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الخرافي: اتحاد المنظمات الهندسية يشارك في إعادة إعمار الدول المنكوبة
والمهندسون الكويتيون يدفعون باالرتقاء بمكانة زمالئهم في الدول األخرى

اختتام مؤتمر المهندسين األفارقة بنجاح باهر بقيادة الكويت

جانب من احلضور في الورشة م.عادل اخلرافي متحدثا خالل ورشة العمل

األفارقة إلى االحتاد الدولي، مشيرا 
ال���ى ان م.اخلرافي بدأ فعليا في 
أنه  الدولي رغم  قيادة االحت���اد 
اليزال في مرحلة الرئيس املنتخب، 
وذلك بنجاحه في حل الكثير من 
مشاكل املهندسني في العالم خاصة 

في آسيا وأفريقيا.
وعن تولي���ه متابعة االتفاق 
األفريقي قال عيادي: لقد عملت 
في أفريقيا وهذا األمر أهلني، ألن 
أرشح ملتابعة هذا االتفاق، وهذا 
طبعا شرف لي، وأشاد بالنظرة 
الثاقبة والذكاء القيادي للخرافي 
في تسليطه الضوء على أفريقيا 
وآس���يا، ومحاول ضم املنظمات 

الهندسية لالحتاد.
وقال انه���ا أول مرة يتطرق 
االحتاد الدولي ملشاكل املنظمات 
األفريقية، ويطرح طرقا حللها، 
مؤك���دا أن جناح ه���ذه اخلطوة 
يحسب لعادل اخلرافي الذي حتدى 
اجلميع بأنه قادر على الوصول 
إلى نتائج جيدة، رغم علم اجلميع 
بأن املنظمات الهندسية ال جتتمع 
على شيء وخالفاتها تشكل عقبة 
حقيقية أمام توحيد الرؤى إال أن 
ثقة م.اخلرافي وقدرته على القيادة 

تفوقت على اجلميع.
 ومن جهة أخرى أعرب العديد 
من ممثلي املنظمات الهندس���ية 
األفريقية عن سعادتهم بحضور 
املؤمتر وقالوا انها مناسبة جيدة 
أن نحظى باهتمام االحتاد الدولي، 
فلقد استطاع م.اخلرافي تقريب 
وجهات النظر الدولية مع وجهات 
النظر األفريقية في محاولة لوضع 
املشاكل الرئيسية التي تعاني منها 
املنظمات الهندسية األفريقية على 
طاولة االحتاد الدولي ومناقشتها 
ووضع حلول واقعية لها، وأشادوا 
باملقترحات التي قدمها م.اخلرافي، 
كما أثنوا على ما قدمه م.اخلرافي 
من املس���اعدات والدع���م املادي 
واملعنوي لهم، منوهني بخطوة 

انضمامهم لالحتاد الدولي.

القاهرة ـ بداح العنزي
أعلن االحتاد الدولي للمنظمات 
الهندسية دعمه للمطالب التي تقدم 
بها ممثلون ألكثر من 40 منظمة 
هندسية أفريقية في املؤمتر املصغر 
للمهندسني األفارقة الذي عقد في 
القاهرة بتفعيل دور املهندس���ني 
األفارقة، وق���ال رئيس االحتاد 
م.ع���ادل اخلراف���ي ان احلضور 
الكبير الذي شهده املؤمتر يعبر 
عن جناح القيادة الكويتية التي 

حازت ثقة العالم.
وأش���ار إلى أن الكويت لفتت 
أنظار العالم كل���ه، وأصبح لها 
صدى في أفريقيا العربية وأفريقيا 
السوداء، واجلنوب األفريقي املتأثر 
باالستعمار املختلف، وأن حضور 
25 دولة من أفريقيا في هذا املنتدى، 
هو جناح للمنظمات، ولكن نرى 
أن املنظمني كلهم كويتيون، من 
املهندسني الشباب صغار السن.

وأضاف أن من أهم النجاحات 
التي حتققت ف���ي املؤمتر رغبة 
عدد من الدول استضافة مؤمتر 
املهندسني األفارقة املقبل، ومنها 
ليبيا والسودان واملغرب، ومن 
أفريقيا زامبيا، واجليد  وس���ط 
ف���ي القضية أنه أصب���ح هناك 
تعاون ملحوظ إلجناح املبادرات 
التي تهدف للم الشمل الهندسي 
األفريق���ي، حيث قدم���ت 5 دول 
أفريقي���ة تبرعا قيمت���ه 5 آالف 
دوالر لكل منه���ا، ليكون املجمل 
25 ألف دوالر لعمل س���كرتارية 

خاصة ألفريقيا.
وأكمل م.اخلرافي ان ورش���ة 
العم���ل التي ترأس���ها تضمنت 
اس���تعراضا لتاريخ ومساهمات 
الكويتي في  التنمي���ة  صندوق 
العالم، الذي روج ملساهماته في 
ب���دول أفريقيا،  التحتية  البنية 
مشيرا الى ان تونس لديها أكثر من 

20 مشروعا ميولها الصندوق.
الكويت حضرت  وتاب���ع أن 
وتواج���دت وحتركت وكس���بت 

هذا املؤمتر فرصة سمحت لالطالع 
على مشاكل املنظمات الهندسية 

األفريقية
وأشادت خوس���يه باخلطوة 
الرائ���دة التي قام به���ا الرئيس 
املنتخب ل�WFEO م.عادل اخلرافي 
ال���ذي اس���تطاع ببراع���ة إقناع 
املنظم���ات األفريقية باحلضور 
وطرح مش���اكلها، كما استطاع 
جعلهم يجلس���ون عل���ى طاولة 
واح���دة ونبذ خالف���ات املاضي، 
لبدء صفحة جديدة من التفاهم 
والتعاون، ودعت خوسيه املنظمات 
األفريقية إلى العمل حتت مظلة 

واحدة.
وأشارت إلى أن ما فعله م.عادل 
اخلراف���ي بالنس���بة للمنظمات 
األفريقية، ق���د فعله من قبل في 
آسيا، حيث مت توحيد املنظمات 
الهندسية الصغيرة في عدد من 
ال���دول، ومتت مناقش���ة جميع 
مش���اكلها وطرح حلول منطقية 

لها.
وأضاف���ت أن قي���ادة م.عادل 
اخلرافي لالحتاد فرصة لتوصيل 
آراء هذه املنظمات جلميع الدول 
املش���تركة في ال� WFEO، مؤكدة 

واشار الى ان هناك دوال ليست 
لديها القدرة على املش���اركة في 
املؤمت���رات، ولذلك مت تأس���يس 
صندوق داعم حلضور املؤمترات، 
وسيتكفل األعضاء بالتبرع لهذا 

الصندوق.
وع���ن كارث���ة هاييت���ي قال 
م.اخلرافي ان احت���اد املنظمات 
الهندسية العاملي يشارك بخبرات 
البلدان  املهندسني إلعادة إعمار 
املنكوبة، حيث أرس���لت رئيسة 
االحتاد كتاب���ا إلى األمم املتحدة 
تع���رض خب���رات املهندس���ني، 
واس���تعداد فري���ق عم���ل م���ن 
إلى  املهندس���ني للس���فر  خيرة 
هاييت���ي واملس���اهمة في إيجاد 
التي  حلول للمشاكل اإلنشائية 

حدثت.
أما عن حتسني أوضاع املهندس 
خاصة في الدول التي ال يحظى فيها 
باملكانة املالئمة، أوضح م.اخلرافي 
أنه مت فتح عدد من املساحات في 
القطاع اخلاص إليجاد بعض فرص 
العمل، كما مت عمل دورات تدريبية 
لبعض الوظائف من خالل بعض 
الدول املتقدمة في املنطقة، كما أن 
هناك عددا من اخلطط املستقبلية 

أن قيادة م.ع���ادل اخلرافي غير 
محدودة ومنفتحة على اآلخرين، 
وأنه له كاريزم���ا القائد املتميز 
القادر على قيادة ماليني املهندسني 
في العالم، معبرة عن س���عادتها 
 WFEO �ال البالغة بتوليه قيادة 
ألنه يحمل أفكارا جيدة لتطوير 
االحتاد وإدخال جميع املنظمات 

إليه في جميع القارات.

طرح المشاكل

من جانبه ق���ال كمال عيادي 
ان مش���اركة هذا الع���دد الهائل 
من ممثلي املنظمات الهندس���ية 
األفريقية يعد جناحا كبيرا لقيادة 
م.عادل اخلرافي لالحتاد الدولي 
للمنظمات الهندسية، وأضاف أن 
تلبية املنظمات األفريقية دعوة 
م.اخلرافي ه���ي فرصة حقيقية 
ملعرف���ة وط���رح مش���اكل هذه 
املنظمات خاصة وأنها تنتمي إلى 
دول فقيرة، مؤكدا أن م.اخلرافي 
حت���دى اجلميع لثقته في قدرته 
على توحيد الصف األفريقي الذي 

ظل متبعثرا سنوات طويلة.
إلى جن���اح م.عادل  وأش���ار 
اخلرافي في إيصال صوت املهندسني 

التي ستفتح مجاالت واسعة أمام 
مهندسي العالم.

مكانة عالمية

وعن مكانة املهندس الكويتي 
داخ���ل الكويت بعدما اس���تطاع 
احلصول عل���ى مكانة عاملية رد 
م.اخلرافي على الصحافيني قائال 

اسألوا املسؤولني بالكويت.
وأش���اد م.اخلراف���ي بزميله 
رئيس جمعية املهندسني م.طالل 
القحطاني قائال: قبل 8 س���نوات 
لم يكن أحد يعرف ما هو احتاد 
املنظم���ات الهندس���ية الدول���ي 
WFEO لكن بعد تقلد القحطاني 
رئاس���ة جمعية املهندسني عرف 
الكثيرون ما هي ال� WFEO ألنه 
لديه رغبة حقيقية في التطوير 
فقام بعمل الكثير من االتصاالت 
اخلارجية، وتواصل مع كل ما هو 
معني بالشأن الهندسي، وأصبح 
الش���ارع الكويتي يعرف أهمية 
االحتاد العاملي، من خالل الكثير 
من الفعالي���ات واملؤمترات التي 

قامت بها جمعية املهندسني.
 وردا على سؤال حول تكرميه 
في لبن���ان وتكرمي���ه بالقاهرة 

واحتفاء كل املنظمات الهندسية 
به ورغم ذلك لم يتم تكرميه حتى 
اآلن بالكوي���ت ق���ال م.اخلرافي: 
لقد حظيت فعليا بالتكرمي حيث 
يكفيني استقبال صاحب السمو 
األمير وس���مو رئي���س مجلس 
الوزراء لي بعد فوزي باملنصب 
العاملي، وتساءل ضاحكا: ملاذا لم 
تكرمني جمعية املهندسني، اسألوا 
صديقي وزميلي طالل القحطاني 

عن ذلك.

توحيد العمل

أما رئيس احت���اد املنظمات 
الهندسية احلالية ماريا خوسيه 
فقد أعربت عن سعادتها لنجاح 
توحيد عمل املنظمات الهندسية 

األفريقية.
التي  العمل  وقالت ان ورشة 
أقيمت برئاس���ة رئيس االحتاد 
الهندس���ية  الدول���ي للمنظمات 
م.عادل اخلرافي، قد اس���تطاعت 
أن توح���د املنظمات الهندس���ية 
األفريقي���ة التي ه���ي أصال غير 
منظمة ولم يكن لها رؤية واضحة 
لتسير بشكل منظم حتت منظومة 
االحتاد الدولي WFEO، وأكدت أن 

الذي  العال���م وتقديره،  احترام 
ملس عن قرب الفكر الكويتي في 
الرائد من  الفك���ر  التطوير، هذا 
املهندسني الشباب صغيري السن، 
الذين ميثلون املستقبل لقيادات 
كويتي���ة يافعة في املس���تقبل 

الكويتي.

عدة توصيات

التي يقدمها  وعن املساعدات 
ال� WFEO للمنظمات الهندسية التي 
ليست عضوا فيه قال م.اخلرافي 
انه ستتم دراسة حاالتهم كل على 
حدة، وإذا كان لهم منظمات سنقدم 
لهم طلبا للدخول كما أن االحتاد 
أعفى املنظمات التي ال تستطيع 
دفع االشتراك السنوي من دفعه 
ملدة عامني كما أعطتهم تذاكر سفر 

حلضور مؤمتر األرجنتني.
 وعن أه���م التوصيات التي 
خرجت بها الورشة أكد م.اخلرافي 
لقد اس���تطعنا توحيد الرأي بني 
املنظمتني األفريقيتني حيث كان 
بينهما خالفات، مشيرا إلى دعم 
االحتاد لتأسيس منظمات هندسية 
للدول التي لي���س بها مثل تلك 

املنظمات.

نادي المتقاعدات في »المعلمين« يحتفل 
بافتتاح معرض »من صنع يدي« بعد غد

»السراج المنير« تفتح مخيمها الربيعي غدًا

فاطمة العوضي

)محمد ماهر(د.مشعان العتيبي خالل لقائه في ديوانية العبدلي

كامل سينظم للفتيات من 9 الى 
18 سنة حتت شعار »بعد الدراسة 
نبي وناسة« وفي يوم اجلمعة 5 
فبراير رحلة ترفيهية استطالعية 
الى منتجع سليل اجلهراء والى 
القصر االحمر وس���تقدم خالل 
الرحلة وجبتا االفطار والغداء.

وستتواصل انشطة املهرجان 
يوم السبت 6 فبراير من خالل 
اقامة ي���وم ترفيهي مفتوح في 
املخيم الربيعي التابع للجمعية 
فيما سيقام يوم االحد 7 فبراير 
مهرج���ان االنش���ودة وذلك في 
متام الساعة السابعة مساء في 
موقع ي���وم البحار، وخصصت 
انشطة يوم االثنني للنساء فقط 
من خ���الل رحل���ة ترفيهية الى 
املدينة الترفيهية س���تقام حتت 
شعار »رحتلك معانا غير« فيما 
س���تنظم يوم الثالثاء 9 فبراير 
الى  رحلة ترفيهية استطالعية 
البحي���رة الزرقاء، وس���تختتم 
االنش���طة بقضاء يوم ترفيهي 
في مخيم اجلمعية وحتت شعار 
»استمتع في مخيمنا« الى جانب 
امكانية قضاء ثالثة ايام بليلتني 
في ش���اليهات س���ليل اجلهراء 

وشاليهات الوطنية.
وقد وجهت ادارة االنش���طة 
الدعوة العضاء اجلمعية واالسرة 
التربوية لالشتراك في انشطة 
مهرجانها السياحي وقد حددت 

لبعض انشطته رسوم رمزية.

املتقاعدات  ن���ادي  يحتف���ل 
التابع الدارة املعلمات في جمعية 
املعلمني في متام الساعة العاشرة 
من صباح اخلميس املقبل بافتتاح 
معرض »من صنع يدي 4« الذي 
سيقام في الفترة من 28 الى 30 
يناير اجلاري حتت رعاية الشيخة 

شيخة العبداهلل.
وقد وجهت رئيس���ة النادي 
فاطمة العوضي الدعوة للمتقاعدات 
وربات البيوت والنساء بشكل عام 
حلضور املعرض الذي سيقام في 
قاعة الشيخ عبداهلل املبارك مبقر 

اجلمعية الكائن بالدسمة.
وقال���ت ان املع���رض ه���ذا 
العام س���يتميز بالتوس���ع في 
مجال املشاركة فيه وفي عرض 
الفنية  العديد من املش���غوالت 
اليدوية واالطباق  والصناعات 
املتنوعة واملتميزة التي تعكس 
قدرات وامكانات املتقاعدات وربات 
البيوت.وذكرت العوضي ان ابواب 
املعرض س���تفتح يوميا خالل 
الفترة الصباحية من الساعة 9.30 
الى 12 وخالل الفترة املسائية من 
الساعة 4.30 الى 8.30 وان الدعوة 
لزيارته مخصصة للنساء فقط، 
فيما عبرت في ختام تصريحها 
عن ش���كرها وتقديرها لرعاية 
الشيخة شيخة العبداهلل السنوية 
الذي يق���ام في اطار  للمعرض 
النشاط احلافل لنادي املتقاعدات 
الذي يعتبر االول من نوعه على 

حتت رعاي���ة نائب رئيس الوزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راش���د احلماد، اعلنت ادارة 
الس���راج املنير التابعة لوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية انها ستفتح مخيمها الربيعي، وذلك غدا 
االربعاء 27 اجلاري في متام الساعة احلادية عشرة 
والنصف صباحا ب���� »االكوابارك« ملراكز البنات، 
ثم االنتقال الفتت���اح مخيم مراكز البنني مبنطقة 

املخيمات بكبد.
وأوضحت انها اس���تكملت جميع االستعدادات 
الستقبال طالبها في مخيماتها الربيعية في العطلة 
الربيعية، من خالل برامج واستعدادات وورش عمل 
وأنشطة متنوعة، والذي عادة ما تخدم ابناءنا وبناتنا 
منتسبي مراكز الس���راج املنير، وتنال اعجابهم، 
مشيرة الى انها تستهدف حتقيق بعض االهداف 
التي ستعزز من مكانة السراج املنير كإدارة أخذت 
على عاتقها دوما مشاركة منتسبيها وموظفيها في 

كل ما من ش���أنه ان يوثق أواصر الصلة واحملبة 
بينهم. وأشارت الى ان املخيم الربيعي يستهدف 
حتقيق عدة اهداف على أساس���ها كان مش���روع 
املخيم الربيعي للعام السادس على التوالي، كأحد 
املشروعات الرائدة التي يعتز بها العاملون بإدارة 
السراج املنير ومن هذه االهداف: االهتمام باملشاركة 
اجلماعية واالخالق الرياضية والسلوك القومي من 
خالل ممارسة االنشطة الرياضية، وتنمية جوانب 
ال���ذكاء واملوهبة واالبداع ل���دى الطلبة من خالل 
املسابقات الرياضية واحلركة، اضافة الى اشباع 
امليول واالحتياجات في اطار من التوجيه السليم 
لطاقات الشباب فيما ينفعهم، وكذلك استغالل وقت 
الفراغ في اجازة نصف العام وفق ضوابط من الروح 
االسالمية، مشاركني في حتقيق استراتيجية وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية وفق رؤيتها »جهاز 
حكومي يس���هم في التنمية املجتمعية وفق فهم 

إسالمي يدرك الواقع ويستشرف املستقبل«.

املس���تويني احمللي واخلليجي، 
ويهدف الى ابراز امكانات وقدرات 
املتقاعدات وربات البيوت ويتيح 
لهن الفرصة في املشاركة بعرض 
ابداعاتهن ف���ي مختلف االعمال 

الفنية واليدوية.
من جان���ب آخر اعلنت ادارة 
االنشطة في اجلمعية عن انشطة 
مهرجانها السياحي السابع الذي 
ستقيمه في الفترة من 3 الى 10 
فبراير املقبل حتت شعار »تراثنا 
ما يضيع« وسيحتفل بافتتاحه 
السابعة من  الس���اعة  في متام 
مساء يوم االربعاء 3 فبراير في 
موقع يوم البحار حيث سيشتمل 
الفقرات  العديد من  احلفل على 
واالنشطة الترفيهية والترويحية 
فيما س���يقام في الي���وم التالي 
اخلميس 4 فبراير يوم ترفيهي 

العتيبي: رصد 8 مليارات دينار لالستثمار
في قطاعي الكهرباء والماء خالل السنوات المقبلة

مشروعا قانونيا ملجلس االمة 
من اجل انشاء شركات خاصة 
إلنتاج الكهرباء مبينا صعوبة 
ادارة قطاع فني تقني واقتصادي 
وفق الروتني احلكومي، مبينا 
ان الشركة ستطرح لالكتتاب 
على املواطنني بنس���بة %50 
بينما تتقاسم احلكومة والقطاع 
اخلاص ما تبقى من عدد االسهم، 
مشيرا الى ان مشروع القانون 
املذكور يتضم���ن بندا خاصا 
الكويتيني بنفس  بتوظي���ف 
النس���ب التي تعمل حاليا في 

احملطات.
ال���وزارة متجهة  ان  واكد 
بشكل جدي الى انتاج الطاقة 
الكهربائية من املصادر البديلة 
سواء كانت شمسية او الرياح 
او النفايات، لك���ن ما يعيقنا 
حالي���ا هو التطور الس���ريع 
لهذه التقنيات اجلديدة اخلاصة 
بتوري���د الطاق���ة الكهربائية 
البديلة، وقال: يجب ان تتمتع 
جميع املش���روعات واخلطط 
التنموية بالش���فافية ويكون 
املراقبني  باس���تطاعة كل من 
والصحافة االطالع عليها، وان 
تقبل احلكوم���ة بالنقد البناء 
من االطراف االخرى وتستمع 
الى وجهات النظر االخرى مهما 

كانت مخالفة او مغايرة لها.

مسبقة او حصرها في املصالح 
الش���خصية الضيقة بعيدا عن 
املصلحة العامة، موضحا اهمية 
دور اجلميع في مساندة اخلطة 
التنموية وتفعيل خطوات اجنازها 

وتفعيلها.
وقال ان النقص في الكهرباء 
واملاء س���يؤدي الى عدم وجود 
تطوير وتقدم في الدولة السيما 
انها مرتبطة باخلطة الس���كنية 
والتوزي���ع العمراني. معلنا ان 
الوزارة تسير وتعمل في حدود 
مع���دل كهربائي غير مريح وان 
الكهرب���اء لم تص���ل الى املعدل 
املطلوب، السيما ان هناك أكثر 
من 50 الف وحدة سكنية ستبنى 

في املستقبل.
وكش���ف ان الوزارة وضعت 
خطة خمس���ية لتطوير قطاعي 
الكهرب���اء وامل���اء، حيث بلغت 
تكلفة امليزانية 8 مليارات دينار 
للس���نوات املقبلة كاشفا عن ان 
تكاليف الوق���ود إلنتاج الطاقة 
الكهربائية س���تصل الى س���تة 
مليارات دين���ار في العام 2030 
مشددا على ضرورة التوجه الى 
استخدام الطاقة البديلة والترشيد 
في االس���تهالك كونهم���ا بوابة 
احملافظة على الثروة الوطنية.

واعلن عن تنسيق بني البلدية 
ووزارة الكهرباء من خالل الربط 

االلكتروني اآللي لالشراف على 
بناء املس���اكن اخلاصة لضمان 
عدم جتاوز اصحاب هذه املساكن 
املخطط املقدم من البلدية، الفتا 
الى ان الوزارة اعتمدت عدة بدائل 
للس���كن املثالي للمحافظة على 
الكهربائ���ي مثل تركيب  التيار 
العوازل احلرارية وتغيير شكل 
النوافذ والتهوي���ة وغيرها من 
الشروط التي تستخدم في كثير 
من البل���دان، واعتبر ان بعض 
التصاميم للمس���اكن اخلاصة 
تؤدي الى هدر كبير في الكهرباء 
وتستنزف ميزانية املواطن نفسه، 
وكذلك ميزانية الدولة ومواردها 

الطبيعية.
مبينا ان سلوك الترشيد هو 
وس���يلة للمحافظة على الثروة 
الوطنية وامل���وارد االقتصادية، 
وقال ان الوزارة لديها تعليمات 
ش���فهية بع���دم قط���ع التي���ار 
الكهربائ���ي عن االس���ر، لكن ما 
نراه ان البعض يتجاوز اخلطوط 
احلم���راء في تس���ديد الفواتير 
املس���تحقة عليه ج���راء التمتع 
بخدمة الكهرب���اء واملياه، داعيا 
الى ضرورة تطبيق نظام الدفع 
املسبق والعدادات الذكية لتقليص 
املديونية املستحقة للوزارة على 

املستهلكني.
وأشار الى ان الوزارة قدمت 

ف���ي البلد، مبينا ان التأخير في 
اتخاذ القرار او الصراع من اجل 
احلصول على تنفيذ هذه املشاريع 
آثاره السلبية  بالتأكيد سيترك 
على منو الدولة، مضيفا: ولدينا 
بذلك جت���ارب عديدة مررنا بها 
في وزارة الكهرباء ولعل أبرزها 
قرار ترسية محطة الصبية الذي 
خضع حملاوالت التهديد واإللغاء 
والتش���ويه به���دف تعطيله او 
الغائه، ألن من حاز تنفيذ املشروع 
جهة غير اجلهة التي سعت الى 
ذلك واعتبر ان انقطاع الكهرباء 
في العام 2006 كان نتيجة تأخير 
تنفيذ املشاريع وتأثير اجلهات 
اخلارجي���ة ف���ي اتخ���اذ القرار 
املناس���ب في الوقت املناس���ب، 
مطالبا بضرورة تفعيل القوانني 
بني اجلميع من اجل توفير مناخ 
ايجابي إلجناز أي مشروع حيوي 
ومهم للبنية التحتية واخلدمات 
الضرورية للمواطنني واملقيمني، 
مؤكدا اهمي���ة دور الرقابة على 
املشاريع بشكل سليم وقانوني 
بحيث ال يؤثر على عملية سيرها 
وتطبيقها على ارض الواقع، مبينا 
ان احلكومة تقدم بعض التنازالت 
في بعض االحيان مما يؤثر بشكل 

سلبي على بعض املشاريع.
واشار الى ضرورة أن ال تكون 
اآلراء واالحكام حول املش���اريع 

عبدالهادي العجمي
الوكيل املساعد لقطاع  اعلن 
التخطيط والتدريب في وزارة 
الكهرباء واملاء د.مشعان العتيبي 
عن رصد احلكومة ما يقارب نحو 
8 مليارات دينار لالستثمار في 
قطاع���ي الكهرب���اء واملاء خالل 
السنوات املقبلة، مؤكدا أن اخلطة 
احلكومي���ة التي أق���رت مؤخرا 
واقعية وطموحة، الس���يما في 
جانب تنفيذ املشاريع الكبيرة.

واش���ار الى أن توقف اجناز 
مشاريع البنية التحتية وغياب 
اتخاذ القرار املناسب في الوقت 
احملدد كلف امليزانية العامة مبالغ 
إضافية وعرض البلد إلى أزمات 
وتدني مستوى اخلدمات املقدمة 
للمواطن، مدلال على ذلك بأزمة 
الكهرباء عام 2006 وما أعقبها من 
أزمات مازالت الدولة واملواطنون 
يعانون منها. وكشف العتيبي في 
ندوة اخلطط احلكومية والقرار 
السياسي التي عقدت في ديوانية 
ناصر العبدلي مساء أمس األول 
عن بل���وغ تكلفة الوقود إلنتاج 
الطاقة الكهربائية في العام 2030 
الى ما يقارب ال� 6 مليارات دينار، 
مما يؤثر بشكل كبير على امليزانية 
اخلاصة بالدولة ويستنزف الثروة 
الوطنية واملورد االقتصادي االهم 
في البل���د معتبرا اخليار االمثل 
امام الوزارة ه���و التوجه نحو 
اعتماد آليات توليد الطاقة البديلة 
لتخفيف الهدر الكبير في املوارد 

االقتصادية احليوية في البلد.
وقال ان برنام���ج احلكومة 
طموح ويدف���ع باجتاه التنمية 
واالجن���از والبرنامج يتضمن 
خططا عديدة ل���وزارات الدولة 
ستكون بوابة الى تطوير البلد 
وإنقاذه من حالة الركود والشلل، 
مشيرا الى ان هناك تراجعا في 
جميع اخلدمات التي تقدمها الدولة 
للمواطن���ني واملقيمني على حد 
سواء، االمر الذي يجب جتاوزه 
من خالل اط���الق روح االجناز 
التي  وتنفيذ اخلطط والبرامج 
توقفت لفترات طويلة، وش���دد 
على ض���رورة االس���تفادة من 
التجارب الت���ي مرت بها الدولة 
والتي أثرت بش���كل سلبي على 
تنفيذ املشاريع التنموية والكبرى 

أكد أن تكلفة الوقود إلنتاج الطاقة الكهربائية ستصل لـ 6 مليارات دينار في العام 2030


