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وزراء الكهرباء العرب يناقشون تنظيم مؤتمر حول الطاقة النووية

القاهرةـ  كونا: أعلن رئيس قطاع الشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية السفير 
محمد التويجري أن مجلس وزراء الكهرباء العرب ســـيناقش في اجتماعه االستثنائي 
اليوم مبقر اجلامعـــة بالقاهرة اقتراحا بتنظيم مؤمتر عربي حول آفاق توليد الكهرباء 

بالطاقة النووية.
وأوضـــح التويجري في بيـــان صحافي أمس أن املؤمتر املقترح ســـيعقد بالتعاون 
والتنســـيق بني األمانة العامة للجامعة والهيئة العربية للطاقة الذرية إحدى املنظمات 

املتخصصة العاملة في اطار اجلامعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

صفر بحث مع مسؤولي «الهندسة الصحية» إجراءات تشغيل
محطة الرقعي للصرف الصحي وإزالة ٢٩ محطة قديمة

اجلهراء ملا له اهمية في خدمة سكان 
املنطقة مبينا ان شركة نفط الكويت 
ابدت تعاونهــــا الكبير حلل هذه 

املشكلة في اقرب وقت ممكن.
وأوضــــح انه متت مناقشــــة 
الثامن وحتديد  الدائري  الطريق 
مساره حيث انه مير مبنطقة اآلبار 
التابعة لشركة نفط الكويت حيث 
افاد ممثلو الشركة بأن هناك فريق 
عمل مت تشكيله حلل جميع املشاكل 
واختيار افضل مسار لهذا الطريق 
مع وضع احللول الالزمة والتنسيق 

مع وزارة االشغال.
وبّني اخلياط ان االجتماع بحث 
الطرق الرابطة بني منطقة الشيخ 
صباح االحمد الســــكنية ومدينة 
اخليران الســــكنية والتي اتفقت 
بدورها شركة نفط الكويت على 
جميع مسارات الطرق ما عدا طريق 
رقم (٤) على ان يتم التنسيق معهم 
اثناء التصميم ووضع حلول لهذا 
املسار سواء بالترحيل او تغيير 
املسار. واشار الى طرح مشروع 
عائدة ملكيته لشركة النفط (مخيم 
الشركة منطقة الزور) في االجتماع 
حيث مت االتفاق على ان يتم عرض 
املوضوع على املجلس البلدي ألخذ 
املوافقات الالزمة وتزويد الشركة 

الستكمال اعمال التنفيذ.

مم واجمالــــي طول اخلط ٣٫٥ كم 
ويحتوي على عدد ٣ خطوط انابيب 
بطول واحد كيلومتر وخط منفرد 
بطول ٣٫٥ كيلومترات. هذا واجتمع 
د.فاضل صفر مع مسؤولي شركة 
نفط الكويت ملناقشة بعض االمور 
املشتركة واملتعلقة بعمل اجلهات 
الثالث. وقال مدير ادارة تصميم 
الطرق بوزارة االشــــغال م.مهند 
اخليــــاط لوكالة االنباء الكويتية 
ان االجتماع ناقش  «كونا» امس 
تقاطــــع (٩) الواقع بــــني طريق 
الصليبية والدائري السادس وذلك 
لوجود بعض خطوط شركة النفط 
(غاز) عليه. واضاف اخلياط انه مت 
االتفاق على حل هذه املشكلة وذلك 
بانتظار دراسة «انواع احلماية» 
لهذه اخلطوط من قبل شركة نفط 

الكويت في بداية مايو املقبل.
وذكر ان االجتماع ناقش تكملة 
طريق الصبية املرحلة الثالثة عقد 
(١٢٦) الخذ التصاريح الالزمة لعمل 
املقاول في املنطقــــة حيث تضم 
بعض خدمات الشركة، مبينا انه 
مت االتفاق على وضع آلية معينة 
بني الطرفني لوضع احللول الالزمة 

خالل اسبوع من تاريخه.
وقال اخلياط انه متت مناقشة 
مدخل ضاحية القيروان من طريق 

تصل الى نحو ٧٨٠ الف متر مكعب 
فــــي اليوم في عــــام ٢٠٥٠ وهذه 
التدفقات سيتم ضخها ونقلها الى 
محطة املعاجلة املتطورة التي مت 

انشاؤها في منطقة الصليبية.
وتصل كمية اخلرسانة املسلحة 
والعادية الالزمــــة لتنفيذ اعمال 
احملطة نحو ٥٥٫٠٠٠ متر مكعب 
وتصل كمية اعمال احلفر للمحطة 
نحو ٤٠٠٫٠٠٠ متر مكعب وبعمق 
يصــــل الى ٤٠ متر حتت ســــطح 
االرض. ويبلــــغ اجمالــــي اطوال 
اعمال اإلنفاق ٤٢٫٣٠٨٫٢١٣٣ مترا 
طوليــــا وخط الطــــرد قطر ١٠٠٠ 

كمية اعمــــال احلفر لغرف الدفع 
واالســــتقبال نحو ٣٥٠٫٠٠٠ متر 
مكعب ويصل عمق احملطة نحو ٤٠ 
مترا ومت تزويدها بنظام للتحكم 

ومعاجلة الروائح.
وسيتم حتويل جميع تدفقات 
الصرف الصحي وجتميعها بواسطة 
شبكة االنفاق في محطة الرقعي 
اجلديدة عوضا عن عدد ٢٩ محطة 
قدمية انتهــــى عمرها االفتراضي 
وتبعث منها روائح كريهة وال تعمل 

بالكفاءة املطلوبة.
ومت تصميم احملطة اجلديدة 
لتســــتقبل تدفقات صرف صحي 

تلك التدفقات الى محطة معاجلة 
العارضية مــــن خالل خط الطرد 
قطــــر ١٠٠٠ مم. وتتلخص اعمال 
املشــــروع في انشــــاء شبكة من 
االنفاق يصل طولها الى نحو ٤٣ 
كم وعلى أعمــــاق متفاوتة من ٨ 
امتار وحتى ٣٥ مترا ويتم تنفيذها 
حتت ضغوط عالية للمياه اجلوفية 
وتتراوح اقطارها بان ٤٠٠ ملليمتر 
و ٢٢٥٠ ملليمترا. ويضم املشروع 
عدد ٢٥٨ غرفة للدفع واالستقبال 
الالزمة ألعمال هذه االنفاق واجمالي 
كمية اخلرسانة املستخدمة لتنفيذ 
الغرف ٦٠٫٠٠٠ متر مكعب وتصل 

بحث وزير االشــــغال ووزير 
الدولة لشــــؤون البلدية د.فاضل 
صفر مع مســــؤولني فــــي قطاع 
الهندسة الصحية بالوزارة اجراءات 
تشــــغيل محطة الرقعي للصرف 
الصحي اجلديــــدة املقررة نهاية 

الشهر اجلاري.
وقالت الوزارة في بيان صحافي 
ان اجتمــــاع د.صفر مــــع الوكيل 
املساعد لشؤون الهندسة الصحية 
م.خالد اخلزي ورئيس مهندسي 
الهندسة الصحية م.محمود خالد 
الهندسة  كرم ومستشــــار قطاع 
الصحيــــة (اتكنــــز) واملختصني 
بالقطــــاع الصحــــي ملتابعــــة كل 

االجراءات املتخذة بهذا شأن.
الرقعي  ويعد مشروع محطة 
من اكبر محطات الضخ في الشرق 
األوسط والهدف منه استبدال وازالة 
٢٩ محطة ضخ قدمية واستبدالها 
مبحطة الضخ اجلديدة مما يوفر 
التشــــغيل والصيانة  تكاليــــف 

ويحافظ على البيئة.
ويضم املشروع انشاء خطوط 
االنفاق التابعــــة للمحطة والتي 
صممت الستيعاب تدفقات الصرف 
الصحــــي الواردة ملــــدة ٥٠ عاما 
قادمة والتي يبلغ اجمالي طولها 
اكثر من ٤٢ كيلومترا ويتم ضخ 

مناقشة تقاطع ٩ الواقع بين الصليبية والدائري السادس لوجود بعض خطوط شركة النفط فيه

محطة الرقعي للصرف الصحي ستفتتح قريبا

الدوسري لـ «األنباء»: مقترحات 
لمعالجة خلل العمل التعاوني

دورة انتخابيـــة او دورتني مع 
تشديد في العقوبات اجلزائية.

واكـــد الدوســـري ان هـــذه 
املقترحات في حال اعتمادها كفيلة 
القضايا واملشاكل  مبعاجلة كل 
التـــي تواجه عمـــل اجلمعيات 
التعاونية. وبني انه ال ميكن وفق 
الفصل بني شخصية  القانون 
رئيس مجلس االدارة وصفته 
الوظيفية وبالتالي اي مخالفة 
اثناء توليه مسؤوليته  حترر 
تكون بصفته رئيســـا ملجلس 
االدارة وشخصه وبالقانون ال 
ميكن اسقاطها عن شخصه بعد 

ترك املنصب.

بشرى شعبان
كشف الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية بوزارة الشؤون جمال 
الدوسري ان الوزارة تقدمت بعدة 
مقترحـــات ملعاجلة اي خلل في 
العمل التعاوني الى مجلس األمة 
وجار مناقشتها حاليا في جلنة 

الصحة والشؤون االجتماعية.
وقال في تصريح لـ «األنباء» 
ان ابرز املقترحات التي تقدمت 
بها الـــوزارة ان يتكون مجلس 
ادارة اجلمعية التعاونية من ٥ 
اعضاء ومدة عمله ٣ سنوات ويتم 
الثلث اي حق  انتخابهم وفـــق 

التصويت ملرشح واحد فقط.
وبالنسبة الحتاد اجلمعيات 
يتكون مجلس اإلدارة من ٩ اعضاء 
منتخبني ويطبق عليهم الثلثان 
اي يحق التصويت الثنني ومدة 
توليه املســـؤولية ٣ ســـنوات، 
واجلمعية العمومية تتألف من 
ممثلني عن الـ ٥٣ جمعية تعاونية 
املشهرة وهي تصوت لالعضاء 
الـ ٩ فقط وهـــم يتولون اعمال 
االحتاد. وبالنســـبة لالشخاص 
الذين يتم اســـقاط عضويتهم 
من مجالـــس االدارات باحلل ال 
انفسهم  اعادة ترشح  يحق لهم 
لعضوية املجالس اال بعد مرور 

«الشؤون» قدمتها إلى مجلس األمة

جمال الدوسري

مساهمون في «الروضة وحولي» لتطبيق القانون على المتورطين في المخالفات اإلدارية والمالية
كما لفت الرفاعي إلى أنه بعد 
تأهيـــل امليزانني وخروج إدارة 
اجلمعيـــة إلى مبنـــى خارجي 
مستقل توافرت مساحة إيجارية 
كبيرة في امليزانني، مما استوجب 
على اجلمعية وحسب اإلجراءات 
املعمول بها نشر إعالن باجلرائد 
الرســـمية لكي يتقدم أصحاب 
احملالت بأفضل العروض وأفضل 
القيم اإليجارية للمساحة، لكي 
يعود بالنفع على املســـاهمني 
وعلـــى أموالهم التـــي يديرها 
اإلدارة، ولكن ما حدث  مجلس 
هو خالف ذلك، فقد ذهب مجلس 
اإلدارة إلى شـــركة واحدة فقط 
وهي شركة محمد حمود الشايع 
لكي يأتي ويأخذ مساحة إيجارية 
قدرها ١٣٠٠ متر مربع مع املمرات، 
كما أن شـــركة الشـــايع جاءت 
وفرضت علـــى مجلس اإلدارة 
شـــروطها ولم حتسب املمرات 
وهي ٢٠٠ متر مربع إضافة إلى 
أن الســـعر كان زهيدا بالنسبة 
ملكان متميز مثل جمعية الروضة 
وحولـــي التعاونية التي تبيع 
يوميا بحوالـــي ٢٥ ألف دينار، 
وقال: هنا يتضح أن الترميمات 
كانت مبثابة كيكة للكل نهل منها 
على حساب حقوق أكثر من ١١ 

ألف مساهم.
واضاف أن هناك مخالفة مالية 
تتمثل في أن املدير املالي السابق 
ونائب املديــــر العام احلالي، كان 
يتقاضــــى ما يقــــارب ٥٠٠ دينار 
بصفة شهرية من شهر أغسطس 
٢٠٠٩ إلى شــــهر ديســــمبر ٢٠٠٩ 
كمبلــــغ إضافي فوق راتبه، وذلك 
مقابــــل دوامه فــــي يومي العطلة 
الرسمية املقررين من إدارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية، وهما 
اجلمعة والسبت من كل أسبوع، 
علمــــا بأن هذا املديــــر يدرس في 
إحدى اجلامعات البحرينية التي 
تستوجب عليه احلضور بهذين 
اليومني بالذات، وقد مت الوصول إلى 
مواعيد خروج ودخول املدير املالي 
السابق إلى الكويت وميكن التأكد 
من هذه املعلومات عن طريق مركز 

املعلومات بوزارة الداخلية.

منصب املدير املالي السابق، وقع 
بنفس املخالفة، ومت توقيع العقد 
معه في فبراير ٢٠٠٨، واستمر 
على نفس املخالفة واجلمع بني 
وظيفتني واالستفادة من معاشني، 
إلى أن قدم استقالته من وزارة 
التربية ـ وهي جهة العمل التي 
كان يعمل بها ـ في شهر يونيو 
٢٠٠٩، أي بعد أكثر من سنة و٤ 
شـــهور». وقال: أتوقع أن هذه 
إحدى املخالفات اجلسيمة بعقد 
العمـــل وبالقوانني املعمول بها 
في الدولـــة، فهل يجوز بعد أن 
عدل املوظف وضعه أن نقول عفا 
اهللا عما سلف، مع أنها مخالفة 

تستوجب العقوبة؟
وأشار إلى أن التقرير املالي 
املنتهية في  واإلداري للســـنة 
٢٠٠٨/٨/٣١ لـــم يتضمن املبالغ 
والبنـــود اخلاصـــة بأعمـــال 
الترميمات والتأهيل للســـوق 
املركـــزي بجمعيـــة الروضـــة 
وحولي التعاونية الواقع مبنطقة 
الروضة، رغم أن العقود وقعت 
قبل انتهاء السنة املالية املذكورة، 
متسائال: هل هناك سند قانوني 
يجيز ملجلس اإلدارة أن يؤجل 
ذكر أعمال إنشائية ضخمة في 
التقرير املالي واإلداري؟ مضيفا 
أنـــه مت كذلك منـــح مدير عام 
اجلمعية السابق سعود املذكور 
مبلغ ١٠ آالف دينار مكافأة من 
مجلس اإلدارة دون بيان السند 

القانوني لصرف ذلك املبلغ.

الشيماء  األرضي على شـــركة 
للمقاوالت العامة، حيث فوجئ 
الشـــيكات  بـــأن  املســـاهمون 
والدفعـــات املتفق عليها ببنود 
العقد، قد صدرت باسم شركة 
الصبية الشـــركة املنفذة لعقد 

امليزانني املشبوه.
أن  إلـــى  الرفاعـــي  ولفـــت 
املخالفات اإلدارية تتمثل أوالها 
العام جلمعية  في أن «املديـــر 
الروضة وحولي التعاونية طارق 
عبداهللا أحمـــد الفرحان، يعمل 
باإلضافة إلى عمله في برنامج 
إعادة الهيكلة وهو مخالف لبنود 
العقد املوقع مع اجلمعية بتاريخ 
٢٠٠٨/١١/٢٣، وذلك بعلم من رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية الذي أرسل 
كتابا خالل شهر يوليو، وبعد ٨ 
شهور من املخالفات لقوانني العقد 
العمل  الدولة وقانون  وقوانني 
التي تشـــرف  بالقطاع األهلي 
عليه وزارة الشؤون، مت إرسال 
كتاب لتعديل الوضع، أو إلعطاء 
املدير العام إجازة من غير مرتب، 
ولكن متت املوافقة عليه حسب 
علمنا بشهر أغسطس ٢٠٠٩، أي 
بعد ٩ شـــهور من املخالفات»، 
متســـائال: هل يصح جلمعية 
التعاونية ما  الروضة وحولي 
ال يصح لغيرها من اجلمعيات 
أو املؤسسات العامة في القطاع 

األهلي؟!
وأضاف أن نائب املدير بسام 
نعمه البدر، والذي كان يشغل 

باجلمعية بقيمة ٤٣١٫٨٨٨ دينار 
دون أن تكون هناك حاجة ماسة 
لها، ورغم تلـــك املخالفة تعمد 
مجلـــس اإلدارة إلى إهدار املال 
العام، فقد مت تقسيم املبلغ إلى 
١٠ عقود، رغم أن املقاول واحد 
التجارية،  وهو شركة الصبية 
ورغم أن طيبعة العمل واحدة 
واملوقع واحد وهو سوق الروضة 
املركزي، فكان من األولى ووفقا 
للصالح العـــام أن يكون العقد 
واحدا ويتم إبرامه وفقا للقنوات 
املعمول بها في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، إال أنه هروبا 
القنوات والتي  وفرارا من تلك 
تكون حائال أمام مجلس اإلدارة 
دون االستيالء على املال العام 
فقد عمدوا إلى تقسيم العقد إلى 

١٠ عقود.
الثانية،  املاليـــة  أما املخالفة 
فتتمثل فـــي أن «رئيس مجلس 
إدارة جميعـــة الروضة وحولي 
السابق جاسم محمد  التعاونية 
عبدالرحيم العوضي، كان يعمل 
لدى إحـــدى الشـــركات التابعة 
واململوكة لصاحب شركة البيت 
املعمـــور املشـــهورة بصناعـــة 
الثالجات، محمد يوسف الرومي، 
وهو أمر مثبت في املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، وعلى أثر 
تلك العالقة كانت شروط املناقصة 
اخلاصة بثالجات السوق املركزي 
جلمعية الروضة وحولي التعاونية 
في منطقة الروضة مفصلة على 
الثالجات التي يتم استيرادها أو 
تقع حتت وكاالت شـــركة البيت 
املعمـــور دون غيرها، مما ترتب 
عليه عدم تقدمي أي شركة عرضا 
للفوز بهذا العقد الكبير نظرا لعدم 
مطابقة املواصفات على شركاتهم، 
ومن ثـــم كان ترســـية مناقصة 
الثالجات على شركة البيت املعمور 
نتيجة حتايل واستغالل املنصب 
ملصالح شخصية، وهذا ما يجرمه 
القانون ويتضح لنا مبا ال يدعو 
مجاال للشك التنفيع على حساب 

حقوق املساهمني».
في حـــني أن املخالفة املالية 
الثالثة تتمثل في ترسية الدور 

على حقوق املساهمني، وهو ما 
دعاهم إلى أن يطلبوا من الوزير 
الوزارة  اســـتعمال صالحيات 
املنصوص عليهـــا باملادة رقم 
٢٧ لســـنة ١٩٧٩ بالتحقيق في 

تلك املخالفات.
وأوضـــح الرفاعـــي أن هذه 
املخالفات املنصوص عليها في 
الشـــكوى تتضمن ٣ مخالفات 
ماليـــة، و٥ مخالفـــات إدارية، 
املالية األولى  وتتمثل املخالفة 
في «تقســـيم عقد امليزانني في 
مبنى اجلمعية إلى ١٠ عقود، حيث 
ثبت أنه مت إجراء عمل ترميمات 

املستندات والوثائق التي تؤكد 
ـ حســـب رأيه ـ تلبس أعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية باملخالفات 
والتجـــاوزات، والتي تقدم بها 
إلى وزير  مســـاهمو اجلمعية 
الشـــؤون االجتماعية والعمل، 
د.محســـن العفاسي، مؤكدا أن 
هذه املخالفات تقع حتت طائلة 
املرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة 
باجلمعيـــات  اخلـــاص   ١٩٧٩
التعاونية، حيـــث إن األوراق 
واملســـتندات املرفقة بالشكوى 
تعتريها شبهة تربح واستيالء 
على املال العام، مما اثر بالسلب 

أموال املساهمني في اجلمعيات 
التعاونية.

جـــاء ذلـــك خـــالل املؤمتر 
الصحافي الـــذي عقده احملامي 
هاشم الرفاعي صباح أمس في 
مكتبه، نيابة عن مساهمي جمعية 
الروضـــة وحولـــي التعاونية 
والذيـــن جمعوا ٢٥ توقيعا من 
أصحاب ديوانيات املنطقة، وذلك 
للمطالبة بتعجيل إجراءات وزارة 
الشـــؤون االجتماعية والعمل 
التخاذ إجراءات قانونية بحق 

املخالفني واملتجاوزين.
الرفاعـــي بعـــض  وأبـــرز 

محمد راتب
طالب مساهمو جمعية الروضة 
وحولي التعاونية، وزير الشؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل د.محمد 
العفاســـي، بصفته، باستخدام 
صالحياته للتحقق من املخالفات 
والتجـــاوزات اإلدارية واملالية 
إلى أعضاء مجلس  املنســـوبة 
الروضة وحولي  إدارة جمعية 
التعاونيـــة، واتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق مرتكبيها وذلك 
وصوال إلى وجه احلق وحفاظا 
على املصلحة العامة وردعا لكل 
من تسول له نفسه االعتداء على 

الرفاعي: لدينا مستندات بالعقود المشبوهة وتوثيقات تؤكد اتهاماتنا

(فريال حماد)احملامي هاشم الرفاعي يرفع أحد املستندات خالل املؤمتر الصحافي

ــؤول في وزارة الشؤون أن الوزارة  ــف مصدر مس كش
ــض التجاوزات في  ــكوى حول وجود بع ــلمها ش فور تس
ــهر تقريبا شكلت  جمعية الروضة وحولي التعاونية قبل ش
جلنة خاصة للتدقيق في حسابات اجلمعية ومازالت اللجنة 
متارس عملها وفور االنتهاء ستتخذ الوزارة اإلجراء الالزم 

وفق التقرير.

ــد ان ما ذكر  ــي االنبعي اك ــس االدارة عل ــس مجل رئي
ــوض ألن فيه طعنا بذمة ونزاهة اعضاء مجلس االدارة  مرف
ــفني التخاذ  ــة باجلمعية مما يضطرنا آس واالدارة التنفيذي
ــويه التي تتعرض لها  ــا القانونية جتاه حملة التش اجراءاتن
ــيعقد مؤمترا صحافيا  ــار الى ان املجلس س اجلمعية، واش

باجلمعية للرد على كل ما ذكر.

«الشؤون»: سنتخذ اإلجراءات 
الالزمة بعد تقرير اللجنة المختصة

األنبعي: سنتحرك قانونيًا ودستوريًا
وكل ما ذكر مرفوض 

والية مجلس إدارة التعاونيات ٣ سـنوات 
بخمسة أعضاء واالتحاد ٣ سـنوات بـ ٩ أعضاء


