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أعلن عدم مسؤوليته عن أزمة للكهرباء إذا تم إلغاء مناقصة »الزور« وإخضاعها ألحكام قانون توليد الطاقة الجديد

»اتجاهات« عن وزير الكهرباء والماء: تعهد خالل دور االنعقاد األول 
بصيف جيد في 2009 ورائع في 2010.. لكن االنقطاعات متواصلة

يضع أمامه حزمة من األولويات أهمها بناء محطات  طاقة كهربائية وتحلية مياه للش�رب عبر مجموعة مناقصات
س�اهم بفاعلية ف�ي إيجاد تواف�ق حكومي � نياب�ي حول قان�ون محطات تولي�د الطاقة ما أدى إل�ى إصداره

أعد مركز اجتاهات للدراس���ات والبحوث الذي يترأسه 
خالد املضاحكة تقريرا ش���امال عن اداء احلكومة والوزراء 
في أول س���نة انقضت مع نهاية مايو املاضي واس���تعرض 
التقري���ر اخفاقات واجنازات كل وزير، مع بيان مس���توى 
تعامل���ه وتعاونه مع مجلس األمة على الصعيدين الرقابي 
والتشريعي فضال عن بيان التحديات وأولويات كل وزارة 

خالل املرحلة املقبلة.
تقرير مركز اجتاهات تناول بشكل مختصر قائمة وعود 
الوزراء في مستهل تكليفهم بالعمل الوزاري مع بيان مدى 
اخفاقهم وجناحهم في اجناز تلك الوعود، وهو مؤشر يعكس 
مدى كف���اءة وقدرة الوزير على تنفيذ اجندة عمله ومن ثم 
قدرته على مواجهة حتدي���ات واولويات املرحلة االمنائية 
املقبلة. واطلق »اجتاهات« التقرير اخلاص بوزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان مبناسبة مناقشة مجلس االمة الزمة 
الكهرباء في جلس���ة خاصة على أن يتم نشر تقرير مفصل 
عن الوزراء املتبقني في حكومة س���مو الشيخ ناصر احملمد 

خالل االيام املقبلة.
الشريعان أخلى مسؤوليته في جلسة مجلس األمة خالل 
مايو املاضي عندم���ا اراد االعضاء اخضاع مناقصة محطة 
الزور الش���مالية ألحكام قانون بتأسيس شركات مساهمة 
عامة لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه 
حيث قال الوزير: إذا ألغيت مناقصة محطة الزور فلن أكون 

مسؤوال عن اي ازمة كهربائية مقبلة في البلد.
الوزير الشريعان تعهد أثناء مناقشة اخلطاب االميري 
خالل دور االنعقاد االول بصيف جيد في 2009 وصيف رائع 
في 2010 لكن انقطاع التي���ار الكهربائي عن بعض املناطق 

والقطع السكنية واحتراق احملوالت مازال مستمرا.
أكد الوزير الشريعان في أول تصريحاته بعد ساعة من 
تس���ميته وزيرا لهذه احلقيبة ان لديه رؤية حلل مش���كلة 
انقطاع التي���ار الكهربائي في الصيف تنقس���م الى خطط 
قصيرة وطويل���ة املدى..< النائبة د.روال دش���تي لوحت 
بدورها مبساءلة الشريعان بسبب محطة الزور وهي النائبة 
التي تعتبر االستجوابات محاوالت تأزمي الجهاض خطوات 

احلكومة االصالحية.

< تعهد الشريعان ببناء 6 محطات واالنتهاء من مناقصتها 
خ���الل صيف 2009 ولم يحدث ذل���ك حيث مر هذا الصيف 
وجاء صيف 2010 وبقيت مشاريع الكهرباء محلك سر وفق 

رأي النواب.
< أخلى مس���ؤوليته عن ط���وارئ 2007 و2008 وتعهد 
بالتصدي ألي جتاوزات في الوزارة وفي رأي بعض النواب ان 
هذا لم يحدث حيث لم يحل الشريعان اي مسؤول عن عقود 

الطوارئ الى النيابة ولم يكشف اي جتاوزات في وزارته.
< اكد الش���ريعان في عام 2009 ان صيف 2010 س���يمر 
دون مشاكل في انقطاع الكهرباء لكنه عاد في اول ايام عامه 
الثاني بال���وزارة في يونيو 2010 ليكش���ف عن ايام مؤملة 
تنتظ���ر الكويت من انقطاع الكهرباء بعد خروج العديد من 

احملطات عن اخلدمة.
< تعهد الوزير باالنتهاء من صيانة العديد من احملطات 
وادخالها اخلدمة ولم ينفذ الوزير هذا الوعد حيث خرجت 
العدي���د من احملطات من اخلدمة بس���بب اهم���ال الصيانة 

لسنوات.
< بناء محطات توليد الطاقة من خالل تأسيس شركات 
مس���اهمة عامة يتوالها القطاع اخلاص وحقق الوزير هذا 
الوعد بتجاوبه مع مقترح نيابي حول هذا الش���أن وانتهى 

الى اقرار املجلس لقانون محطات توليد الطاقة.

التعاون مع البرلمان

لم يكن عام الشريعان االول في الوزارة جيدا على صعيد 
عالقته مع بعض اعضاء مجلس االمة بالرغم من اعتماده على 
قاعدة نيابية واسعة بسبب انتمائه القبلي وقربه السياسي 

من احد التيارات في هذا السياق ميكن ان نرصد اآلتي:
< اجتماعات اللجان: حرص الوزير الشريعان على حضور 
اجتماعات اللجان البرملانية حيث نال اشادة من جلنة املرافق 
العامة على جتاوبه مع االقتراحات بقوانني التي ناقش���تها 

اللجنة السيما قانون محطات توليد الطاقة.
< املداخالت: لم يتردد الشريعان في الرد على مداخالت 
الن���واب عندما كانت حتني الفرص���ة ودخل في حوار ثقيل 
اكثر من مرة مع النائب خالد السلطان وفي جدال مع النائبة 

د.روال دشتي بسبب عقود طوارئ الكهرباء واصرار الوزير 
على التمسك باملسؤول عن عقود الطوارئ او بسبب محطة 
الزور وكانت اخط���ر تصريحات الوزير حتت قبة عبداهلل 
السالم هو اعالن عدم مس���ؤوليته عن ازمة الكهرباء اذا مت 
الغاء مناقصة الزور واخضاعها الحكام قانون توليد الطاقة 
اجلديد الذي ينص على انش���اء شركات مساهمة عامة الي 

مشروع او مناقصة للكهرباء.
< االستجوابات: لم يتلق الشريعان اي استجواب لكن 
د.روال دشتي لوحت مبساءلته سياسيا اذا استمرت مناقصة 

محطة الزور.
< االسئلة: تلقى الشريعان 46 سؤاال اجاب عن 21 منها 
بنسبة 45% محتال بذلك الترتيب السادس عشر واالخير بني 
16 وزيرا منهم رئيس الوزراء من حيث الرد على االس���ئلة 
وبس���بب عدم رد الوزير على االسئلة توجه اليه انتقادات 

نيابية واسعة.
< التشريع: ساهم الوزير الشريعان بفاعلية في ايجاد 
توافق حكومي نيابي حول قانون توليد محطات الطاقة ما 

ادى الى اصداره.
< التحديات واألولويات: يعتبر الوزير الش���ريعان في 
صدارة الوزراء الذين يواجهون حتديات متس مباشرة حياة 
املواطنني وهي التي���ار الكهربائي الذي اصبح اخطر واكبر 
ازمة تواجه الكويت وتعكس من وجهة نظر املراقبني منوذجا 
لالهمال احلكومي في حتديث وتطوير املرافق العامة للدولة 
بالرغم من الفوائض املالية السنوية القياسية وهناك حزمة 
أولويات اخرى للوزير تتمثل في بناء محطات طاقة كهربائية 
وحتلية مياه الشرب من خالل اجناز مجموعة من املناقصات 
خالل السنوات املقبلة اضافة الى االسراع في تطبيق القانون 
اخلاص بانشاء شركات مساهمة عامة لبناء محطات توليد 
الطاقة حتى يستطيع محاصرة ازمة انقطاع التيار الكهربائي 
اضافة الى حتد آخر يتمثل في ضرورة اسراع الوزير بالرد 
على اس���ئلة النواب حتى يرفع معدل اجوبته على االسئلة 
الكثر من 75% حتى ال يتسبب ذلك في توجيه انتقادات اليه، 
فضال عن ضرورة محاس���بة اي مسؤول متورط عن عقود 

طوارئ 2007 و2008.

خالد املضاحكةد.بدر الشريعان

ل على االلتزام من قبل »التربية« الوزارة تعوِّ

األحمال ارتفعت مجددًا  إلى 9995
ونهاية الموسم الدراسي توفر 250 ميغاواط 

دارين العلي
تنتظر وزارة الكهرب���اء واملاء الثالثاء 
املقبل بفارغ الصبر لكي تتنفس الصعداء 
بتوفي���ر 250 ميغاواط م���ا تبقى من 725 
مدرسة ستغلق أبوابها في اليوم املذكور، 
حيث تعلق وزارة الكهرب���اء واملاء آمالها 
على االلتزام الكامل من قبل وزارة التربية 
بإغالق التكييفات واالنارة بكاملها في تلك 

املنشآت املغلقة.
أما عن االحمال فقد عادت الى االرتفاع 
مجددا، حيث بلغ أقصاها 9995 ميغاواط 
أمس عند درجة ح���رارة 45 مئوية، وهذا 
بالرغم من عدم وجود دوامات في املؤسسات 
الرس���مية، وهذا ما يدعو الى التوقع بأن 
االيام املقبلة ستش���هد ارتفاعا جديدا في 

االحمال.
وفي س���ياق متصل، تعيش اجزاء من 
منطقة الش���ويخ الصناعية منذ اخلميس 
املاضي وحت���ى اليوم انقطاع���ا كهربائيا 
متقطعا نتيجة خلل فني في جهاز حتويل 
اجله���د في احد مح���والت محطة العمرية 
33/132 كيلوفولت. وتوقع مصدر فني في 
طوارئ منطقة العاصمة ل���� »األنباء« ان 
يستمر االنقطاع الكهربائي عن تلك االجزاء 
ملدة يومني أو ثالثة أيام مقبلة حلني استيراد 
جهاز حتويل اجلهد من اخلارج لعدم توافره 

في مخازن الوزارة.

الشريعان تلقى 46 سؤاال أجاب عن 21 منها بنسبة %45 

)اسامة البطراوي(احلرارة 38 درجة عند الساعة الواحدة و8 دقائق ظهرا

ارتفاع درجات احلرارة إلى 41 في متام الواحدة و26 دقيقة ظهرا


