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 جنالء النقي

 الدعيج بحث مع الرومي تعزيز 
العالقات الكويتية ـ األرجنتينية

 استقبل محافظ األحمدي الشـــيخ د.إبراهيم الدعيج مبكتبه 
بديوان عام احملافظة ســـفيرنا لدى جمهورية االرجنتني سعود 
الرومـــي حيث جرى تبادل االحاديث الوديـــة بني الطرفني التي 
تناولت العديد من املوضوعات املهمة في دعم العالقات الوثيقة 

التي تربط البلدين الشقيقني وسبل تفعيلها في كل املجاالت.
  كمـــا تطرق اللقاء الى فرص تعزيز التعاون وتبادل اخلبرات 

املشتركة على صعيد االنظمة واالدارات احمللية.
  وقد عبر الرومي عن تقديره وامتنانه حلسن االستقبال، وفي 
نهايـــة اللقاء متنى الدعيج التوفيق للســـفير في مهام عمله في 
دفع وتوطيد العالقات الكويتية مع دول العالم فيما يظهر الوجه 
احلضاري لبلدنا احلبيب في ظل قائد نهضتنا وراعيها صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد وولي عهده األمني وسمو 

رئيس مجلس الوزراء. 

 العتيبي: ٩٨٥٠ ميغاواط
   الستهالك الكهرباء أمس

 اجتماعات عسكرية تنسيقية 
  بني دول التعاون

 دخلت إلى الشـــبكة الكهربائية امس ٤٧٠ ميغاواط من محطة 
الصبية لترفع اإلنتاج الكلي للبالد الى ١٢ ألف ميغاواط وتضعه 

في مكان مريح نسبيا.
  وأعلن الوكيل املساعد للتخطيط والتدريب في الوزارة د.مشعان 
العتيبي عن دخول ٤٧٠ ميغاوات اضافية إلى الشـــبكة امس من 
محطة الصبية اجلديدة لتوليد الطاقة 

الكهربائية.
  وقال العتيبي في تصريح صحافي 
ان االنتاج الكلـــي للبالد بلغ امس ١٢ 
ألف ميغاوات وهو رقم يعتبر مطمئنا 
جدا ويدعو لالرتياح من كفاية اإلنتاج 

حلجم االستهالك.
  واشار الى ان االستهالك الكلي للبالد 
بلغ امـــس ٩٨٥٠ عند درجـــة حرارة 
٤٥ مئوية، متوقعـــا ان تبلغ االحمال 
القصوى خالل الصيـــف احلالي عند 
درجات حرارة مرتفعة حوالي ١١ ألف 

و٥٠٠ ميغاواط.
  ولفت الى ان اليومني املقبلني سيشهدان دخول ٤٧٠ ميغاواط 
اخرى الى الشـــبكة من احملطة نفسها، الفتا الى ان االلتزام بهذه 
املواعيد في إضافة كميات جديدة من الطاقة يساهم الى حد كبير 
فـــي جعل الوضع الكهربائي مريحا الى حد ما بعد بلوغ اإلنتاج 

الكلي عتبة الـ ١٢ ألف و٥٠٠ ميغاواط.
 ٭  دارين العلي

 عقد صباح امس اجللسة االفتتاحية الجتماع مديري العمليات 
البرية التحضيري لقادة القـــوات البرية لدول مجلس التعاون 
لـــدول اخلليج العربيـــة واملقام خالل الفترة مـــن ٢٩ مايو ٢٠١١ 

وحتى ١ يونيو ٢٠١١.
  وفي سياق آخر عقد صباح امس االجتماع الثاني عشر للجنة 
املالية للشـــؤون العسكرية لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية واملقام خالل الفترة مـــن ٢٩ مايو ٢٠١١ وحتى ٢ يونيو 

.٢٠١١
  وتأتي هذه االجتماعات ضمن خطة االجتماعات العسكرية لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وذلك لتنسيق اجلهود بني 

اجلهات ذات العالقة. 

 اللجنة العليا للمشروع عقدت اجتماعًا للوقوف على آخر مستجدات العمل فيه

مراكز اخلدمة واالتصال على الرقم 
١٠٦ لطلب زيارة العداد لهم، مشيرا 
الى وجود فريق عمل نسائي يقوم 
بزيارة املساكن اجلماعية واحلاالت 
االجتماعية اخلاصــــة كاألرامل 
واملطلقات والتي يغيب عنها رب 

األسرة مطوال.
  وقال سهر ان االجتماع بحث 

 أشــــار مدير اإلدارة املركزية 
لإلحصاء د.عبدهللا سهر الى ان 
القانون الذي أصدره نائب رئيس 
الــــوزراء ووزير الدولة  مجلس 
لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ 
احمد الفهد بشأن ربط التسجيل 
في التعداد العام للسكان واملنشآت 
واملبانــــي ٢٠١١ ببعض املعامالت 
احلكوميــــة تــــرك أثــــرا إيجابيا 
على عملية املشاركة في التعداد 
وجتاوب املواطنني، مؤكدا ان نسبة 
االجناز احملققة في التعداد امليداني 

للسكان هي ٨٨٫٥٪.
  كالم سهر جاء عقب االجتماع 
اخلامس للجنة الوطنية العليا 
للمشروع الذي شارك فيه ممثلو 
الوزارات واجلهات احلكومية ذات 
الصلة، حيث مت االطالع على آخر 
مستجدات العمل في املشروع وآخر 
تطوراته وتابع سهر ان غدا الثالثاء 
٣١ اجلاري هو اليوم األخير للتعداد 
السكاني، داعيا املواطنني واملقيمني 
الى اجلدية في التعامل من خالل 

التحديات الرئيسية التي واجهت 
املشروع مختصرا إياها باثنتني 
االولى بعدم تعاون بعض األفراد 
من مقيمني ومواطنني، آمال جتاوزها 
من خالل ما تقدمه اإلدارة املركزية 
لإلحصاء من تسهيالت وتوعية.
  والثانيــــة هــــي معانــــاة مع 
بعــــض الشــــركات التــــي لديها 
عمالة والتي تقطن في املجمعات 
الســــكنية وهذا األمر يتم العمل 
العمل  على جتاوزه من خــــالل 
مــــع وزارة التجــــارة ممثلة في 
التي  الوزيرة د.أماني بورسلي 
أبدت تعاونها وااللتزام بالفقرات 
القانون  الرابعة والسادسة من 
والتي تلزم اجلميــــع بالتعاون 
مــــع اإلحصــــاء. وباحلديث عن 
القانون السالف ذكره، قال سهر 
ان اللجان الفنية تعمل على تفعيل 
هذا القرار وسيتم إعالم املواطنني 
به الحقا، وذلك كيال يكون عبئا 
على املواطن وإمنا تسهيال جلميع 
أموره لذلك يجب التعاون والعمل 
على تطبيق وتفعيل هذا القانون 
ألنه في املقابل يترتب على اجلهات 
املعنية تطبيــــق العقوبات التي 
ينص عليه القانون في حال عدم 
تطبيقه، مؤكدا ان الهدف الرئيسي 
هو وطني بامتياز يراد من خالله 
تقليــــص جميع الفجــــوات بكل 

املعايير حتت لواء القانون.
  من جانبه، قال الوكيل املساعد 
لوزارة الداخلية لشؤون األمن العام 
باإلنابة اللــــواء طارق حمادة ان 
وزارة الداخلية ســــخرت جميع 
اإلمكانيات إلجناح مشروع التعداد 
السكاني من خالل وضع ضباط 
ارتباط ومراكز اخلدمة التي سهلت 
االجراءات على املواطنني واملقيمني، 
كما قامــــت بإصدار تعليمات إلى 
جميع املنافــــذ واملباني التابعة 
لوزارة الداخليــــة بالتعاون مع 

خطة مشروع التعداد.
(متني غوزال) ٭  رندى مرعي   د.عبداهللا سهر متحدثا إلى الصحافيني  

 الصالون اإلعالمي يستكمل طرح قضايا الوحدة الوطنية

 أعربت عن قلقها من الصراع بني الكتل السياسية

 اخلميس: ينبغي االلتفاف حول قضايا الوطن... ووحدتنا الوطنية سد منيع
اإلعالمي أطباء وممرضني لفحص 
الســـكر وضغط الدم لضيوف 
الصالون اإلعالمي، كما ســـيتم 
إلقاء محاضرة عن مرض السكر 

ملدة ١٠- ١٥ دقيقة.
   ووجـــه اخلميس الدعوة 
لكل الصحافيني واإلعالميني 
والكتاب وجميع رواد الصالون 
حلضور هذه الندوة وإثرائها 
مبداخالتهم وأســـئلتهم من 
أجل زيادة رقعة الوعي العام 
بالوحـــدة الوطنية وأهميته، 
واالستفادة الصحية من حملة 

«خلك طبيعي». 

وحدتنا الوطنية هي السد املنيع 
في وجه أي تأثير ســـلبي على 

الوطن.
   كما يســـتضيف الصالون 
اإلعالمي على هامش الندوة حملة 
«خلك طبيعي» التابعة لشركة 
التي  إيكويت للبتروكيماويات 
الدواوين  تقوم ببرنامج زيارة 
واملجمعات التجارية لنشر حملتها 
لفحص سكر الدم والضغط والتي 
اختارت رقم ٦ حلملتها وذلك ألنه 

املعدل الطبيعي للسكري.
   وسيتضمن فريق حملة «خلك 
طبيعي» الذي سيزور الصالون 

امللتقى اإلعالمي العربي ماضي 
اخلميس أن املرحلة مرحلة بناء 
للثقة وجتاوز لصغائر األمور 
وأنه ينبغي على اجلميع االلتفاف 
حول قضايا الوطن دون سواها، 
وأضاف اخلميس أن الصالون 
اإلعالمي عازم على املضي قدما 
من أجل املشـــاركة في أي عمل 
جاد من شـــأنه أن يدعم أواصر 
التالحم بني أبناء الوطن. مشددا 
العربية متوج  على أن املنطقة 
اآلن في جو من عدم االستقرار 
السياسي وذلك بالطبع سيكون 
له تأثير على الكويت ولكن تبقى 

هيبة الدولة والقانون واملؤسسات 
وان النزاع املســــتمر هو نتيجة 
اختالف االجندات السياسية لهذه 
الكتل وفي معظم االحيان التأثير 
اخلارجي ممــــا يجعل االمر اكثر 

تعقيدا واشد خطورة.
الرشــــيد عن قلقها    واعربت 
ازاء اســــتمرار هــــذا النزاع بني 
الكتل السياسية، مشيرة الى ان 
العملية السياسية ستكون في 
خطر شديد وان الدستور لم يعد 
احلكم والفصل وهذا ينذر بأمور 
وخيمة.وقالت ان هناك تخبطا 
سياسيا وعلى احلكومة جتنيب 
الكويت مخاطر اللجوء الى الشارع 
واخلروج عن املسار الدميوقراطي 
وان الدخــــول في نفق مظلم هو 

شيء غير محمود العواقب. 

الســـابقة عن الوحدة الوطنية 
وتقويـــة جذورهـــا ومعاجلة 
سلبياتها حيث سيشارك الضيوف 
برؤيتهـــم حول هذه املســـألة 
مدفوعني بخبرتهم الطويلة في 
العمل السياســـي والعمل العام 
في الســـاحة الكويتية من أجل 
تقدمي رؤية وطنية تساهم في 
الوطنية  الوحدة  تدعيم جذور 
ونبذ اخلالفات والصغائر التي 
تتســـبب في إحداث الشرخ في 
جـــدار الوحـــدة الوطنية الذي 

يحتمي خلفه اجلميع.
   وأكـــد األمني العـــام لهيئة 

  واكدت الرشيد ان على النواب 
التعبير عــــن آرائهم وفق االطر 
القانونية والدســــتورية وعدم 
اللجوء  اللجوء الى الشارع الن 
للشــــارع هي حجــــة الضعيف، 
مطالبة بضرورة االنتباه للخطر 
احمليط بالكويت في اجواء اقليمية 

قد تنفجر في اي حلظة.
  واشارت الى ان بعض النواب 
مــــع االســــف اســــتورد بعض 
الشعارات والهتافات اخلارجية 
التي ال تنطبق علينا في الكويت 
موضحــــة أن ما يقومون به هي 
الغوغائية والتي يرفضها الشعب 

بأكمله.
  واوضحت ان الكويت في وضع 
ال حتسد عليه حيث توقفت عجلة 
التقدم وزادت الفوضى وضاعت 

  يستكمل الصالون اإلعالمي 
ما بدأه األسبوع املاضي حينما 
ناقش قضايا الوحدة الوطنية وما 
يحيط بها من زوايا وتفاصيل 
حيث يســـتضيف خالل ندوته 
القادمة في متام الثامنة من مساء 
اليوم كال من أحمد املليفي وزير 
التربية ووزير التعليم العالي، 
ود.ناصـــر الصانـــع أمني عام 
الدســـتورية، ود.علي  احلركة 
الزعبي أستاذ علم االجتماع في 

جامعة الكويت.
   وتأتي هذه الندوة استكماال 
للطرح الذي مت طرحه في الندوة 

 حــــذرت الباحثة فــــي امللف 
االيراني واالعالمية عائشة الرشيد 
من اســــتمرار بعض النواب في 
اللجوء للشــــارع، مؤكدة ان هذا 
االســــلوب يؤدي الــــى منعطف 
خطير يهدد الوحدة الوطنية وامن 
الى ان  البلد، مشيرة  واستقرار 
هذا االسلوب هو اسلوب الفاشلني 
غير القادرين على احلصول على 

االغلبية فيما يروجون له.
  وقالت في تصريح صحافي 
ان هذا االســــلوب املستورد من 
اخلارج ليس في صالح الكويت 
وان تداعيات مثل هذا االمر على 
الشعب الكويتي خطيرة جدا قد 
تؤدي الى املواجهة بني الطرفني 
وهذا في حد ذاته مرفوض جملة 

وتفصيال.

 ماضي اخلميس 

 عائشة الرشيد

 د.عبداهللا سهر اللواء طارق حمادة 

 «اإلحصاء»: غدًا آخر موعد للتسجيل 
في التعداد امليداني ونهيب 

باملواطنني واملقيمني للتعاون
 

 النقي حاضرت عن 
االعتدال والوسطية 
في «خدمة املجتمع»

 

 أهابت االدارة املركزية لالحصاء بجميع املواطنني واملقيمني 
والشركات واملؤسسات الى املشاركة في التعداد العام للسكان 

واملباني واملنشآت لعام ٢٠١١ قبل يوم غد الثالثاء آخر موعد 
للتسجيل في التعداد امليداني.

  وأوضحت االدارة انه بامكان جميع سكان الكويت تسجيل بياناتهم 
من خالل استقبال العدادين في منازلهم او زيارة مراكز التعداد 

ومراكز خدمة املواطن في مختلف املناطق، مشددة على ضرورة 
التعاون الجناح هذا املشروع الوطني.

  وحضت االدارة اي مواطن او مقيم لم يسجل بياناته حتى اللحظة 
على االتصال مبركز االتصال (١٠٦) ملعرفة مزيد من التفاصيل حول 

اآلليات واالماكن واملواعيد التي ميكنه التسجيل من خاللها. 
  وأكدت ان «االدالء بالبيانات من قبل جميع االفراد واملؤسسات 

العاملة في الدولة، هو امر الزامي بحكم املادة السادسة من القانون 
رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ اخلاص بتنظيم االحصاء والتعداد».

  وشددت على ان جميع البيانات ستعامل بسرية تامة مبوجب املادة 
السابعة من القانون نفسه، موضحة ان املادة (١١) منه تقر عقوبات 

وغرامات بحق كل من عطل عمدا عمال من اعمال التعداد املقرر 
اجراؤه، وكل من امتنع عن االدالء بالبيانات املطلوبة خالل امليعاد 

املعني لذلك، ما لم يثبت ان التأخير كان بعذر مقبول.
  وذّكرت بقرار نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون االسكان 

ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد اخلاص بربط 
اجناز املعامالت احلكومية خصوصا في بنك التسليف واالدخار 

والهيئة العامة للمعلومات املدنية واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بشهادة املشاركة في التعداد وذلك بعد توفير الية الربط الالزمة بني 
ادارة االحصاء واجلهات املعنية. واضافت االدارة انها «تراهن على 

احلس الوطني لدى املواطنني واملقيمني الجناح هذا املشروع احليوي 
واملهم»، متوقعة مشاركتهم بصورة ايجابية من اجل مستقبل 
الكويت ومشاريع التنمية احلكومية.واهابت بجميع املواطنني 
واملقيمني الى االلتزام بالقانون والتعاون مع املندوبني، المتام 

عملية التعداد السكاني، مؤكدة اهمية استيفاء البيانات اخلاصة بهم 
مباشرة مع العدادين، وعدم السماح بأخذ املعلومات دون حضور 

رب االسرة او من ميثله من افراد االسرة البالغني. 

 البرجس: «عمومية الصليب والهالل األحمر» 
  في جنيڤ ستبحث تنسيق املساعدات اإلنسانية 

والرغبة الكاملة في العمل على 
التنسيق بينهما في كل املجاالت 
ســـواء على املستويني احمللي 

او الدولي.
  من جانبه استعرض البرجس 
اثناء اللقاء دور جمعية الهالل 
االحمر الكويتـــي في عمليات 
االغاثـــة داخليـــا وخارجيـــا 
والتعاون مع جمعيات ومنظمات 
الهالل والصليب االحمر العربية 

والدولية.
  يذكر ان ماورلر والوفد املرافق 
قامـــوا بجولة في ارجاء مبنى 
اجلمعية ومت عرض فيلم وثائقي 

عن انشطتها ومشاريعها. 

  واشار الى استعراض برامج 
الهالل االحمر  وخطط جمعية 
وحتركاتها للحد من وطأة املعاناة 
اإلنسانية والتعرف على اجلهود 
التي تبذلها اجلمعية حاليا على 
الساحة الليبية والفلسطينية 
واآلسيوية لتعزيز جهود اإلغاثة 

االنسانية هناك.
  وقال ماورلـــر ان العالقات 
السويسرية الكويتية «عالقات 
قدميـــة وتاريخيـــة ومميزة» 
ويســـعى الطرفان الى تطوير 
العالقات في مختلف املجاالت.
  واكد حرص سويسرا على 
توثيق العالقـــات مع الكويت 

  وقال انه بحث مع البرجس 
القضايا االنســـانية ومواجهة 
الكـــوارث الطبيعيـــة واالثار 
املترتبة على االضطرابات في 

بعض الدول.
  واضاف ان االجتماع تطرق 
الى مشـــاركة جمعيـــة الهالل 
الكويتـــي في اجتماع  االحمر 
اجلمعيـــة العمومية للصليب 
الذي  االحمر والهـــالل االحمر 
سيعقد في جنيڤ في نوفمبر 
املقبل مشيرا الى اهمية االجتماع 
هناك للتباحث بشـــأن تقدمي 
املساعدات االنسانية والتنسيق 

مع املؤسسات االنسانية.

 أشاد سكرتير الدولة للشؤون 
اخلارجية السويســـرية بيتر 
ماورلر بأهمية الدور اإلنساني 
الكبير الذي تضطلع به جمعية 
الهالل االحمر في مجاالت العمل 

االنساني.
  واعرب ماورلر في تصريح 
صحافي عقب لقائه مع رئيس 
الهالل  ادارة جمعية  مجلـــس 
االحمر برجـــس البرجس عن 
تقديره للجمعية على انشطتها 
وبرامجها االنســـانية املتميزة 
التي تنفذها في كل الدول التي 
تتعرض للكوارث الطبيعية او 

من صنع االنسان.
 برجس البرجس مستقبال بيتر ماورلر

 الشيخ د.إبراهيم الدعيج مستقبال السفير سعود الرومي

 د.مشعان العتيبي
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 ألقت محامية الدولة بالفتوى والتشريع نجالء النقي مؤخرا 
محاضرة تحت مسمى «االعتدال والوسطية» وذلك فــي 
مركز خدمة المجتمع التابع لوزارة الشؤون في منطقــة 
صباح السالم وقد قام مشرف المركز سليمان الخالدي 

بتقديم درع تكريمية للمحامية نجالء النقي في نهاية 
المحاضرة. 


