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دارين العلي
طالب الوكيل املساعد لش���ؤون املستهلكني في وزارة الكهرباء واملاء 
جاس���م اللنقاوي جميع املواطنني الذين تنطب���ق عليهم أحكام القانون 
2005/48 ولم يستفيدوا منه حتى اآلن االسراع مبراجعة الوزارة او احد 
مكاتب ش���ؤون املس���تهلكني خالل 10 ايام اي قبل 25 اجلاري لالستفادة 
من اس���قاط مبلغ ال� 2000 دينار ولفت اللنقاوي الى ان الوزارة مستمرة 
بتحصيل مس���تحقاتها واتخاذ االجراءات الالزمة بحق املتقاعس���ني من 
السداد ش���اكرا وزارة الداخلية لتعاونها مع فرق قطع التيار ومرافقتها 
عبر دوريات الش���رطة لهذه الفرق لدى توجهه���ا الى مناطق القطع في 
القطاع التجاري واالستثماري وخصوصا في مناطق التجاوزات كجليب 
الش���يوخ. وأش���ار الى ان الوزارة فعلت سلس���لة من اآلليات لتحصيل 
مس���تحقاتها على املستهلكني منذ 2008/1/1 ولوال هذه اآلليات ملا متكنت 
الوزارة من احل���د من ارتفاع الديون الفتا ال���ى ان املديونية بانخفاض 
مس���تمر بعد ارتفاع نسب التحصيل. وذكر اللنقاوي اآلليات املتبعة في 
حتصيل مس���تحقات الوزارة من املنتفعني بخدماته���ا وابرزها: 1� إدراج 
شرط ارفاق براءة ذمة بالعطاءات التي تطرحها الوزارة كشرط اساسي 
لقبول العطاء. 2� عدم صرف الدفع���ة االخيرة للعقود التي يتم ابرامها 
بال���وزارة اال بعد احلصول على براءة الذمة )جار العمل على تفعيل هذا 
التوجه(. 3� عدم تعليق حسابات للمستهلكني وحتصيل املعلق منها قدر 
االمكان )مفعل(. 4� اعتماد نظام االقرار بالدين املذيل بالصيغة التنفيذية 
كوسيلة من وسائل التحصيل )مفعل(. 5� املطالبات القضائية وتشمل: 
أ � مطالبات قضائية عن املستهلكني املتوقفني عن سداد اقساط اجلدولة. 
ب � مطالبات قضائية ألصحاب احلسابات املعلقة. ج � مطالبات قضائية 
للمتوقفني عن سداد الفواتير ألكثر من سنة. 6 � قطع اخلدمة عن جميع 
 االنش���طة ماعدا النشاط السكني وتطبيق احكام القانون رقم 2005/48.
7� باالضافة الى وسائل الس���داد املتعارف عليها سيتم توسيع وتفعيل 
نطاق استخدام وسائل الدفع االلكتروني احلديث: أ � شبكة االنترنت جار 
 توقيع العقد. ب � الهاتف الثابت والنقال. ج � البطاقات املس���بقة  الدفع.

د � البطاقات االئتمانية. ه� نقاط الدفع. 8� عدم دخول مستهلك على مرفق 
واالس���تفادة من اخلدمة ما لم يكن رصيد املرفق صفرا. 9� ربط اجازات 
املوظفني الدورية من غير الكويتيني ببراءة ذمة من الكهرباء واملاء وجار 

العمل على تفعيل هذا التوجه مع وزارات ومؤسسات الدولة.

الشيخة أمنية الصباح تشارك جمعية النساء الهندية نشاطها

)ناصر عبدالسيد( السفير السعودي بالقاهرة هشام الناظر ود.فتحي سرور وصفوت الشريف وجمع من املسؤولني يقطعون كعكة االحتفال

جانب من املؤمتر الصحافي للجنة ابراهيم بهبهاني

الحمد: جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية 
فرصة كبيرة لخدمة أبنائنا في الكويت

األشقاء. 
ودعا د.احلمد اململكة العربية 
الس���عودية للمزيد من التطور 
واالزدهار واإلصالح، معربا عن 
التي قام بها  تقديره لإلجنازات 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عب���داهلل ب���ن عبدالعزي���ز منذ 
توليه منصبه عام 2005 وحتى 
اآلن خاصة ف���ي مجال اإلصالح 

هو مساعيها الدولية واملستمرة 
ملساندة القضايا العربية.

وأش���ار د.احلم���د ال���ى دور 
العربية السعودية على  اململكة 
مر العصور مع الكويت، خاصة 
إبان الغزو العراقي الغاشم ولن 
ينسى التاريخ واألجيال هذا الدور 
الكويتي  األخوي ملساندة احلق 
واحتض���ان الكوي���ت احتضان 

االقتصادي والقضاء على البطالة، 
حيث أنشأ مدينة امللك عبداهلل 
االقتصادية باستثمارات بلغت 100 
مليار ريال سعودي، ما وفر آالف 
فرص العمل وساهم في القضاء 

على البطالة.
وبني د.احلم���د ان اهم حدث 
علمي ثقافي متميز شهدته اململكة 
ومن شأنه ان يخدم ابناء الكويت 

القاهرة ـ هناء السيد
أشاد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلمد مبا تشهده اململكة العربية 
السعودية من اصالحات سياسية 
واجتماعية وتطوي���ر في كافة 
املجاالت، خاصة تطوير برامج 
التعليم، معربا عن تقديره لدور 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عب���داهلل بن عبدالعزي���ز، قائد 
مسيرة اإلصالحات التي تتأقلم 
ومتغيرات ومستجدات العصر، 
جاء ذلك ف���ي تصريح خاص ل� 
»األنباء« مبناسبة مشاركة سفيرنا 
اململكة  د.احلمد في احتف���االت 
العربية السعودية بالعيد الوطني 
ال� 79، حيث أقامت سفارة اململكة 
املناسبة  بالقاهرة احتفاال بهذه 
حتت رعاية وحضور سفير اململكة 

بالقاهرة هشام الناظر.
وأكد د.احلمد الدور االيجابي 
الذي تقوم ب���ه اململكة العربية 
السعودية على الصعيدين الدولي 
والعربي، ومتيز العالقات األخوية 
التي تربط الكويت بش���قيقتها 
العربية السعودية على  اململكة 
املستويني الرس���مي والشعبي، 
الس���عودية على  ان  موضح���ا 
املستويني الرسمي والشعبي جزء 
كبير وعزيز من الكيان اخلليجي 
والوطن العربي بل تعد من الدول 
املهمة الت���ي تعزز دائما توحيد 
الصف العرب���ي، وما يؤكد ذلك 

والوطن العربي هو افتتاح خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
اول جامعة تقنية باململكة، جامعة 
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، 
مشيرا الى مشاركة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد شقيقه 
خادم احلرمني الشريفني وعددا 
كبيرا من رؤساء الدول والعلماء 
في افتتاح اجلامعة خالل سبتمبر 

املاضي.
وأشار س���فيرنا في القاهرة 
ال���ى ان اجلامعة تعد حدثا هاما 
يواكب متطلبات العصر، حيث 
مت إنشاؤها عبر استخدام احدث 
املعدات واألجهزة العلمية احلديثة 
خلدم���ة ابناء الوط���ن العربي، 
واوضح ان اجلامعة تتيح الفرصة 
ألبناء الكويت للدراسة بها بدال 
من التوجه للدراسة في اخلارج 
مع اختالف الع���ادات والتقاليد 
والشعور بالغربة وبعد املسافات، 
خاصة ان اجلامعة من اجلامعات 
التي تعتمد على أنظمة التدريس 
العاملية املتطورة واحلديثة، فهي 
بحق جامع���ة النهج االصالحي 
واالنفتاحي الذي يعبر عن روح 
العصر، وتقيم اجلامعة 11 مركزا 
لألبحاث بتقنيات حديثة وتضم 
80 عاملا و40 باحثا، ما يؤكد توفير 
البح���ث العلمي الذي أصبح من 
متطلبات العصر احلديث للعملية 

التعليمية.

أشادت جمعية النساء الهندية IWA حتت رعاية 
حرم الس����فير الهندي ايرا مالهورتا باجلهود التي 
قدمتها الش����يخة أمنية عب����داهلل الصباح من دعم 
وتش����جيع لالنش����طة اخليرية خاصة على صعيد 
التوعية الصحية واالجتماعية، حيث انها احدى الرعاة 

واملهتمني باألنشطة ذات الطابع االنساني.
هذا، وتعمل الشيخة جنبا الى جنب مع اعضاء 
اجلمعية لتقدمي املساعدة واالبتسامة وخاصة لشريحة 

املعاقني في املجتمع الكويتي.
اجلدير بالذكر ان اجلمعية تقدم خدمات منظمة 
ومكثفة خلدمة املجتمع حتت شعار »مد يد املساعدة«. 
ومن ناحية اخرى قامت اجلمعية بتنظيم انش����طة 
حملة ملكافحة سرطان الثدي والذي بدوره ميكن ان 
يؤثر في 1 من اصل 8 نس����اء، وشددت احلملة على 

ضرورة اجراء الفحص الذاتي للنساء الالتي تخطني 
سن العشرين بشكل دائم، اما النساء اللواتي تتجاوزن 
سن االربعني فيجب ان يقمن بفحص السونار مرة كل 
عام. حيث ان التأخر في اخذ خطوة نحو اكتشاف 
املرض في مرحلة مبكرة ميكن ان يقلل الى حد كبير 

من فرص بقائهن على قيد احلياة.
وعلى اثر انش����طة حملة التوعية قامت جمعية 
النس����اء الهندية IWA، بالتعاون مع منتدى االطباء 
الكويتية »كينغس����تون«،  التابع للجمعية  الهنود 
والذي نظم فريقا متكامال من االطباء يعملون على 
نشر الوعي باألمراض الشائعة وتقدمي طرق افضل 
لعالجها والتعامل معها والتي على رأسها في قائمة 
االهتمام هو مرض سرطان الثدي الذي انتشر بكثرة 

بني النساء في اآلونة االخيرة.

شارك في احتفاالت السفارة السعودية في القاهرة بالعيد الوطني

أمنية الصباح وحرم السفير الهندي
ترعيان جمعية IWA لألنشطة الخيرية

اللنقاوي: تفعيل آليات التحصيل
 أدى إلى تخفيض مديونية الكهرباء

تقديم خدمات مكثفة تحت شعار »مّد يد المساعدة«

دانيا شومان
أكد عبداهلل بن سبت أن اللجنة 
األهلية للعم����ل على إزالة محطة 
مشرف لتنقية مياه الصرف الصحي 
تعت����رف باجل����دوى االقتصادية 
العالي����ة واملنافع التي تعود على 
الدولة، إال أن نقطة اخلالف كانت 
تتمثل في اختيار موقع املشروع 
منذ أن كان على املخططات الورقية، 
بعد الرؤية التي تقدم بها عباس 
معرفي والتي تشير إلى ضرورة 
اختيار مكان بعي����د عن املناطق 
الس����كنية مبس����افة كافية تفاديا 
البيئة  الواقعة عل����ى  لألض����رار 
والصح����ة العامة في حال حدوث 

أعطال مفاجئة.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
للجنة األهلية إلزالة محطة مشرف 
للص����رف الصحي مس����اء أمس 

بجمعية الصحافيني الكويتية. 
وقال بن سبت: انه قبل الشروع 
في تنفيذ هذا املش����روع احليوي 
قامت مجموعة تطوعية من سكان 
املناطق احمليطة باملطالبة بتغيير 
املوقع ونقله مل����كان غير مأهول 
بالسكان حفاظا على الصحة العامة 
بالبيئة  ومراعاة لعدم اإلض����رار 
نظرا لالحتماالت املرتفعة بوقوع 
أن املطالبات  األخطار. وأض����اف 
بتغيير موقع املشروع كانت بهدف 
تفادي وقوع األخطار التي تضر  

بالصحة العامة في حال أي أعطال 
فنية، بعد أن بنيت ودعمت من قبل 
آراء فنية متخصصة ودراس����ات 
علمية كجامعة الكويت، إال أن هذه 
املطالبات لم جت����د آذانا صاغية، 
موضح����ا أن مجموعة املتطوعني 
قامت باللج����وء للقضاء أمال في 
تنفيذ املشروع دون املجازفة بأرواح 
انتهى  املواطن����ني، حيث  وصحة 
احلكم القضائي بوجوب االلتزام 
بشروط األمن والسالمة املتبعة في 
مثل هذا النوع من املشاريع عند 

تنفيذ محطة مشرف. 
وأشار إلى أن تنفيذ املشروع 
أخل بش����روط األمن والس����المة 
املتبعة دون تطبيقها كاملة حيث 
ان األعط����ال التي صاحب احملطة 
خالل شهر أغسطس املاضي كانت 
متوقعة وهو األمر الذي حذرنا منه 
مسبقا، حيث ان األعطال أدت لضرر 
بيئي وصحي ونفسي ومعنوي.  
وأوضح بن سبت أن تلك األمور 
مجتمعة أدت إلى تشكيل اللجنة 
األهلية للعم����ل على إزالة محطة 
مشرف من أهالي املنطقة املهتمني 
من خالل إرسال برقيات مناشدة 
بتاريخ 14 سبتمبر املاضي موجهة 
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، 
ورئي����س مجلس األم����ة ورئيس 
الب����دي، حيث تضمنت  املجلس 
أربعة مطالب: أوال إزالة احملطة من 

موقعها احلالي ونقلها من منطقة 
مشرف ملكان غير مأهول بالسكان، 
ثانيا إعادة النظر في تصميم نظام 
املرك����زي وتوزيع  عمل املضخة 
العبء على أكثر من محطة تعمل 
بصورة متكاملة ومتعاضدة تدعم 
كل منهما األخرى، ثالثا عدم السماح 
بتحويل مي����اه املجاري للبحر ملا 
في ذلك من خط����ورة بالغة على 
املصدر الوحيد ملياه الش����رب في 
الكويت وانتشار األمراض بشكل 
عام، رابعا تشكيل جلنة محايدة 
للتحقيق مع اجلهات املسؤولة عن 

تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة 
املضخة، واجلهات املسؤولة عن 
التدخل لإلنقاذ في حال الطوارئ 
وإحالة املقصر منهم إلى القضاء 
لينال جزاءه، مبينا أن اللجنة لم 
تتلق أو تلمس أي رد اس����تجابة 
حتى تاريخه. وقال بن س����بت ان 
اللجنة قامت بعمل حملة تواقيع 
تدع����م مطالبها من قبل املواطنني 
وان احلملة ستستمر حتى حتقيق 
املطالب التي ذكرت، مبينا أن أعضاء 
اللجنة وبعض األهالي قاموا بعمل 
توكيالت قانونية س����عيا للجوء 

الكويت����ي آملني حتقيق  للقضاء 
مطالبهم. من جانبه أكد إياد املطوع 
أن نقطة اخلالف األساسية ليس 
املشروع بحد ذاته وذلك العتباره 
من املشاريع احليوية واملهمة، إمنا 
املشكلة كانت في موقع املشروع، 
مضيفا أن تغيي����ر موقع احملطة 
احلالي بات أمرا ضروريا باعتبار 
احملطة بوضعه����ا احلالي مدمرة 
100%. وأوضح املطوع أنه حسب 
توقعات الصحافة فإن إعادة إصالح 
احملطة حتتاج إلى ما يقارب 40 أو 
50 مليونا أما في حالة نقلها من 

التكلفة  موقعها اخلالي فستكون 
70 مليون دينار، مش����يرا إلى أن 
أول اجتماع مت بعد كارثة مشرف 
بأس����بوعني ومثل االجتماع أربع 
مناطق )مشرف � سلوى � بيان � 
صباح السالم( وبحضور رؤساء 
جمعيات تل����ك املناطق، مبينا أن 
االجتماع عقد على أس����اس جمع 
العديد من التواقيع إلى أن جتاوز 
العدد 600 توقيع. من جانبه قال 
عضو اللجنة إبراهيم بهبهاني ان 
رأي اللجنة االستشارية في جامعة 
الكويت كان واضحا، متسائال عن 

اطالع األشغال على تقرير خبراء 
اجلامعة ورأي احملكمة في املشروع.  
وأض����اف ان حتذي����رات اجلامعة 
اشترطت ضرورة مواجهة تسرب 
املياه اجلوفي����ة وتوفير احلماية 
الكهربائية  الالزم����ة واألجه����زة 
واملنش����آت وعدم تس����رب مياه 
األمط����ار إليها، إضافة إلى الرصد 
الدائم للتلوث الهوائي الذي ينتشر 
في املنطقة، مؤك����دا أنه ليس مع 
وزارة األشغال أو مع املقاول إمنا مع 
أهالي مشرف والكارثة التي حلت 
بهم، مستغربا في الوقت ذاته قيام 
مسؤولي األشغال بوضع احملطات 
حتت أكثر من 17 مترا حتت سطح 
األرض وع����دم تنفيذ التوصيات 
بوضعها 30 مترا حتت مس����توى 
سطح البحر. وقام بهبهاني بعرض 
مستندات مدعمة بتقارير رسمية 
تدين األشغال وذلك بعد رفضهم 
األخذ بتعليمات املقاول فيما يخص 
موقع املشروع، إال أن الوزارة ردت 
علي����ه وطالبت بض����رورة تنفيذ 
املشروع في املكان احملدد، متمنيا 
أن تكون األش����غال على قدر من 
الشفافية وترد علينا، إال أنه ال حياة 
ملن تنادي.  واستغرب بهبهاني من 
قيام األشغال باستالم مشروع تصل 
قيمته إلى 50 مليون دينار بورقة 
واحدة بخط اليد، متمنيا من رئيس 
مجلس الوزراء محاسبة املسؤولني 

وأن ي����رى بعينه اخليزرانة التي 
سيحاسب بها املخطئني.  من جانبه 
قال احملامي ساير اللهو ان إدارة 
الفتوى والتش����ريع هي احملامي 
الرئيسي للجهات احلكومية والدولة 
وتقوم بعرض مستنداتها والدفاع 
عنها في حالة رفع قضايا ضد اي 
من اجلهات احلكومية مس����تغربا 
عدم قيام األشغال بأخذ حتذيرات 
جامعة الكويت بعني االعتبار التي 
تؤكد وجود أخطاء كبيرة في هذا 
املشروع الذي يعتبر الثالث على 
مستوى العالم، مشيرا إلى أن تقرير 
اجلامعة قد طالب باختيار أفضل 
األس����عار لهذه املناقصة احليوية 
التصاميم، متسائال: هل  وأفضل 
مت األخذ بتحذيرات جامعة الكويت 
من قبل الوزارة أم ال؟ مشيرا في 
الوقت ذاته إلى أنه في حالة وصول 
التحذيرات وعدم األخذ بها،  هذه 
فإنها تعد كارثة، وإذا لم تصل تلك 
املعلومات فالكارثة أكبر.  وأكد اللهو 
أنه ال يحمل أي هدف سياسي من 
طرح القضية وإمنا من قيام أكثر 
من 15 مواطنا بتوكيله لرفع قضايا 
يوم األربعاء القادم واملطالبة بتنفيذ 
مطالب أهالي املنطقة، منوها بأن 
التوصي����ات التي وصلت لرئيس 
مجلس ال����وزراء من قبل األهالي 
لم يتم التحرك بشأنها والرد من 

قبله منذ ما يقارب الشهر. 

بهبهاني: »األشغال« تسلمت مشروع »مشرف« والذي تكلّف  50 مليون دينار بورقة واحدة بخط اليد
»األهلية إلزالة محطة مشرف«: ضرورة نقل المحطة بعيدًا عن المناطق السكنية بمسافة تكفي لتالفي األضرار


