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ــر الكهرباء  ــرأس وزي  ت
ــريعان  ــدر الش ــاء د.ب وامل
ــث / ٢٠٠٩  ــاع الثال االجتم
ــيد  لترش التنفيذية  للجنة 
ــة  الطاق ــن  م ــتهالك  االس
ــي  ف ــاه  واملي ــة  الكهربائي
مؤسسات الدولة، بحضور 
ــاء  الكهرب وزارة  ــل  وكي
الهاجري  ــف  م.يوس واملاء 
ممثلي  ــة  اللجن ــاء  واعض
ــات  واملؤسس ــوزارات  ال
النفطي  والقطاع  احلكومية 
واحتاد اجلمعيات التعاونية 

وعدد من الوكالء املساعدين بالوزارة. ورحب 
ــيدا بدورهم  ــة، مش ــاء اللجن ــر بأعض الوزي
الواضح في التعامل مع هذه القضية احليوية، 
ــن اجلهود خالل  ــددا على بذل املزيد م ومش
ــر وفر ممكن من  ــرة املقبلة لتحقيق أكب الفت

الطاقة الكهربائية. 
ــال  ــدول اعم ــة ج ــك مناقش ــد ذل   ومت بع
ــاد محضر االجتماع  ــاع احلالي واعتم االجتم
السابق، واستعراض جميع االجنازات من قبل 
ــة اخلطوات  اعضاء اللجنة، فضال عن مناقش
ــة  ــة الفني ــن اللجن ــة م ــات املقدم واالقتراح
املنبثقة عن اللجنة العليا فيما يتعلق باخلطط 
املستقبلية للترشيد، والوقوف على آلية عمل 
ــات  ــاط االتصال وفرق العمل في مؤسس ضب

الدولة.
ــر، اكتملت  ــب آخ ــن جان   م
ــغيل  ــس بنجاح عملية التش أم
التزامني الفعلي للمرحلة االولى 
ــروع الربط الكهربائي  من مش
اخلليجي بربط انظمة الشبكات 
الكهربائية لدول املرحلة االولى 
التي تشمل البحرين والسعودية 
من خالل محطة حتويل الذبذبة 
وأكد  ــت.  والكوي ــر  ودولة قط
رئيس مجلس ادارة هيئة الربط 
الكهربائي لدول مجلس التعاون 
ــي تصريح  ــف جناحي ف يوس
ــذه اخلطوة ميثل ترجمة  صحافي ان جناح ه
عملية للسير في حتقيق االهداف التي انشئت 
من اجلها الهيئة التي منها ربط شبكات الطاقة 
الكهربائية في الدول االعضاء عن طريق توفير 
االستثمارات الالزمة لتبادل الطاقة الكهربائية 
ملواجهة فقدان القدرة على التوليد في احلاالت 
ــهم في  ــروع سيس الطارئة. وأوضح ان املش
ــض احتياطي التوليد الكهربائي لكل من  تخفي
الدول االعضاء وحتسني اعتمادية نظم الطاقة 
ــس تبادل  ــا وتوفير اس ــة اقتصادي الكهربائي
ــة الكهربائية بني دول املجلس مبا يخدم  الطاق
ــي االقتصادية ويدعم موثوقية االمداد  النواح
ــركات والهيئات  ــي والتعامل مع الش الكهربائ

القائمة على مرافق.

 سالمات بونواف
 غادر مدير عام أكادميية 
سعد العبداهللا للعلوم األمنية 
اللواء يوسف املضاحكة إلى 
املتحـــدة إلجراء  الواليات 
فحوصات طبية، «سالمات 
وما تشوف شر يابونواف 

وترد سالم».

 وّقعت بروتوكول تعاون في بنين وجيبوتي وسوازيالند

 بعث صاحب الســـمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد نشيد 
رئيـــس جمهورية املالديف الصديقة عّبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار.
  كما بعث ســـمو نائب االميـــر وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
محمد نشيد رئيس جمهورية املالديف الصديقة 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.
  وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

  كما بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمـــد ببرقية تهنئة الى رئيســـة جمهورية 
ليبيريا الصديقة ايلني جونسون سرليف عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطنـــي لبالدها، متمنيا ســـموه لها موفور 
الصحة والعافية وللبلـــد الصديق كل التقدم 
واالزدهار. وبعث سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة الى رئيسة 
جمهورية ليبيريا الصديقة ايلني جونســـون 

سرليف مبناسبة العيد الوطني لبالدها.
  كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء  الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة. 

 اكد عضو غرفــــة التجارة 
والصناعة أنس الصالح أمس 
ان اجلولة االخيــــرة للقطاع 
اخلاص في افريقيا جاءت نتاج 
توجه رسمي كويتي نحو هذه 
القارة لكشف املزيد من فرص 
االستثمار نظرا ملا تتمتع به 
من ثروات طبيعة وكونها أرضا 

التزال بكرا.
   وقال الصالح الذي ترأس 
وفد القطــــاع اخلاص املرافق 
لسمو الشــــيخ ناصر احملمد 
الــــوزراء في  رئيس مجلس 
جولته االفريقية األخيرة ان 
اجلولة جاءت بهدف التعرف 
على أهم الفرص االستثمارية 
الواعدة املتوافرة وإنشاء قاعدة 

للتبادل التجــــاري والتعاون 
وتعزيز وتوطيد العالقة بني 
القطاع اخلاص الكويتي وهذه 

الدول في مختلف املجاالت.
   واضاف انه مت ايضا التعرف 
املوانئ احمليطة  على مزايــــا 
بالقارة األفريقية واالطالع على 
أهم القوانني التجارية املتعلقة 
برؤوس األموال األجنبية ومدى 
جاذبية املناخ االستثماري في 

هذه الدول.
   وتطرق الى ابرز االتفاقيات 
الرسمية التي وقعتها الغرفة 
خالل اجلولة ومنها بروتوكول 
الكويت  بــــني غرفــــة  تعاون 
والغرف التجارية في كل من 
بنني وجيبوتي وسوازيالند.

   وعبر الصالح عن عميق 
شكره لســــمو الشيخ ناصر 
احملمــــد إلتاحتــــه الفرصــــة 
للقطاع اخلاص للمشاركة في 
اجلولة مما يســــاهم في فتح 
التعاون على مصراعيه  باب 
واختصار الطريق على القطاع 
اخلاص لتذليل كل املعوقات 

امامه.
   واكد أن الغرفة ســــتعمل 
املتابعــــة  جـــاهــــدة علــــى 
والتواصل مع الغرف التجارية 
واملســـــــؤولني بتلــــك الدول 
العالقات وتسهــــيل  لتنمية 
الربــــط بــــني كل من القطاع 
الكــــويتي ونظرائه  اخلاص 

بتلك الدول. 

 الكويت هّنأت المالديف وليبيريا بالعيد الوطني

 الصالح: جولة القطاع الخاص في أفريقيا 
  استهدفت الكشف عن الفرص االستثمارية الواعدة

 سموه التقى رئيس مجلس األمة باإلنابة

 استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمـــد في ديوانه بقصر الســـيف صباح امس رئيس 
مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 

ووزير النفط ووزير االعالم ووزير التجارة والصناعة 
باالنابة الشيخ احمد العبداهللا ووزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء باالنابة د.محمد البصيري.
  كما استقبل سموه بقصر السيف رئيس مجلس االمة 

باالنابة عبداهللا الرومي. 

 نائب األمير استقبل المبارك والعبداهللا والبصيري

 السامرائي: العالقات العراقية ـ الكويتية تحولت من التشنج إلى الهدوء

 سمو نائب األمير مستقبال عبداهللا الرومي سمو نائب األمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد العبداهللا ود.محمد البصيري

 اياد السامرائي

 صورة زنكوغرافية لقرارات الوزارة ضد إحدى قضايا شبهة التعدي على املال العام

 أشارت في ردها على سؤال للنائب المسلم إلى إجراءاتها ضد بعض التجاوزات

 بعضهم عادوا من العمرة واآلخرون قدموا من مصر واإلمارات وسنغافورة.. وإجمالي المسجلين في الكويت ارتفع إلى ٩٤

 «الصحة»: تسجيل ٢١ إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير لقادمين من الخارج
ــجيل ٢١ إصابة جديدة بإنفلونزا اخلنازير لقادمني من  ــاء أمس عن تس  أعلنت وزارة الصحة مس
العمرة ودبي ومصر وسنغافورة ليصل عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى ٩٤ إصابة. وقال املتحدث 
ــف النصف لـ «كونا» إن الفحوصات املخبرية أكدت إصابة احلاالت  ــم الوزارة د. يوس ــمي باس الرس
ــيرا  ــارية مش ــفى األمراض الس ــيتلقون العالج الالزم في مستش اجلديدة بڤيروس «اتش ١ ان١» وس
ــيتم فحص املخالطني لهم احترازيا وإعطاؤهم النصائح  ــى أن حالتهم مطمئنة. وذكر النصف انه س إل
اإلرشادية املتبعة حسب اإلجراءات املعمول بها في منظمة الصحة العاملية. وأوضح أن معظم احلاالت 

ــفائها من املرض مشيرا إلى أن املصابني املتبقني يتلقون  ــفى األمراض السارية بعد ش غادرت مستش
العالج ويتماثلون للشفاء وسيغادرون املستشفى تباعا. وأكد أن الوزارة تتابع الوضع الصحي املتعلق 
ــتعداد جميع املرافق الصحية واجلهات املختصة للتعامل مع أي طارئ  باملرض بصورة دقيقة مع اس

وذلك طبقا لقواعد وتوصيات منظمة الصحة العاملية.
ــرض من خالل الرصد  ــراءات الكفيلة باحتواء امل ــف ان الوزارة اتخذت كل اإلج ــا أكد د.النص   كم
واملراقبة جلميع احلاالت. وتتراوح أعمار معظم احلاالت املسجلة في البالد بني ١٦ و ٣٥ إضافة إلى أن 

ــن. وكان املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم  ــجلت ألطفال وكبار في الس بعض احلاالت س
شرق املتوسط قد أوصى في ختام اجتماعه الطارئ األخير في القاهرة بحظر احلج والعمرة على كبار 
ــكر  ــن «أكثر من ٦٥ عاما» واألطفال «اقل من ١٢ عاما» وأصحاب األمراض املزمنة كالضغط والس الس
والقلب والكبد والسمنة املفرطة وغيرها. يذكر ان فترة الشفاء من هذا الوباء ال تزيد على بضعة أيام 
ــذا املرض خطيرا كما كان متوقعا ومعظم احلاالت التي أصيبت بالڤيروس كانت إصاباتهم  ولم يعد ه

خفيفة ومتاثلت للشفاء ويتوقع توافر التطعيم في البالد نهاية العام احلالي. 

 سامي الجدعان
  اكدت وزارة الكهرباء واملاء ان 
اجراءاتها حملاربة الفســــاد املالي 
واالداري في الوزارة كفيلة بالقضاء 
عليه وفقا للقوانني املنظمة لذلك. 
واكدت الوزارة ان هناك محورين 
رئيســــيني تقوم عليهما خطتها 
حملاربة الفساد وهما احملور األول 
الشــــفافية في جميع االجراءات، 
سواء املالية او االدارية، واحملور 
الثاني هو املساءلة في حال احليود 
االدارية  عن االجراءات والقوانني 

واملالية فيها.
  وقالــــت الوزارة في ردها على 
ســــؤال النائب فيصل املسلم عن 
خطة وزارة الكهرباء واملاء حملاربة 
الفساد املالي واالداري واالجراءات 
املتخذة حملاربتها: في هذا املجال 

نود االفادة مبا يلي:
  اوال: خطة محاربة الفساد املالي 

واالداري في الوزارة:
  تتمحــــور خطة الــــوزارة في 
املالي واالداري  الفســــاد  محاربة 
مبحورين رئيســــيني، االول هو 
الشفافية في جميع االجراءات سواء 
املالية او االدارية، واحملور الثاني 
هو املساءلة في حال وجود حيود 
عن االجراءات والقوانني املنظمة 

للعمل اداريا وماليا.
الفساد    وتفعيال ملبدأ محاربة 
والوقوف على التجاوزات، فقد قامت 
الوزارة باالعتماد على عدة مصادر 
لتلقي او رصد هذه املخالفات وهي 

تتمثل باآلتي:
فــــي  الرقابيــــة  ـ اجلهــــات   ١  

فســــاد مالي او اداري، فإنه يوجد 
الوزارة  فــــي  التنظيمي  بالهيكل 
ادارة الرقابــــة املاليــــة والتدقيق 
التدقيق على املعامالت  ومهمتها 
املالية واالدارية، كما انه يوجد في 
الهيكل التنظيمي للوزارة االدارة 
القانونية وهي تغطي الشــــؤون 
القانونية للوزارة وكذلك التحقيق 
في جميع املخالفات التي يتم احالتها 
اليها ان وجــــدت. واميانا بأهمية 
الدور الرقابي، فإن الوزارة بصدد 
التنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية 
النشاء وحدة ادارية مبسمى ادارة 
الرقابة والتفتيش، وهي وحدة ذات 
اختصاص مدعومة بخبرات عالية، 
مكفول لها االستقاللية عن طريق 
خضوعها ملكتب الوزير مباشرة مما 
يزيد من الصالحيات والتسهيالت 
املمنوحة لها ويساهم في تأديتها 
لعملها عن طريق ممارسة الرقابة 
على جميع االعمال الفنية واالدارية 
واملالية بالوزارة وبيان مدى االلتزام 
بالقوانني واللوائح املنظمة للعمل. 
القرارات  الوزارة بعض  واوردت 
التي مت مبوجبها تشــــكيل جلان 
حتقيق في بعض املخالفات ومنها 
على ســــبيل املثال تشكيل جلنة 
الكهرباء  مــــن وزيــــر  بتعليمات 
واملاء للتحقيق بشــــأن املخالفات 
املالية واالدارية املنسوبة الى مدير 
محطة الشعيبة اجلنوبية. واوردت 
الوزارة قرارا آخر بتشكيل جلنة 
حتقيق في فقد مــــواد من محطة 
الصبية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير املياه. 

 مصادر لتلقي ورصد المخالفات أهمها الجهات الرقابية في الوزارة ومراقبو «المحاسـبة» و«الخدمة المدنيـة» و«المالية» فضًال عن فتح قنوات اتصال مع جميع الموظفين

 «الكهرباء والماء»: الشفافية والمساءلة كفيالن بالقضاء على الفساد المالي و اإلداري بالوزارة

 بغداد ـ كونــــا: قال رئيس 
مجلس النــــواب العراقي اياد 
الســــامرائي امس ان العالقات 
بــــالده والكويت حتولت  بني 
مؤخرا من التشنج الى الهدوء 
والسعي اليجاد احللول املناسبة 

للمشاكل العالقة.
  واوضــــح الســــامرائي في 

بيان ان زيارتــــه االخيرة الى 
الكويت كانت في منتهى النجاح 
النها حولت مسار العالقــــات 
التشنج واالتهامات  من حالة 
الهــــدوء ومحاولة ايجاد  الى 

احللول.
  واوضــــح انــــه مت ســــحب 
فتيل االزمة وتهدئة الشــــارع 

العراقــــي والكويتي وتثبيت 
افاق  اســــس للعالقات وفتح 
في كيفية املعاجلة للمشــــاكل 

بني البلدين.
  ولفت الى ان «ضعف االداء 
الديبلوماسي للعراق وضعف 
عالقاتنا مع الكــــويت او مصر 
على ســــبيل املثال هو حاصل 

نتيجة عدم وجود سفير للعراق 
في تلك الدول».

احــــد  ان ذلــــك كان    ورأى 
اهــــم االســــباب التــــي دفعت 
البرملــان الى تفعيل دوره في 
املصـــــادقة على املرشحـــــني 
ملناصــب سفـــراء العــراق حول 

العالم. 
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 اللواء يوسف املضاحكة 

الوزارة.
  ٢ ـ اجلهات الرقابية اخلارجية 
والتــــي تتمثل مبراقبــــي ديوان 
احملاسبة ومراقبي شؤون التوظيف 
بديوان اخلدمــــة املدنية ومراقبي 

وزارة املالية.
  ٣ ـ فتــــح القنــــوات مع جميع 
موظفي الوزارة واعطاؤهم الفرصة 
لالبالغ عــــن اي جتاوز ولعل من 
ابرز القنــــوات البريد االلكتروني 

واخلاص مبكتب الوزير.
  وعليه، فإن االمــــر ال يقتصر 
على رصد املخالفــــة امنا يتعداه 

لالستفسار عنها ومحاولة التدقيق 
عليها، وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ 
املتبعة بهذا  القانونية  االجراءات 

الشأن.
التي اتخذت    ثانيا: االجراءات 

حملاربة الفساد املالي واالداري:
  كما اســــلفنا في معرض ردنا 
على االستفسار االول، فإن عاملي 
الشفافية واملساءلة كفيالن بتحجيم 
القضاء عليــــه والوزارة  ذلك بل 
تتعاطى مع جميع احلاالت وفقا 
ابتداء من  للقوانني املنظمة لذلك 
تطبيق قوانني اخلدمة املدنية في 

حال املخالفــــات االدارية وانتهاء 
باالحالة لنيابة االموال العامة في 

حال املخالفات املالية.
  ثالثــــا: العقوبات التي اتخذت 

ضد بعض موظفي الوزارة
  اوردت الــــوزارة فــــي ردهــــا 
املثال  بعض احلاالت على سبيل 

ال احلصر.
  رابعــــا: وجود وحــــدة ادارية 

بالهيكل التنظيمي للوزارة:
  اما بالنسبة لوجود وحدة ادارية 
في الهيكل التنظيمي للوزارة مهمتها 
الرقابة واملتابعة للكشف عن اي 
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