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األمير يهنئ رئيس غامبيا

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس يحيى جامع رئيس جمهورية غامبيا الصديقة 
عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني جلمهورية 

غامبيا، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

وّقع 5 عقود واتفاقية ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة اإلنمائية

وزير األشغال: تكلفة إعادة تأهيل محطة مشرف لن تتعدى 15 مليون دينار
ال�ركاب 2 الجديد  توقي�ع عق�د مبن�ى 
في مط�ار الكوي�ت إضاف�ة لمش�اريع أخرى 
منه�ا طريق الجه�راء بع�د األعي�اد الوطنية

وقياس أداء املشاريع من جهة جودة وكفاءة 
تشغيل املشروع الفعلية واالنتاجية.

وفيما يتعلق بالعق����ود واالتفاقيات التي 
مت التوقيع عليه����ا، أوضح الوزير د.صفر ان 
االتفاقية التي مت التوقيع عليها تتضمن االشراف 
عل����ى اعمال جتديد ش����بكة املجاري الصحية 
)املرحلة 12( مبنطقتي هدية والرقة، باالضافة 
الى التنسيق مع اجلهات املشرفة على أعمال 
الشبكة الهاتفية وأعمال شبكة االنارة بتكلفة 
1.1 ملي����ون دينار، وتقدر مدة تنفيذ االتفاقية 

بنحو 38 شهرا.
واضاف صفر ان اول العقود التي مت التوقيع 
عليها يأتي عقد اعمال جتديد شبكات املجاري 
الصحية املرحل����ة 12 مبنطقتي هدية والرقة 
بقيمة 7.9 ماليني دين����ار تقريبا ومدة تنفيذ 

العقد 36 شهرا أي نحو 3 سنوات.
وأشار د.صفر الى ان العقد الثاني عبارة عن 
انشاء واجناز وصيانة طرق ومجاري أمطار 
وصحية وخدمات اخرى مبنطقة الفنيطيس 
املرحلة االولى بتكلفة 8.7 ماليني دينار تقريبا 

ومدة العقد 27 شهرا.
وذكر صفر ان من بني العقود التي مت التوقيع 
عليها عقد انشاء وجناز وصيانة طرق ومجاري 
أمطار وصحية وخدمات اخرى مبنطقة املهبولة 
)املرحلة الثانية( بقيمة 10 ماليني دينار تقريبا 

وتبلغ مدة التنفيذ 810 أيام.
وأضاف صفر ان����ه مت ايضا التوقيع على 
عقد اعمال البالط في محافظة العاصمة بقيمة 
1.8 مليون دينار تقريبا، مبينا ان مدة تنفيذ 

العقد سنتان.
وأش����ار صفر الى ان العقد االخير الذي مت 
التوقيع عليه تضمن أعمال البالط في محافظة 
اجلهراء بقيمة 1.7 مليون دينار تقريبا، ومدة 

العقد سنتان ايضا.

العرب املنفذة ملشروع املستشفى أمر مباشرة 
عمل مبكرا وكان هناك تعاون من مس����ؤولي 

الشركة.
وأكد د.صفر أن ش����ركة املقاولون العرب 
ابلغوه بانهم سيستخدمون احدث التكنولوجيا 
في بناء املستشفى وسيستقدمون معدات على 
احدث املستويات املتطورة اضافة إلى استعداد 
الشركة لتدريب مهندسي الوزارة في املشاريع 
التي يقوم بها خبراء الشركة سواء في مصر 
أو الكويت اضافة لتدريب طلبة اجلامعة على 
تنفيذ مشروع جابر لتتحقق االستفادة، خاصة 
من خالل التقنيات احلديثة في مجال وعمليات 

البناء التي مت وضعها للمشروع.

اهتمام بإنجاز المشروع

واكد صفر اهتمام كبار املسؤولني في البلدين 
مصر والكويت بإجناز مشروع مستشفى جابر 
على احدث املواصفات العاملية، مشيرا الى انه 
ملس خالل زيارته االسبوعية للمشروع تقدم 

سير العمل.
وكان الوزير صفر قد رفض التعليق على 
اسئلة حول التهديد باستجوابه من قبل نواب 
في مجلس االمة، وكذلك سؤال حول ما حدث 
في املجلس البلدي وفي رده على سؤال حول 
كيفي����ة ادخال ايرادات، قال الوزير د.صفر ان 
ذلك يتم عن طريق فرض رسوم على اخلدمات 
التي تقدمها الدولة بحيث تفرض رس����وما أو 
مبالغ معينة عل����ى أي خدمات تقدمها الدولة 
ألي جهة س����واء حكومية أو خاصة، مش����يرا 
الى ان ذلك سيساعد على قياس وتقييم أداء 
العاملني وانتاجيتهم بالنواحي املادية، بحيث 
تعمل القطاعات العامة بطريقة تشبه القطاع 

اخلاص.
وقال صفر: ندعو الى وضع آليات ملتابعة 

اجلديد ملطار الكويت الدولي اضافة ملشاريع 
اخرى منها طريق اجلهراء وغيرها.

وفيما يتعلق باملعوقات التي تواجه الوزارة 
ف����ي عملها من قبل املش����روعات النفطية قال 
الوزير صفر ان الوزارة اجتمعت مع مسؤولي 
القطاع النفطي في عدة اجتماعات، مشيرا إلى 
انه متت ازالة ما بني عقبة أو اثنتني خالل كل 

اجتماع.
وأض����اف صفر رغ����م ذلك هن����اك بعض 
االعتراضات والتقاطعات لبعض املش����اريع 
اخلاصة بالوزارة يتم اآلن وضع احللول العلمية 
لتجاوزها وباالشتراطات التي يضعها القطاع 
النفطي ووفقا الجراءات الس����المة التي تؤمن 
عدم وجود ضغط على خطوط أنابيب النفط 

التي تعترض الطرق.
وأشار صفر إلى أن مسؤولي النفط لديهم 
خطه س����يتم تنفيذها على مراحل عام 2014 
سيتم من خاللها تأمني خطوط النفط بحيث 

ال تتعارض مع اخلدمات األخرى.
وحول ما مت خالل مقابلته مع السفير املصري 
طاهر فرحات أكد صفر أن االجتماع جاء حول 
قيام شركة املقاولني العرب باجناز مستشفى 
جابر االحمد حيث كان برفقة السفير رئيس 

شركة املقاولون العرب.
وأضاف أن ال����وزارة اطمأنت على مراحل 
س����ير املشروع وقامت مبنح شركة املقاولون 

االزمة املالية.
وقال: ندعو إلى وضع آليات ملتابعة وقياس 
وأداء املشاريع من جهة جودة وكفاءة تشغيل 

املشروع الفاعلية واإلنتاجية.
وأع����رب عن أمل����ه في ان ت����زداد األهمية 
بعملية اخلصخصة وأن يك����ون هناك جهاز 
كامل في الدولة يهتم بنقل اخلدمات العامة إلى 
اخلدمات اخلاصة إلجناح عملية التخصيص 

كما يجب.
وفي ردوده على اس����ئلة الصحافيني أكد 
الوزير صف����ر أنه مت توقيع عقد إعادة تأهيل 
محطة مش����رف للصرف الصحي بتكلفة لن 

تتعدى 15 مليون دينار.
وحول اختفاء عرب����ات التناكر التي كانت 
تقوم بنقل املي����اه من داخل املناهيل املوصلة 
باحملطة قال الوزير صف����ر ان الوزارة قامت 
باغالق جميع املناهيل واخلطوط املؤدية للصرف 
الصحي للمحطة لتأمني سالمة العاملني الذين 
يقومون باعمال داخل احملطة حاليا حلمايتهم 

من أي اضرار.
وأضاف أنه مت حتويل املياه إلى محطة صباح 
السالم وجزء تتم معاجلته على البحر عن طريق 
وح����دات املعاجلة هناك بحيث يتم صرفه في 

البحر وهو نظيف وخال من البكتريا.
وذك����ر صفر أن الوزارة مقبلة عقب اجازة 
العيد الوطني على توقيع عقد مبنى الركاب 2 

بنظام ال� B.O.T والشروط املرجعية ودراسات 
اجلدوى املتعلقة بهذه املشاريع.

وأكد د.صفر أن طرح مشاريع ضمن نظام ال� 
B.O.T يعد من األمور االساسية واملهمة إلجناح 
اخلطط التنموية للدولة، مبينا أن الدولة بدأت 
اآلن في التفكير خللق روافد ضمن هذه املشاريع 
وغيرها من املشاريع التي تتم دراستها تساعد 
وتساهم في ضخ إيرادات مالية في خزانة الدولة 

تضاف إلى اإليرادات النفطية.
وأضاف صفر: نأمل في انتهاج النهج العلمي 
في عملية تقييم األعمال لالستفادة من دروس 
وخبرات اآلخرين واالستعانة باملتخصصني 
لقياس االعمال والبدء م����ن حيث انتهى إليه 

اآلخرون وننجز ونحقق خطط التنمية.

توجه نحو الخصخصة

وف����ي رده عل����ى اس����ئلة الصحافيني أكد 
د.صفر أن هناك توجها لدى احلكومة بش����دة 
نح����و اخلصخصة، مش����يرا إل����ى أن برنامج 
العمل احلكوم����ي واخلطة االمنائية يتحدثان 

عن اخلصخصة.
واس����تدرك د.صفر قائال: هن����اك بطء في 
خصخصة بعض اخلدم����ات غير أن ما يدفع 
احلكومة للتفكير بجدية فيها هو النجاح الذي 
حتقق في قطاع البت����رول من خالل عمليات 
تسويق منتجات ومشتقات البترول ومحطات 
الوقود الت����ي مت تخصيصها وحققت جناحا 

بشكل جيد.
وأكد د.صفر أن هناك دورا كبيرا للحكومة 
والقطاع املصرفي في متويل املش����اريع داعيا 
جميع اجلهات لعدم التوقف أو التردد بحجة 
االزمة املالية، مش����يرا إل����ى أن حركة الدورة 
االقتصادية هي التي تس����اعد على دفع عجلة 
التنمية االقتصادية وتسرع بخطوات جتاوز 

دانيا شومان
أعلن وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر عن توقيع الوزارة 
5 عقود واتفاقية، مشيرا إلى أن 4 من العقود 
واالتفاقيات املوقعة تندرج ضمن برنامج عمل 
احلكومة واخلط����ة االمنائية الهادفة لتطوير 

املناطق والبنى التحتية.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي دعت 
اليه وزارة األشغال العامة مبناسبة التوقيع على 
عدد من العقود واالتفاقيات وذلك بحضور وكيل 
وزارة األشغال م.عبدالعزيز الكليب وعدد من 
الوكالء املساعدين ومسؤولي شركات املقاوالت 

املعنية بتوقيع العقود.
وأوض����ح الوزير د.صف����ر أن عقدين من 
بني العقود املوقع عليها يختصان بالصيانة 
االعتيادي����ة التي تقوم ال����وزارة بإجرائها في 

عامة احملافظات.
وأك����د صفر أن إقرار هذه املش����اريع يأتي 
ضمن خطة الدولة اإلمنائية وأن برنامج عمل 
احلكومة ه����و برنامج يزيد على  العام 2020، 
مش����يرا إلى أنه س����يكون هناك دور أساسي 
للقطاع اخلاص في تنفيذ املشاريع واملشاركة 
في تنفيذ برنامج احلكومة حيث انها ستساهم 
في دفع عجلة التنمي����ة االقتصادية واملالية، 
مشيرا إلى أن قيام أي دولة بضخ سيولة مالية 
لتنفيذ املش����اريع التنموية ومشاريع تطوير 
البنى التحتية سيس����اهم في تخفيف األعباء 
االقتصادية خاصة في ظل األزمة املالية التي 

تضرب بلدان العالم.
وأضاف د.صفر أن احلكومة تعول كثيرا على 
القطاع اخلاص وتشدد على ضرورة وجوده 
معها كش����ريك في دفع عجلة التنمية بالبالد، 
مشيرا إلى أن جلنة ال� B.O.T بدأت عملها وأعلنت 
بالفعل عن عدد من املشاريع التي سيتم تنفيذها 

إغ�اق المناهي�ل والخط�وط المؤدي�ة 
للص�رف الصح�ي للمحط�ة وتحوي�ل المياه 
لمحطة صباح السالم وراء اختفاء عربات التناكر

وكيل التخطيط في الكهرباء أكد وجود 7% احتياطي كهرباء والتخوف يكمن في حصول أعطال مفاجئة

العتيبي: أزمة مياه خال السنوات المقبلة

بأهمية الترشيد.
أما بالنسبة للنقل والتوزيع 
فقال: مهما كان االنتاج كافيا، اال ان 
مشاكل النقل والتوزيع ستستمر 
فال عالقة بني االنتاج والتوزيع، 
وتعرض محطات التوزيع خللل 
أمر متوقع ووارد في جميع دول 

العالم وليس فقط في الكويت.
واس����تغرب ما يشاع عن ان 
الوزير حّمل وكيل النقل بالتكليف 
عبداهلل صنقور مسؤولية ما حصل 
من انقطاعات في اجلهراء، الفتا 
الى ان الوكيل قد اعتذر عن تكليفه 
تزامنا مع حصول املشكلة، مؤكدا 
التحقيق مازالت تعمل  ان هيئة 
والوزير لن يحمل أحدا املسؤولية 

قبل ظهور النتائج.
وتوق����ع ان تصل الوزارة في 
املريح،  الفائض  ال����ى  عام 2013 
الفتا إلى ان املشاريع اإلسكانية 
املدرج����ة ضمن اخلطة  الكبيرة 
ستجعلنا مضطرين ملواكبة هذه 
الى  الزيادة السكانية فمن 2013 
2017 ستكون الطفرة الكبيرة في 
الزيادة السكانية وسيكون على 

الوزارة مواكبة هذه الزيادة.
وفيما يخص خطوط الضغط 
املرتفع، أكد ان ال����وزارة تراعي 
جميع املقاييس العاملية فيما يخص 

وجودها في املناطق السكنية.
وحتدث مس����اعد مدير إدارة 
العالقات العامة خالد الرفاعي عن 
اخلطة الترش����يدية لدى الوزارة 
والتي تقوم على التنس����يق مع 
»التربية« أيضا لتش����كيل جلنة 
املياه  إغ����الق  للترش����يد بهدف 
والكهرباء بش����كل جي����د بع����د 
انتهاء املدارس كما سيتم توزيع 
20 ألف بروشور ترشيدي على 

األطفال.

هناك. وأوضح انه عند احلديث 
ع���ن الكهرباء يجب التفريق بني 
االنتاج والتوزيع والنقل، الفتا 
الى انه بناء على الرقم املتوافر 
لالنتاج فنح���ن نحتاج الى %15 
فائضا واملوجود فعليا 6 الى %7 
من هذا االضافي، ولكن في حال 
حصلت أي اعط���ال في وحدات 
االنتاج يحصل التخوف من حدوث 
مشاكل، مش���يرا الى ان االنتاج 
الكلي خالل املوسم املقبل سيكون 
11300 ميغاواط واالستهالك املتوقع 
10700 وبهذا يكون الفائض 600 
ميغ���اواط وبالتالي لو خرجت 
وحدة من الوحدات فس���تحصل 
مش���كلة ويعتمد ذلك على وقت 
خروجها، مؤكدا ان اعمال الصيانة 
في اعلى مستوياتها والوزارة في 
أوج تأهبها، ولكنها دائما بحاجة 
الى مساعدة املستهلكني ووعيهم 

توفير 1500 ميغاواط كهرباء و100 
مليون غالون مياه، مشيرا الى انه 
في غضون الش����هر املقبل سيتم 
طرحها وليس هناك أي بديل عنها، 
أما محطة اجلليعة فهي موجودة 
وسيتم طرحها الحقا بالتنسيق 

مع مؤسسة البترول.
وحتدث عن اجتماع ضم وزير 
الكهرباء د.بدر الشريعان والعضو 
املنتدب في مؤسسة البترول سعد 
الش���ويب يهدف الى التنس���يق 
مع املؤسسة، ومت االتفاق معها 
لعشرين سنة مقبلة لتأمني الغاز 
ولو حتى باالستيراد، خصوصا 
في فترة الصي���ف ولدينا خطة 
لزيادة استيراد الغاز للتغلب على 
االنبعاثات من الوقود االحفوري 
ونحاول احلد من هذه االنبعاثات 
وخصوصا في احملطات الشمالية 
الس���كان  له���ا تأثير على  التي 

دارين العلي
»إذا كان الوض����ع بالنس����بة 
للكهرباء مطمئنا، على الرغم من 
كونه غير مريح بسبب التخوف 
من انقطاعات ممكنة خالل املوسم 
املقبل بعض الشيء، فإن األزمة 
في السنوات املقبلة ستكون في 

املياه خصوصا عام 2012«.
هذا ما اكده الوكيل املس����اعد 
لش����ؤون التخطي����ط والتدريب 
ومشاريع املياه والتنسيق واملتابعة 
د.مشعان العتيبي الذي أوضح ان 
نقصا محتمال في املياه ميكن ان 
يظهر خالل السنوات املقبلة بسبب 
الس����كانية وعدم متكن  الزيادة 
مش����اريع املياه املوجودة حاليا 
من تغطيتها مؤكدا ان املش����كلة 
احلقيقية ستظهر في حال تأخر 
محطة الزور الشمالية عن العمل 

في عام 2013.
وقال خ����الل مؤمتر صحافي 
عق����د صباح امس في الوزارة ان 
املي����اه هي األزم����ة املقبلة حيث 
سيكون هناك نقص في املياه خالل 
السنوات املقبلة، حيث بدأت تبنى 
العمارات وب����دأت احلاجة تظهر 
ولك����ن نحن س����نتعامل مع ذلك 
عبر تش����غيل محطتي الشعيبة 
45 مليون غالون والش����ويخ 30 
مليون غالون مما سيس����اهم في 
تعوي����ض النقص، والتأخير في 
عملية الزور الشمالية التي ستوفر 
في مرحلتها األولى 100 مليون، 
سوف يؤدي الى مشكلة كبيرة ألن 
عام 2012 سيكون حرجا بسبب 
عدم وجود مش����اريع حتى شهر 
مايو 2103 تاريخ تش����غيل أولى 
مراحل الزور الشمالية الفتا الى ان 
االنتاج احلالي للوزارة من املياه 
400 ملي����ون غالون امبراطوري 

يوميا.
موضحا ان »املفاوضات مازالت 
جاري����ة ولم يتم اغالقها بش����أن 

استيراد املياه من ايران«.
التخزين  وفيما يخص طاقة 
انها  العتيبي  االستراتيجي، قال 
أصبحت 2800 ميغاواط بعد اقامة 
خزانات جديدة، مش����يرا الى ان 
املخزون االستراتيجي املوجود 
حاليا  يبلغ 2200 مليون غالون 
الوزارة  امبراطوري، فيما خطة 
تهدف الى تخزين 5 آالف مليون 

غالون امبراطوري.
وأك����د ان مناقص����ة ال����زور 
الشمالية موجودة في برنامج عمل 
احلكومة الذي أقر منذ فترة، الفتا 
الى انها تش����مل مرحلتني سيتم 

حضور المؤتمر
 حضر املؤمتر باإلضافة الى د.مشعان العتيبي مديرة 
إدارة الدراسات والبحوث م.سهيلة معرفي ومديرة إدارة 
التخطيط م.إقبال الطيار ومديرة إدارة التطوير والتدريب 
م.عواطف الشاهني ومساعد مدير إدارة العالقات العامة 

خالد الرفاعي.
 لقاء املسؤولني في وزارة الكهرباء واملاء سيصبح 
نهجا شهريا وفق ما أعلن د.مشعان العتيبي حيث أكد ان 
خطة الوزارة اإلعالمية تقوم على استضافة اإلعالميني 
من قبل وكيل مس��اعد كل ش��هر به��دف التواصل مع 
اجلمهور ملا لذل��ك من أهمية في نقل املعلومة للجمهور 
الذي تهمه أخب��ار الوزارة كونها مت��س حياته اليومية 

بشكل مباشر.
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