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يواص���ل مرك���ز اجتاه���ات 
للدراسات والبحوث )اجتاهات( 
الذي يرأس���ه خالد عبدالرحمن 
املضاحك���ة إص���دار تقاري���ره 
النوعية عن مجلس  السياسية 
األمة بعد فض دور االنعقاد الثاني 
في إطار محددات البحث العلمي 
املنهجي، وبعيدا عن االنحياز ألي 
توجهات أيديولوجية أو فكرية 
أو سياسية، حيث يسلط الضوء 
عبر ه���ذه التقارير على حتليل 
النواب في  اجتاهات تصوي���ت 
إطار تقسيمه الدوائر االنتخابية 
اخلمس مبوضوعية واستقاللية 

م���ن واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية مت اختيارها 
خالل دور االنعقاد الثاني، سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانني 
املقرة في املداولتني، أو تلك التي مت التصويت عليها في املداولة 
األولى فقط. باإلضافة إلى التصويت على طلبات س���حب الثقة، 
حيث يهدف التقرير إلى تس���ليط الضوء على أمناط واجتاهات 

تصويت النواب ال� 49 في مختلف القضايا.

خالد املضاحكة

الطاحوس والصواغ قادا المعارضة في الدائرة الـ 5
وفيما يلي حتلي���ل اجتاهات نتائج تصوي���ت نواب الدائرة 

االنتخابية اخلامسة على ال�24 قضية.
  ال تختلف الدائرة اخلامس���ة عن الدائ���رة الرابعة من حيث 
التصنيف القبلي لعناصرها النيابي���ة حيث تضم أربعة نواب 
من قبيلة العجمان، وأربعة من قبيلة العوازم، وواحد من قبيلة 
العتبان وآخر م���ن قبيلة الهواجر، ومن الواضح أن ثالثة نواب 
يحملون لواء املعارضة في هذه الدائرة وهم خالد الطاحوس »العمل 
الشعبي«، وفالح الصواغ »التنمية واإلصالح«، والصيفي مبارك 
قريب جدا من كتلة العمل الشعبي، كما يالحظ أن تصويتات النائب 
خال���د العدوة تصب في بعض األحيان في خانة نواب املعارضة 
خصوصا في االستجوابات، كما أن النائبني دليهي الهاجري وسعد 

زنيفر رفضا طرح الثقة في جميع االستجوابات.
� ستة نواب رفضوا كتاب عدم التعاون مع رئيس احلكومة، 
هم: دليهي الهاجري، سالم النمالن، سعد زنيفر، سعدون حماد، 
غامن امليع، محمد احلويل���ة، فيما أيده أربعة نواب هم: الصيفي 

مبارك، خالد الطاحوس، خالد العدوة، فالح الصواغ.
� سبعة نواب أيدوا سحب الثقة من الشيخ جابر اخلالد، وهم: 
الصيفي، الطاحوس، العدوة، حم���اد، امليع، الصواغ، احلويلة، 

ورفض ثالثة طرح الثقة فيه، وهم: الهاجري، النمالن، زنيفر.
� أيد ستة نواب سحب الثقة من وزير األعالم، وهم: الصيفي، 
الطاحوس، العدوة، النمالن، الصواغ، احلويلة، وعارضها النواب 
دليهي الهاجري وس���عدون حماد، وس���عد زنيفر، أما غامن امليع 

فامتنع عن التصويت.
� عن���د التصويت على قوانني اخلصخصة والعمل في القطاع 
االهلي واملعاقني وتقريري جلنة املرأة بشأن تعديل قانوني اخلدمة 
املدنية وإقامة األجانب وشراء فوائد القروض ومرسوم رد قانون 

القروض وحتى بالنس���بة إلى عقد جلسة خاصة للبدون لوحظ 
وقوف كل نواب الدائرة صفا واحدا، حيث رفضوا باإلجماع قانون 
اخلصخصة، كما أيدوا وباإلجماع نفس���ه شراء فوائد القروض 
وتعديل قانوني اخلدمة املدنية وإقامة األجانب ملنح املرأة الكويتية 
العاملة في القطاع احلكومي بعض املزايا املالية والوظيفية، فضال 
عن إتاحة الفرصة للمتزوجة من غي���ر كويتي لكفالته وأوالده 
منها وإعفائهم من سداد الرسوم والسماح لهم باإلقامة في البالد 

من دون حتديد املدة.
� الالفت لالنتباه بش���كل واضح حرص النواب العشرة على 
املشاركة في التصويت على قوانني اخلصخصة والقروض ورد 
الق���روض واخلدمة املدنية وإقامة األجانب واملعاقني والعمل في 
القط���اع االهلي، حيث صوتوا جميع���ا ومن دون ان يتخلف اي 

منهم.
� إذا كانت اخلطة اإلمنائية قد ش���هدت ما يشبه اإلجماع على 
تأييدها مبوافقة تسعة أعضاء عليها مع غياب النائب غامن امليع 
فقد اختلف األمر مع اخلطة السنوية، التي أيدها خمسة فقط هم: 
العدوة، الهاجري، حماد، الصواغ، احلويلة، ورفضها الطاحوس 

والنمالن، وغاب عن التصويت عليها: زنيفر، الصيفي، امليع.
� أيد خمسة نواب اقتراحا بتوفير الدعم املالي لوزارة الكهرباء 
لتأجير مولدات تعمل بالديزل كحل مؤقت ملشكلة األحمال الزائدة 
خالل صيف 2010، وهم: العدوة، الهاجري، النمالن، زنيفر، حماد، 

ورفض االقتراح كل من: الطاحوس والصواغ.
� انقس���م ممثلو الدائرة إلى فريقني في قانون الرياضة، حيث 
أيده النواب: الهاجري، زنيفر، حماد، امليع، الصواغ، احلويلة في 
مداولته األولى، فيما صوت النواب: الصيفي، الطاحوس، العدوة، 

والنمالن ضده.

»اتجاهات« يسلط الضوء على تصويتهم في 24 قضية خالل دور االنعقاد الثاني

التصويت على موازنة اخلطوط الكويتية

التصويت على صندوق املتعثرين

د.علي العمير خالل توزيع املساعدات

»الثقافة اإلسالمية« أعدت
محاضرات دعوية لشهر رمضان

ليلى الشافعي
أكدت ادارة الثقافة االسالمية بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
سعيها لتفعيل ش����راكتها املجتمعية والثقافية والدعوية امللتزمة 
بتطبيق غايتها في صناعة املناخ الثقافي االسالمي الداعم لرؤيتها 
في توطيد منظومة القيم والفضائل واالبعاد السلوكية والتوجيهية 
داخل املجتمع االسالمي القادر وبجدية على ملء السياج االخالقي 
للمسلم، مع االلتزام بتوفير الزاد الروحي والبعد االخالقي الضامن 
واملتكفل بقيام كيان اسالمي ش����امل يقدم املسلم العصري امللتزم 
بدين����ه احملافظ على تقاليده وموروثه، جاء ذلك خالل قيام االدارة 
بإنتاج ثلة متميزة من روائع احملاضرات الدعوية املتنوعة لنخب 
من الدعاة واملشايخ والعلماء من ضيوف االدارة من خارج الكويت 

وداخلها على مدار عام مضى.
وأوضحت االدارة ان هذه احملاض����رات قد جاءت احتفاء بقدوم 
ش����هر رمضان املبارك موسم الطاعات، وملتقى اخليرات وبينت ان 
هذه احملاضرات مت انتقاؤها بعناية فائقة، حيث انها متيزت باجلودة 
العالية في الطرح واألداء، اضافة الى ندرتها وشموليتها التي أحاطت 
فيها مبباحث شرعية وحقول فقهية عديدة تهم الصائم من قضايا 
وأحداث وفضائل أعمال وغيرها طوال الش����هر الفضيل فيما يشبه 
احلقيبة الرمضانية الثقافية التي يجد من خاللها املسلم سلواه التي 
تهي����ئ له مائدة طيبة من االعمال الدعوي����ة والثقافية، ذات االبعاد 
واملضامني التربوية الهادفة التي تشرح املعالم الرمضانية وتعمق 
فقه الصيام لديه. واس����تطردت االدارة موضح����ة ان هذه الروائع 
املختارة قد تش����عبت مضامينها اضافة ال����ى موضوعاتها لتحوي 
جملة من االخالقيات والطروحات واالرش����ادات القيمية والشرعية 
في اطار تعزيز فريض����ة الصيام، وتقوية عزمية الصائم ملواصلة 
الطاعة خالل هذا الش����هر الفضيل ليل����ه ونهاره، وقد نبهت االدارة 
الى ان هذه احملاضرات منها »اصالح الس����فينة« والتي تؤكد بعض 
االمور الشرعية والوصايا التربوية االرشادية للصائم قبيل شهر 
الصي����ام، »فهم الصيام« وتأتي على ثالث����ة أجزاء وتتناول بعض 
املباحث الشرعية والفقهية التي تهم الصائم لرمضان ليله ونهاره 
اضافة الى محاضرة »عليكم بسنتي« والتي تأكد على أهمية السّنة 
النبوية الشريفة ومكانتها في التشريع كطوق جناة يرشد اجلميع 
الى اخلالص وترسم طريق الهدى والرشاد وهذه احملاضرات للداعية 
محمد حسني يعقوب، ثم تأتي محاضرة »الليالي احلسان« للداعية 
فيصل العلي والتي تأتي لتعبر عن الفسحات الرمضانية واالهازيج 
االميانية طوال ليالي الش����هر الفضيل والتي تعتبر انهارا للمغفرة 

واألنس والبهجة في القلوب من طاعة اهلل.

بمشاركة وحضور العمير

قامت جلنة جنوب شرق آس���يا بجمعية احياء التراث 
االس���المي بتوزي���ع مس���اعدات اغاثية جدي���دة تبرع بها 
محس���نون من الكوي��ت لصالح االسر الفقيرة واحملتاجة 

في كمبوديا.
شارك النائب د.علي العمير في حضور وتوزيع جانب 
من هذه املساعدات مع الوفد املشرف على توزيع املساعدات 
واملكون من د.احمد حمود اجلس���ار، والداعية سامي بالل، 
حي���ث مت توزيع جزء منها في قري���ة ايتام الكويت والتي 
تقع في العاصمة »بن���وم بنه«، وتعد هذه القرية من ابرز 

املشاريع اخليرية الكويتية في كمبوديا.
كما قام وفد اللجنة بتوزيع املساعدات االغاثية الكويتية 
على االس���ر احملتاجة في محافظ���ة »تاكيالو« الكمبودية، 

واستفادت منها نحو 550 اسرة كمبودية.

»إحياء التراث« وّزعت مساعدات
لصالح األسر الفقيرة في كمبوديا

الدائرة الخامسة
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√غ√√√√√√√√×××غ××√غغ√×√√√الصيفي مبارك

غ×√√√√√√√√×××غغ×√غ×√×√√√خالد الطاحوس

غ√√غ√√√√√√×√√×√×√×√√×√√√خالد العدوة

√√√√√√√√√√×√√√×√√×√√××××دليهي الهاجري

√√√√√√√√√√×√√×√×√غ×√×√××سالم النمالن

√√√√√√√√√√×√√√√√√غغ√××××سعد زنيفر

√√√√√√√√√√√√√√×√√√√√××√×سعدون حماد

غغ√غ√√√√√√غغغغغ√×غغغ×م√×غامن امليع

√×√√√√√√√√×××م√√√غ√√×√√√فالح الصواغ

√غ√√√√√√√√غ√√√×√√غ√√×√√×محمد احلويلة

الخليفان: »اإلعالم الديني«
أعدت فالشات للسفر

ليلى الشافعي
أعلنت ادارة االع���الم الديني بوزارة االوقاف 
الفضائيات  اهدائها  والش���ؤون االس���المية عن 
العربية وشبكة الكيوميديا وشبكة واتش العاملية 
ومؤسس���ات اعالمية اخرى كثيرة سلس���لة من 
الفالشات االعالمية القيمية اخلاصة بالسفر وآدابه، 
وذلك مبناسبة حلول موسم السفر لتعزيز التواصل 
اجلماهيري الذي حترص عليه االدارة، السيما في 
املواسم واالعياد واملناس���بات مبختلف أشكالها 

وألوانها.
وبهذه املناسبة، قال مراقب االنتاج والتنسيق 
االعالمي ومدير العالقات العامة واالنشطة مبشروع 
نفائس بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية سلمان 
اخلليفان ان ذلك يأتي حتقيقا الستراتيجية الوزارة 

ويتماشى مع غايات االدارة املتمثلة في رفع مستوى 
اإلملام واالقتداء بهدي النبي وسيرته ژ وإعداد 
اخلطط والبرامج االعالمية لتثقيف الفئات العمرية 

املختلفة.
كما بني اخلليفان ان الفالشات حتمل على كاهلها 
سلس���لة من اآلداب والتعاليم اخلاصة بالس���فر 
واملسافر، وذلك عبر مجموعة من املواقف واالحداث 
التي يتم من خاللها تذكرة املسافر بقيمه ومبادئه 
التي ينبغي ان يتحلى بها س���واء كان مبفرده أو 
في جماعة، متطرقا الى بعضها وذكر منها فالش 
»سفر األسرة« و»التقارب األسري«، وفالش »سفر 
الدراسة« الذي يحمل للدارسني وطالب العلم بعضا 
من التوجيهات والنصائح بأسلوب مبسط وخال 

من الترهيب أو التعقيد.

نـشــتـري
جموهراتكم 

املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة
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ت : 22460150/5املباركية
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