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ضرورة دعم جهود 
املواطنني العرب 

في اجلوالن 
ومساندتهم 
في تصديهم 
»املشرف« 
حملاوالت 
السلطات 
اإلسرائيلية

»اإلعالم« أصدرت عدداً جديداً من »الكويت«
أصدرت وزارة اإلعالم العدد اجلديد من 
مجلة »الكويت« لشهر مايو املقبل متضمنا 
العديد من املوضوعات العلمية واألدبية 
والفنية فيما حمل ملف العدد عنوان »العمل 
الشقاء واملعنى«. وتضمن امللف موضوعات 
عدة منها »مكانة العمل في اإلسالم« ملوسى 
امليزان االجتماعي«  األسود و»العمل في 
للدكتورة سهام القبندي و»العمالة الوافدة.. 

احلقوق والواجب���ات« لعبداهلل الصالح 
و»العمل في البيئة االلكترونية« لشريفة 
جراغ. وضم العدد أيضا موضوعات متفرقة 
منها استطالع عن املبادرة الكويتية »نهتم« 
أجرته كلوديا الرشود بينما كتب عبداهلل 
اجلسمي عن رؤيته »للثقافة في الكويت.. 
املسيرة ومالمح املس���تقبل« فيما كتبت 
س���يدة بن علي موضوع بعنوان »غيرة 

املثقفني.. السم الزعاف«. والتقطت عدسة 
فهد املطوع مشاهد من »الفحيحيل مدينة 
النخيل« بينم���ا كتب متعب بن علي عن 
»الصحة النفسية التعثر واالرتقاء« وكتب 
حس���ن باكور عن »املتشرد الذي أصبح 
كاتبا« فيما كتب د. محمود الزواوي وفق 
رؤيته عن ظاهرة »الفرانكو أراب.. املخاطر 

واألسباب«. 

y.abdul@alanba.com.kwومضات
يوسف عبد الرحمن

رفع اهلل قدرك يا وزير الداخلية
أعجبني جدا رد معالي نائب رئيس 

الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد وحسن بديهته وحضوره وقوله 
ردا على النائب الفاضل علي اخلميس: 
اذا ضايقتكم كلمة »مناديب« إحنا في 
وزارة الداخلية خدام للشعب الكويتي.
يقول الرسول ژ: »إذا أتاك اخلصم 
وقد فقئت عينه، فال حتكم له حتى 
يأتي خصمه، فلعله قد فقئت عيناه 

جميعا«.
وقال الشيخ الغزالي: أمهات األخالق 

أربع: الشجاعة، احلكمة، العفة والعدل.
ونحن نقول ملعالي وزير الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد وجلميع العاملني 
معه وحتت إمرته: »رفع اهلل قدركم« 

فأنتم حماتنا من كل شر، وهذه العدالة 
منكم، علينا اقتناؤها امتثاال لقوله 

تبارك وتعالى: ) وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى( األنعام - 152.

قال الشاعر:
هي العدالة إعالء وعمران

والظلم آخره ذل وحرمان 
معالي وزير الداخلية: جهودك وردودك 
مقدرة واهلل يعلي شأنك ويرفع قدرك.
قال علي بن أبي طالبÿ: استعمل 
العدل واحذر العسف واحليف، فإن 

العسف يعود باجلالء واحليف يدعو 
الى السيف.

ال أرى ظلما في إطالق كلمة مناديب، 
فكل اخواننا االعضاء هم »مناديب 

الشعب« ومن ميثلوننا.
ان السمو احلقيقي في الكويت هو 
نعمة احلوار والردود بأدب ووفق 
الدستور والنظم واللوائح واحترام 

اآلخر، الن اهلل تبارك وتعالى يأمرنا 
بالعدل واإلحسان، ولهذا أرى اننا 

جميعا تبعنا القول املأثور: غالبا ما 
يدان رد الفعل بدل إدانة الفعل نفسه.

ومضة:
من واجبنا كمواطنني أن نشكر وزير 

الداخلية على هذا الرد الرائع من 
الوزير األروع، والشعب الكويتي الوفي 

يعرف متاما أين اجلور وأين العدل.
آخر الكالم:

قال تعالى: )قل أمر ربي بالقسط( 
األعراف - 29.

شكراً كبيرة ملعالي وزير الداخلية، 
فهو رجل دولة بحق، والشكر موصول 

للنائب، وهذه هي صورة من صور 
الدميوقراطية، واحلقيقة ان الشعب 

الكويتي يخدم من صغيره إلى كبيره.

بدء توصيل التيار الكهربائي في 
»N3&N1« مبدينة جابر األحمد السكنية

دارين العلي

صرح الوكيل املس���اعد لش���بكات التوزي�ع الكهربائي�ة 
م.جاس���م اللنقاوي بأن وزارة الكهرب���اء واملاء أخذت على 
عاتقها توفي���ر تلك اخلدمة للقطاع���ني »N3&N1« الواقعني 
داخ���ل »مدينة جابر األحمد 
السكنية« مبا في ذلك السكن 
اخلاص واخلدمات التعليمية 
الدولة  والصحية وخدمات 

اإلدارية األخرى.
وأض���اف أن���ه نظرا ألن 
بعض أصحاب السكن اخلاص 
باملنطقة مازالت مبانيهم قيد 
اإلنشاء وآخرين لم يتخذوا 
قراره���م بالبدء ف���ي البناء 
ومازالت األراضي املخصصة 
لهم أرضا فضاء، ونظرا ألن 
الوزارة ترغب في استكمال 
خطتها جتاه توفير خدمات 
الكهرباء واملاء للمنازل في هذه املنطقة بالتنسيق مع املؤسسة 
العامة للرعاية الس���كنية وحرصا من الوزارة على سرعة 
إجناز املعامالت والتيسير على املواطنني في تسهيل معاملتهم 
لذلك، فإن قطاع شبكات التوزيع الكهربائية يهيب باملواطنني 
من أصحاب الس���كن اخلاص مبدينة جابر األحمد السكنية 
قطاع )N3( للقسائم وعددهم )39( قسيمة، ضرورة مراجعة 
الوزارة )طوارئ محافظة اجلهراء - مكتب سعد العبد اهلل( 
وإدارة التمديدات الكهربائية )مببنى الوزارة - جنوب السرة( 
اعتبارا من 2016/04/28 مصطحبني معهم املستندات التالية: 
مخطط التكييف، رخصة البناء، مخطط البلدية، منوذج طلب 
ترخيص إيصال التيار الكهربائي، صورة عن وثيقة التملك، 
وصورة عن البطاقة املدنية، وذلك الستكمال إجراءات إيصال 

خدمة التيار الكهربائي ملنازلهم. 
:)N3( قطاع

• القسائم التي تبدأ من 831 إلى 849
• القسائم التي تبدأ من 869 إلى 884
• القسائم التي تبدأ من 887 إلى 888

• القسائم التي تبدأ من 897 إلى 898 
وقال اللنقاوي إنه انطالقا من حرص الوزارة على االستمرار 
في إيصال خدمة التيار الكهربائي إلى املواطنني دون توقف 
وحرصها على س���المة املواطنني، لذا فإنها تهيب باجلميع 
ضرورة مراعاة عدم وقوف آلياتهم أو املركبات اخلاصة بهم 
أمام محطات التحويل الكهربائية الفرعية والرئيسية واخلطوط 
الهوائية جتنبا ألي عارض ممكن حدوثه وإلفس���اح املجال 

أمام رجال الصيانة للقيام بعملهم على أكمل وجه.

م. جاسم اللنقاوي

 صالح الصقعبي مترئسا االجتماع االستثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة 

في كلمة للصقعبي أمام اللجنة التنفيذية ملنظمة التعاون اإلسالمي

الكويت لوقف محاوالت تغيير الوضع القانوني باجلوالن
جدة � كونا: دعت الكويت 
أمس املجتمع الدولي ومجلس 
املعن���ي بحفظ األمن  األمن 
والسالم الدوليني لالضطالع 
بدوره وحتّمل مسؤولياته 
بالتصدي حملاوالت إسرائيل 
تغيي���ر الوض���ع القانوني 
والدميوغراف���ي للج���والن 

العربي السوري احملتل. 
جاء ذلك في كلمة للكويت 
ألقاها مندوبن���ا الدائم لدى 
منظمة التعاون اإلس���المي 
والقنص���ل الع���ام في جدة 
صال���ح الصقعب���ي خالل 
االجتماع االستثنائي للجنة 
التنفيذي���ة للمنظم���ة على 
الدائمني  مستوى املندوبني 
ح���ول مرتفع���ات اجلوالن 

السوري احملتل. 
القنصل الصقعبي  وأكد 
اللجنة  انعقاد اجتم���اع  أن 
التنفيذية تلبية لدعوة الكويت 
يأتي تعبيرا عن رفض الدول 
األعضاء في املنظمة وإدانتها 
التي  التصعيدية  للخطوات 
يق���وم بها رئي���س الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
والذي متعن في خرق جميع 
الدولية  األعراف واملواثيق 
بعقد اجتماع مجلس الوزراء 
اإلسرائيلي في هضبة اجلوالن 

احملتلة. 
واعتبر ان ما صاحب عقد 
هذا االجتماع من تصريحات 
يؤكد م���ا وصل اليه النظام 
اإلس���رائيلي »املتغطرس« 
من »عدم اكتراث او اهتمام« 

باملرجعي���ات والق���رارات 
الدولية ذات الصلة بزعمه 
»ان إس���رائيل لن تنسحب 
من مرتفعات اجلوالن وأنها 
ستبقى حتت سيطرتها لألبد« 
مؤكدا »ان هذه التصريحات 
تدع���و اجلميع الى الوقوف 
متآزرين ملواجهة هذا االنتهاك 

الصارخ«. 
وقال انه نظ���را ملا لهذه 
أبعاد سياسية  القضية من 
الكويت  »خطي���رة« ف���إن 
تؤك���د مجددا عل���ى ما جاء 
من قرارات أممية ومنظمات 
اقليمية أخرى حول عروبة 
الس���وري  العربي  اجلوالن 
احملتل السيما قرار مجلس 
األمن )497( وقرار مجلس 
جامعة الدول العربية )7928( 
وقرار املجلس الوزاري ملنظمة 
التعاون اإلسالمي )42/3(. 

وأوضح ان هذه القرارات 
»تتضمن جميعها بشكل ال 

يقبل الشك أو التأويل رفضا 
قاطع���ا جلمي���ع اإلجراءات 
القانونية  التعسفية وغير 
انتهاجه���ا  الت���ي تتعم���د 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
القانوني  لتغيير الوض���ع 
والدميوغراف���ي للج���والن 
واعتبار كل تلك االجراءات 
واحمل���اوالت باطل���ة وغير 
قانوني���ة وال أث���ر قانوني 

لها«. 
وأكد ان الكويت تدعو من 
هذا املنطلق املجتمع الدولي 
السيما مجلس األمن املعني 
باألم���ن والس���لم الدوليني 
ومجلس حقوق اإلنسان الى 
االضطالع بدورهم وحتمل 
مسؤولياتهم بالتصدي لتلك 

احملاوالت »البائسة«. 
القنصل الصقعبي  وأكد 
في السياق ذاته اهمية دعم 
العرب في  جهود املواطنني 
اجل���والن ومس���اندتهم في 
تصديهم »املشرف« حملاوالت 
السلطات اإلسرائيلية احملتلة 
وممارساتها القمعية لدفعهم 
للتخلي والتنازل عن هويتهم 
العربية السورية وإصرارهم 

على التمسك بأرضهم. 
وأضاف »اننا نشدد على 
اهمية االلتزام باتفاقية جنيف 
الرابعة لعام )1949( حلماية 
األش���قاء مواطني اجلوالن 
العربي السوري احملتل وإدانة 
اخلروق���ات اإلجرامية التي 
ترتكبها س���لطات االحتالل 

اإلسرائيلي بحقهم«. 


