عن أجزاء من 
منطقة الشويخ الصناعية بسبب 
وجود خلل فني في جهاز حتويل 
اجلهد في احد محوالت محطة 
العمرية 33/132 كيلوڤولت، ما 
حدا أصحاب احملالت واملخازن 
على تش����كيل جتمهر أمام أحد 
املخ����ازن املوجودة في املنطقة 
خشية إصابة موادهم الغذائية 

بتعفن.
وقال مصدر فني في وزارة 
الكهرباء واملاء ان محطة العمرية 

تغذي أجزاء من منطقة جليب 
الشيوخ وأجزاء اخرى في منطقة 
الش���ويخ الصناعية، موضحا 
ان احملط���ة وبس���بب العطل 
الذي أص���اب احد محوالتها ال 
تستطيع حاليا تغذية املنطقتني 
في التوقيت نفسه، ولذا ارتأت 
الوزارة إطفاء الكهرباء في الفترة 
الصباحية حتى العصر)فترة 
الدوامات( عن بعض أجزاء في 
منطقة جليب الشيوخ حتى ال 
يشعر بها قاطنو تلك املنطقة 

ومن ثم إع���ادة التيار لها مع 
ع���ودة قاطنيها عل���ى ان يتم 
فصله عن أج���زاء في منطقة 
الشويخ الصناعية ليال والتي 
تنتهي دوامات املوظفني فيما 

بعد التاسعة مساء.
واش����ارت مصادر فنية في 
الوزارة الى ان االحتراقات التي 
طالت احملوالت أصابت احملوالت 
ال� 11 كيلوڤولت وذلك بس����بب 
ع����دم وجودها على ش����بكات 
املراقبة والتحكم وبالتالي تعذر 

مراقبتها مما يس����مح بارتفاع 
أحمالها وزيادة الضغط عليها 
التحكم في هذه  وبالتالي عدم 
األحمال مما يؤدي الى حوادث 
التي  االحتراق واالنفج����ارات 

تكررت االسبوع املاضي.
الكهربائية فقد  أما األحمال 
كان����ت مرتفع����ة حيث تخطت 
عتبة ال� 10 آالف ميغاواط عند 
 درجة حرارة 45 درجة مئوية

ولكنه����ا بقي����ت ف����ي املنطقة 
اآلمنة.

»المشروعات السياحية« تشارك في ترشيد استهالك الكهرباء والماء
املباش���ر وتنتش���ر ف���ي أرجاء 

الكويت.
الغ���امن توجيهاته  وأعط���ى 
املباش���رة على مستوى الشركة 
ومرافقها بضرورة االس���تخدام 
الكهرب���اء واملاء  االمثل مل���وارد 
املتوافرة والالزمة لتشغيل مقر 
الشركة الرئيسي الكائن بالشويخ 
وعدد كبي���ر من مرافقها كمنتزه 
اخليران وأبراج الكويت واملدينة 
الترفيهي���ة ومرك���ز املعلومات 
وباق���ي املراف���ق دون املس���اس 
باالنتاجي���ة وراحة زوار ورواد 
املرافق وموظفي الشركة العاملني 
به���ا وكفاءة االجه���زة واملعدات 

املستخدمة فيها.
وقال الغامن ان الهدف من تفعيل 
دور شركة املشروعات السياحية 
في عملية ترشيد وخفض استهالك 
الكهرباء هو تعدي مرحلة خطر 
احلمل الزائ���د والذي ينتج عنه 
انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي 
باالضافة الى ترشيد نفقات الدولة 
ف���ي هذا القطاع املهم والذي يعد 
أم���را حتميا على مختلف جهات 
ومؤسسات الدولة، باالضافة الى 
تغيير سلوك املواطن واملقيم من 
االسراف والتبذير الى االقتصاد 
باس���تخدام الكهرباء واملاء وهو 
ما ميثل دعم���ا حقيقيا وتعاونا 

مع احلكومة، حيث االلتقاء عند 
نقطة املصلحة العامة التي تعود 

على الكويت.
الغامن ان ش���ركة  وأض���اف 
السياحية تقع على  املشروعات 
عاتقها خدم���ة املجتمع الكويتي 
مبختلف ميوله وشرائحه نظرا 
لدوره���ا االجتماع���ي والرائ���د 
واملتخصص في مجالها، باالضافة 
ال���ى مش���اركتها ف���ي االحداث 
واملناس���بات التي تقع في نطاق 
اهتمام كل م���ن يقيم على أرض 
الكويت وتقدمي كل اخلدمات التي 
تساهم في رفعة واعالء شأن هذا 

الوطن.

بتوجيهات نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب بشركة 
الس���ياحية خالد  املش���روعات 
الغامن، واميانا من الدور الوطني 
للشركة ومشاركة ألبناء املجتمع 
املواطنني واملقيمني، تشارك  من 
شركة املشروعات السياحية في 
احلملة الوطنية لترشيد الكهرباء 
واملاء وخفض االستهالك بهدف 
توفير الطاقة التي نعيش خطر 

انقطاعها في وقتنا الراهن.
ودعا الغامن الى تفعيل سياسة 
ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية 
من خالل مرافق الشركة التي متلك 
حق ادارتها وتخضع إلش���رافها 

مصادر فنية: احتراق محوالت الـ 11 كيلوڤولت سببه تعذر مراقبتها والتحكم في أحمالها

خالد الغامن

أخي املسافر: تأكد من 
الكهربائي  التي���ار  فصل 
م���ن القاط���ع الرئيس���ي 
للمن���زل وإغالق محابس 
الغاز بإحكام قبل مغادرة 

املنزل.
إدارة  حتي���ات  م���ع 
العامة واإلعالم  العالقات 

باإلدارة العامة لإلطفاء.

مؤشر األحمال الكهربائية تراوح بني 10130 و10096 ميغاواط

الس���لطان الب���الد صباح امس   غادر 
قابوس بن س���عيد املعظم سلطان عمان 
الشقيقة والوفد الرسمي املرافق بعد زيارة 
أخوية للبالد استغرقت اربعة ايام اجرى 
خاللها مباحثات رسمية مع أخيه صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح االحمد.
وكان عل���ى رأس مودعي���ه على ارض 
املطار صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وس���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
شؤون الديوان االميري باالنابة الشيخ علي 
اجلراح وكبار القادة في اجليش والشرطة 

واحلرس الوطني.
وتلقى صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد برقية شكر من أخيه السلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة 
أعرب فيها عن خالص شكره وبالغ تقديره 
التي  حلفاوة االس���تقبال وكرم الضيافة 
أحيط بها والوفد املرافق كما أش���اد فيها 

بلقاء أخيه صاحب السمو األمير الذي عكس 
عمق العالقات األخوية احلميمة التي تربط 
البلدين الش���قيقني واحلرص على دعمها 
وتعزيزها مبا يحقق تطلعاتهما ملزيد من 
التعاون خدمة ملصاحلهما املشتركة متمنيا 
لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت 
وشعبها كل التقدم والرقي في ظل القيادة 

احلكيمة لسموه.
وقد بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية شكر جوابية ألخيه 
السلطان قابوس بن سعيد ضمنها سموه 
خالص شكره على ما عبر عنه من طيب 
املشاعر معربا سموه عن بالغ سروره بهذه 
الزيارة التي قام بها لبلده الثاني الكويت 
وبلقائه وبالنتائج املثمرة التي اسفرت 
عنها هذه الزيارة والتي جاءت جتسيدا 
للعالقات احلميم���ة والروابط األخوية 
بني الكويت وس���لطنة عمان الش���قيقة 
سائال سموه املولى تعالى ان يدمي على 
جاللته موفور الصح���ة والعافية وان 
يحقق لسلطنة عمان الشقيقة وشعبها 
الكرمي كل الرفعة واالزدهار في ظل القيادة 

احلكيمة له.

السلطان قابوس غادر البالد: لقائي باألمير عكس 
عمق العالقات بين بلدينا والحرص على تعزيزها 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مودعا السلطان قابوس بن سعيد

األمير بحث مع الرئيس البوسني تعزيز التعاون الثنائي والقضايا المشتركة
صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد يشهدان توقيع اتفاقية اخلدمات اجلوية بني الكويت والبوسنة

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
العهد  صباح أمس س���مو ولي 

الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس األمة 

جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل س���موه بقصر 
بي���ان صب���اح أم���س النائ���ب 
 األول لرئي���س مجلس الوزراء
الش���يخ جابر  الدفاع  ووزي���ر 

املبارك.
واس���تقبل صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
بقصر بيان ظهر امس د.حارث 
س���ياليجيتش رئيس البوسنة 
والهرسك الصديقة والوفد الرسمي 
املرافق له وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
ه���ذا وقد عق���دت املباحثات 
الرس���مية بني اجلانبني، ترأس 
اجلانب الكويتي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملم���د وكبار 
املسؤولني بالدولة وعن اجلانب 
البوسني د.حارث سياليجيتش 
رئي���س البوس���نة والهرس���ك 
الصديقة وكبار املس���ؤولني في 
البوس���نة والهرس���ك  حكومة 

البوسنة والهرسك سفير  وعن 
البوسنة والهرسك لدى الكويت 

ياسني رواشدة.
وأقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر امس مأدبة غداء على شرف 
د.حارث س���ياليجيتش رئيس 
البوسنة والهرس���ك الصديقة 
والوف���د الرس���مي املراف���ق له 
وذلك مبناسبة زيارته الرسمية 

للبالد.
د.ح���ارث  اس���تقبل  كم���ا 
س���ياليجيتش رئيس البوسنة 
والهرس���ك الصديقة امس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد وذلك مبقر اقامته 

بقصر بيان.
وحضر املقابلة رئيس بعثة 
الشرف املرافقة املستشار بديوان 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 

الشيخ د.سالم اجلابر.
واستقبل د.حارث سياليجيش 
رئي���س البوس���نة والهرس���ك 
الصديقة عص���ر أمس العضو 
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار 
الس���عد وذلك مبقر  بدر محمد 

إقامته بقصر بيان.
د.ح���ارث  اس���تقبل  كم���ا 
س���ياليجيتش رئيس البوسنة 
والهرسك الصديقة مساء أمس 
نائ���ب املدي���ر العام لش���ؤون 
الكويتي  االستثمار بالصندوق 
للتنمية االقتصادية العربية غامن 
الغنيمان وذلك مبقر إقامته بقصر 

بيان.

الصديقة.
وقد ص���رح وزير ش���ؤون 
الديوان األميري باإلنابة الشيخ 
املباحثات  ب���أن  علي اجل���راح 
دارت حول العالق���ات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وس���بل 
تعزيزه���ا وتنميتها في جميع 
املجاالت لبناء أرضية مشتركة 
تلتقي فيها أوجه التعاون واخلير 
للبلدين وللشعبني الصديقني، 
املباحثات  كما نوقش���ت خالل 
العالقات الثنائية وأهم القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
املباحثات جو  هذا وقد ساد 

ودي عكس روح الصداقة التي 
تتميز به���ا العالقة بني البلدين 
الصديقني ورغبتهما املش���تركة 
في املزيد من التعاون والتنسيق 

على مختلف األصعدة.
الس���مو  وبحضور صاحب 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
ود.حارث سياليجيتش رئيس 
البوسنة والهرسك وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد مت بقصر بيان امس 
التوقيع على اتفاقيات بني الكويت 
والبوس���نة والهرسك الصديقة 

كما يلي:
� اتفاقي���ة اخلدمات اجلوية 
ومذكرة تفاهم بشأن فتح األجواء 
بني حكومتي الكويت والبوسنة 
والهرسك وقعها عن الكويت رئيس 
اإلدارة العامة للطيران املدني فواز 
البوسنة والهرسك  الفرح وعن 
س���فير البوسنة والهرسك لدى 

الكويت ياسني رواشدة.
� اتفاقي���ة في مجال التعاون 
الس���ياحي بني حكومة الكويت 
وحكومة البوسنة والهرسك وقعها 
عن الكويت وكيل وزارة التجارة 
الطبطبائي  والصناعة رش���يد 

توقيع اتفاقيتي تعاون بين الكويت والبوسـنة في مجال الخدمات الجوية والتعاون السياحي

»الوزاري الخليجي« يجتمع 
بالمنامة الثالثاء

كونا: يجتمع املجلس الوزاري ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
)وزراء اخلارجية( يوم الثالثاء املقبل بالعاصمة البحرينية املنامة 

وذلك لدراسة ومناقشة رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون.
وقال األمني العام ملجلس التعاون عبدالرحمن العطية في تصريح 
صحافي امس ان وزراء اخلارجية سيستعرضون مسيرة التعاون 
املشترك وما مت بشأن رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون والتي 
ترتكز عل���ى جوانب تتعلق بتفعيل مس���يرة املجلس في املجاالت 

السياسية واالقتصادية واألمنية والعسكرية والقانونية.
وس���يرفع الوزراء توصياتهم إلى القمة ال� 31 لقادة دول املجلس 

والتي ستستضيفها مدينة أبوظبي نهاية العام احلالي.
يذكر ان املجلس األعل���ى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
)قادة دول املجلس( كان قد وجه في دورته الثالثني التي عقدت في 
ديسمبر املاضي بالكويت بدراس���ة رؤية البحرين لتطوير مجلس 

التعاون.

انطالق��ا م��ن امياننا ب��أن أدوات املس��ائلة 
السياسية هي وسيلة لتحقيق االصالح وليست 
غاي��ة، وهي طريق نس��لكه للوصول الى هدف 

ننشده أال وهو تطبيق القانون.
فالهدف احلقيقي من االستجواب هو حتقيق 
االص��الح وتطبي��ق القوانني التي ه��ي عنوان 
احلقيقة واس��اس احلقوق وااللتزامات، والعمل 
مبا يحق��ق س��يادة القانون واس��تقرار الدولة 

وتقدمها.
ورغم ان جتاربنا الس��ابقة م��ع احلكومة لم 
تكن باملس��توى املأمول ال��ذي يرضي الطموح 
ويحق��ق فعليا هيبة القانون ويصون س��يادته، 
اال انن��ا أمام التعهدات احلالي��ة وبيان احلكومة 
وتصريحات الوزير العفاسي بالبدء في خطوات 
عملية لبسط سلطة القانون، والوثيقة التي وقعت 
واصبحت اس��تحقاقا واجب النفاذ على مجلس 
الوزراء، وتأكي��دا اخيرا من جانبنا على اهدافنا 
املبدئية الثابتة التي تتمث��ل في تطبيق القوانني 
واحترامها، فاننا اذ نعلن تأجيل اس��تجوابنا اال 

اننا نؤكد اننا سنراقب اداء احلكومة خالل هذه 
الفترة التي اصبح لزاما عليها ان تطبق القوانني 
بش��كل كامل دون تفري��ط او انتقائية واحترام 
االح��كام القضائية اذ ليس مقبوال بأي حال من 
ان تكون هناك ترضيات او تسويات على حساب 

القانون وهيبة الدولة.
لذا فأمام احلكومة فرصة لتصحيح املفاهيم 
واعادة ثقة املواطنني بدولة املؤسس��ات وعليها 
ان تثب��ت وتبرهن بأن الكويت دولة قانون وانه 
ان كان هن��اك من اعتقد انه ف��وق القانون فان 
هذا ه��و اخلطأ بعين��ه الذي يتع��ني تصحيحه 

والتصدي له.
كما اننا ن��ود ان نؤكد على اهمية ان تراقب 
احلكومة اي حت��ركات مريبة قد حتدث اليقاف 
نش��اطنا الرياضي واالضرار بسمعة ومصالح 
الكويت دوليا، لذا فعلى السلطة التنفيذية القيام 
مبسؤولياتها الدستورية بحماية مصالح الدولة 
والتصدي بش��كل حازم وحاسم لكل من تسول 

له نفسه االضرار مبصالح الكويت. 

»العمل الوطني«: أمام الحكومة فرصة إلعادة 
ثقة المواطن بدولة المؤسسات


