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وجه النائب علي الدقباس���ي س���ؤاال لوزي���ر التجارة 6
والصناعة احمد الهارون تساءل فيه: ما نتائج حتقيقات 
اللجنة املكلفة برصد مخالفات املنطقة احلرة، وما التوصيات 
التي طلبتها جلنة التحقيق، وهل مت تنفيذ هذه التوصيات، 
وما االجراءات التي اتخذت بهذا الشأن، وعن اجراءاتكم حيال 

املخالفات التي سجلها ديوان احملاسبة على الوزارة؟

الدقباسي يسأل الهارون
 عن مخالفات المنطقة الحرة

قدم النائب د.محمد احلويل����ة اقتراحني برغبة، طلب في 
االقتراح االول: ان يق����وم ديوان اخلدمة املدنية باصدار قرار 
يسمح فيه للموظف ببيع رصيد اجازته ومبدة اقصاها ثالثة 
اشهر وملرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.وطلب في االقتراح 
الثاني: االيعاز لوزارة العدل بتس����هيل توثيق عقود الزواج 

الوالد الكويتية املتزوجة من غير كويتي.

الحويلة لتسهيل توثيق عقود
زواج أوالد الكويتية

المجلس كلف الوزارة تشكيل لجنة تحقيق بعضوية »الفتوى والتشريع« و »المالية« لفحص إجراءات االستعداد لفترة الصيف

توصيات.. لترشيد استهالك الكهرباء
 حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

كل��ف مجل��س االمة في جلس��ته اخلاصة امس ملناقش��ة ازمة انقطاع 
الكهرباء، ديوان احملاس��بة بفحص وتدقيق املوضوعات ذات العالقة بأزمة 
الكهرباء والنظر في مدى سالمة االجراءات وانسجامها مع القوانني وتقدمي 

تقرير له بذلك خالل ثالثة اشهر.
وج��اء في التوصية التي وافق عليها املجلس اثر االنتهاء من مناقش��ة 
اسباب االزمة وتداعياتها واحللول املطروحة لها انه »يكلف املجلس ديوان 
احملاس��بة بالنظر في مدى سالمة اجراءات الصيانة التي متت في محطات 
الزور والصبية والدوحة والش��عيبة وغيرها م��ن احملطات املنتجة للطاقة 
الكهربائية ومدى كفاية هذه االجراءات ومقارنة آراء املهندس��ني املختصني 
املتواجدين في احملطات مبا مت تنفيذه واعتماده من مشاريع صيانة من قبل 
ال��وزارة ومدى دقة وصحة وجود تعارض بني م��ا يتم تقدميه من تقارير 
من قبل املهندس��ني املباش��رين للعمل وما يتم اعتماده من قبل مسؤولي 
احملطات او الوزارة«.واش��ارت التوصية الى ان انت��اج الكهرباء بلغ معدل 
)10.900( ميغاواط وهو يعادل االس��تهالك خالل االيام املاضية ما قد يؤدي 
الى تعطل اي وحدة في احملطات املنتجة للكهرباء ومن ثم انقطاع الكهرباء 
ع��ن املناطق الس��كنية على الرغم من امكانية زي��ادة االنتاج على عدد من 
الوح��دات االخرى، حي��ث طالبت التوصية بفحص وتدقيق اس��باب عدم 
انت��اج هذه الوحدات حلملها االكبر وتس��اءلت التوصية عما اذا كان هناك 
اجراءات حتس��ن من انتاجها قام املهندسون املختصون بالتنبيه اليها ولم 

يتم التجاوب معها بوقت كاف.

وطالب��ت التوصي��ة بالنظر في مدى س��المة عقد تطوي��ر التوربينات 
البخاري��ة لزيادة االنتاج في عدد من الوحدات وتس��اءلت عما اذا كان ذلك 
قد مت مبوافقة قس��م الصيانة امليكانيكية والكمية املس��تهدفة وعما اذا مت 

حتقيقها واتت متفقة مع بنود العقد.
وتس��اءلت التوصية عم��ا اذا كانت هن��اك اجراءات ق��د متت لصيانة 
واصالح محطات خارج عقد الصيانة السيما الوحدات الثماني التي انشأتها 
احدى الش��ركات اخلاصة في محطة الزور وعن الكيفية التي مت بها اصالح 

التصدعات والكسور.
ووافق املجلس على توصية أخرى بضرورة قيام وزارة الكهرباء بعمل 
صيانة مكثفة لوحدات االنتاج في محطات الكهرباء واملطالبة بالتنسيق مع 
مؤسس��ة البترول الكويتية لزيادة حصة ال��وزارة من الغاز الطبيعي لرفع 
كف��اءة احملطات.وطالبت التوصي��ة وزارة الكهرباء كذل��ك مبراقبة وادارة 
الطلب على استهالك الكهرباء واملاء في اوقات الذروة في القطاعني التجاري 
والصناع��ي وتكثيف احلمالت االعالمية لترش��يد االس��تهالك واش��راك 
الوزارات مثل التربية واالوقاف والشؤون االجتماعية واملؤسسات االخرى 
في هذه احلمالت اضافة الى توفير متطلبات االمن والسالمة في احملوالت 

الكهربائية باملناطق السكنية.
وش��ددت التوصية على ضرورة تغيير اوقات الدوام الرسمي للصيف 
احلال��ي ليصبح من الس��ابعة صباحا حتى ال� 12 ظه��را وان تقوم الوزارة 
بتزويد جلنة املرافق العامة البرملانية بتقرير ش��هري عن اجراءاتها العملية 

املتعلقة بتنفيذ التوصيات. وفيما يلي التفاصيل:
الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا د.هالل الساير ود.بدر الشريعان على املنصة   )متين غوزال(

د.أسيل العوضي ومرزوق الغامن وصالح املال خالل سير اجللسة

افتتح نائب رئيس مجلس االمة 
عبداهلل الرومي اجللسة اخلاصة 
الساعة التاسعة والنصف بعد ان 
كان قد رفعه���ا الرئيس اخلرافي 
نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، 
وتال االمني العام عالم الكندري أسماء 
النواب احلاضري���ن واملعتذرين 
والغائبني من دون اذن أو اخطار.

عبداهلل الرومي: جلسة اليوم 
خاصة ملناقشة موضوع الكهرباء، 
ولدي قائمة كبيرة من املتحدثني 

وسنحدد 5 دقائق لكل متحدث.
بدر الشريعان: نشارك اجلميع 
القلق بش���أن الوض���ع الكهربائي 
وسنس���تعرض اجلهود املبذولة، 
وانتهز الفرصة ألش���كر العاملني 
في الوزارة وهم بحاجة الى الدعم، 
وشاهدت أحد املواطنني يعلق لوحة 
على منزله يعبر فيها عن غضبه، 
وكانت احلرارة تصل الى درجات 
قياسية بلغت في بعض املناطق 53 
وكان املواطن يلوم احلكومة والنواب 
وهذا يعكس انطباع املواطن بان 
املتسبب هو عدم اهتمام احلكومة 
واملجل���س واحيان���ا تتحول الى 
قضية سياسية وحينما عرضت 
على الكهرباء قبلت التحدي وكان 
لدي حلول قصيرة وحلول بعيدة، 
وهذه القضية تراكمية واالنقطاعات 
مستمرة منذ سنوات طويلة ونحن 
في الوزارة نعمل طوال 24 ساعة 
نعمل في احملطات والطوارئ ونعمل 
عل ى تطوير االنتاج وانشاء محطات 
جديدة وتطوي���ر البنية التحتية 

املتهالك���ة من���ذ عقود ث���م تقنني 
االستهالك، وهناك 28 ألف محول 
5 آالف محول منها ال تتماشى مع 
اجلو واحلرارة في الكويت وغير 
صاحلة، وهناك محوالت تتعرض 
للخلل ولعي���وب مصنعية، ايضا 
احلرارة املعتمدة 52 درجة إلجراء 
الفحوصات أم���ا في دول اخلليج 
50 درجة ونتيجة الرتفاع درجة 
احلرارة اتخذنا قرارا برفع الدرجة 
الى 55 درجة ولن نعتمد اي محول 
دون هذه الدرجة، وتابع الشريعان: 
أما شبكات اخلطوط الهوائية فهناك 
10% فيها تالفة، واتخذنا قرارا بحسم 
االحمال وخالل هذه السنة اعتمدنا 
الغسيل احلي للخطوط وهذه خطة 
جديدة اعتم���دت ألول مرة، وعام 
2008 خرجت 500 ميغاواط بسبب 
سياس���ة النقل، وتغيير اجلو من 
التراب والرطوبة تسبب في فصل 
التيارات الكهربائية وقمنا بإجراءات 
أدت الى زيادة معدالت التحصيل، 
وأعطينا انذارات للمتخلفني وخاصة 
في القطاع التجاري، وخدمة الرد 
على الشكاوى حتتاج الى تطوير، 
وهناك تنسيق مع وزير املواصالت 
بهذا الش���أن، ويتابع الشريعان: 
املشكلة تكمن في االنتاج، فقد وصلنا 
الى 99% من االس���تهالك االسبوع 
املاضي ونحتاج الى زيادة، وآخر 
محطة مت توقيعها في الكويت كان 
عام 1988 أي قبل 22 عاما، واحلكومة 
احلالية قامت بتوقيع عقد إلنشاء 
محطة الصبية عام 2009 وستدخل 

يختلف عن باقي التقارير السابقة 
من حيث كلمة »سوف« التي متأل 
التقارير السابقة، فأعطانا حال جذريا 
للقضية ولم يعط مسكنات، وحتمل 

مسؤولية وزراء سابقني.
آخ���ر محطة بنيت في الكويت 
1988، فهل يعقل ان نحمل الوزير 
احلالي مس���ؤولية 6 حكومات؟! 
قضية انفجار املولدات واحلرائق 
ليست وليدة اليوم فهي منذ 2006 
وكانت في عهد وزراء سابقني، واآلن 
الوزير مسؤول عن تنفيذ خططه في 
املرحلة القادمة وإذا أخفقت فلتتحمل 
املس���ؤولية ألنك أعطيتنا أمال في 

هذه القضية.
د.جمعان احلربش: نحن أمام 
أزمة حقيقية وجزء من األزمة هو 
عدم ق���درة الوزير على ادارة هذه 
األزمة، االنتاج يساوي االستهالك 
يعني إذا خرجت أي وحدة فسيكون 
القطع مبرمجا على مناطق الكويت، 
هل من املعق���ول أال يوجد فائض 
من الكهرباء ف���ي الكويت؟ هناك 
أخطاء موجودة في محطة الزور 
وبها 6 وحدات بسبب سوء التعامل 
وتقاعس الوزارة في توقيع العقد 
قبل شهرين اوصلنا الى هذا احلد 

في الصيف احلالي.
ال نحم���ل الوزير مس���ؤولية 
الس���نوات الس���ابقة، لكن محطة 
الصبية حتتاج الى إجناز وهناك 
معلومات ليست جيدة حول الصفقة 

في العقود الداخلية.
يجب ان نقدم مصلحة الكويت 

على كل شيء، وفي يدي الوثيقة 
الفضيحة وبها طلب الوزارة اعطاء 
400 أل���ف دينار على كل مناقصة 
ال تربحه���ا. الوزير يس���تأذن في 
اعطاء كل شركة تخسر املناقصة 
400 ألف دينار وذلك من الفتوى 

والتشريع.
وكيف يأتي شخص خبرته سنة 
يصبح رئيس قس���م؟! موظفون 
في مكتب الوزير شهادة رواتبهم 
على احملطات الرئيسية ليتمتعوا 
باالمتي���ازات الكاملة، وأنا أطالب 
بالذهاب الى ديوان احملاسبة وإذا 
أدانك فمكانك املنصة وإذا أنصفك 

فسنشيد بك هنا.
حس���ني مزيد: يجب أال يحّمل 
الوزي���ر ما ال يحتم���ل، وحتميله 
مسؤولية تقاعس وزراء سابقني، 
فهو يخطو خطوات تعزيزية لعدم 
قطع الكهرباء، ووقع عقد الصبية 
وهذه خطوة إيجابية ونحن بحاجة 
ال���ى وزراء ش���جعان يتحملون 
املس���ؤولية. هناك محطات مضى 
عليها أكثر م���ن 40 عاما، فلنعط 
الوزير صالحية وميزانية لينطلق 
الى األمام في املشروعات واالجراءات 

التصحيحية.
إذا كان هناك تأخير وس���بب 
رئيسي في انقطاع الكهرباء فمجلس 
األمة مشارك في هذا األمر ألن النوايا 
أصبحت غير طيبة وهناك من يريد 
أال يخط���و ال���وزراء أي خطوات 

اخلدمة خالل 2011، ونؤكد انه بدون 
التوقيع على محطات جديدة فلن 
حتل املشكلة، وجار اآلن التنسيق 
مع جلنة املشاريع التنموية إلنشاء 
محطة الزور وفق اسلوب املشاريع 
املساهمة، وسيكون هناك مشروع 
تعزيز القدرة املائية، وجار انشاء 
محطة جنوب البالد، وفي النهاية 
نقوم حاليا بتطوير اسلوب الترشيد 
وشكلنا جلنة في مجلس الوزراء 
لربط املعامالت في دفع الفواتير.

وسنتبنى حتويل الوزارة الى 
مؤسسة، وهناك مجهود كبير لنبني 
التكنولوجيا احلديثة ورفعنا تقريرا 
بهذا الشأن ملجلس الوزراء، ونؤكد 
ان القضية قضية وطن، واملوضوع 
لي���س جدي���دا، بل منذ س���نوات 

والكهرباء في حال غير جيدة.
الدقباس���ي: أخطر شيء  علي 
في قضية الكهرب���اء هو تضارب 
تصريحات املسؤولني في الوزارة، 
وه���ذا يدعو الى القل���ق، ونتمنى 
أال يتك���رر ألنه س���يفقد الوزارة 

مصداقيته���ا، أي���ن ذهبت املاليني 
التي صرفت على حملة ترش���يد 
واالغاني والبوسترات بال نتيجة، 
فهناك انفاق بال حساب وال رقيب 
وتفشت الرش���اوى والفساد في 
وزارة خدماتية. وس���يكون هناك 
مشاكل اكبر ان لم نتخذ اجراءات 

حاسمة.
نريد الوص���ول الى حل جتاه 
املش���هد املرعب احل���ادث اليوم، 
فأيام االمتحانات تنقطع الكهرباء، 
ونتحدث عن تنمية ومدينة حرير 
والكهرباء تنقط���ع اكثر من مرة، 
نريد حال، وعلى املجلس ان يحيل 
أي متنفذ الى النيابة العامة، نحن 
بل���د نبن���ي محط���ات كهرباء في 
اخلارج وعاجزون عن حل مشكلة 
الكهرباء في الداخل، واذا كان لديكم 
من اف���كار أو حتتاجون دعما في 
ال���وزارة فأبلغونا حتى نعطيكم 

الدعم الكامل.
أحمد الس���عدون: كنت أتوقع 
التهديد الذي س���معناه في جلنة 

املرافق عندما أقدمنا على شركات 
حملطات الطاقة، قالوا لنا لن نتحمل 
املس���ؤولية، فبسبب الصراع بني 
الكبار استنفدوا الفائض الذي كانوا 
ميلكونه الى ان أوصلونا للوضع 
الذي نح���ن عليه ورفع قيمة عقد 

محطة الصبية.
وشرعنا قانون صندوق التنمية، 
ولكن هناك خلل وعبث، وما يحدث 
حاليا فس���اد، أنت���م تقولون منذ 
سنوات ان هناك فائضا قدره %50 
فأين هو؟ وأي تخريب في الوزارة 
سيكون الوزير وفريقه مسؤولني 
عن هذا الفس���اد، والوضع احلالي 

متعمد لألسف.
د.يوس���ف الزلزلة: مسؤولية 
الوزير قائمة في كل س���اعة وكل 
حلظ���ة ألن املواط���ن يحتك بهذه 
اخلدمة مباش���رة، ولكن القضية 
ليس���ت جديدة واملرحوم حمود 
الرقبة قال قبل فترة ان البلد مقبل 

على أزمة في الكهرباء واملاء.
واحلكومة لم تقم بدورها كما 

ينبغ���ي، أؤكد على م���ا ذهب اليه 
السعدون، فمشكلتك انك أمام تركة 
خربة كبيرة جدا وال تقدر بني ليلة 
وضحاها على حل هذا الفساد، ولكن 

يجب ان تصحح هذه االوضاع.
هناك جتاوزات كبيرة جدا في 
وزارتك، وهناك خلل واضح وبني في 
وضع اليد على املال العام واشتركت 
ف���ي ذلك جلنة املناقصات دون أن 
يكون للحكوم���ة أي دور في هذا 

االمر.
واحملوالت التي انفجرت دليل 
على ان من قام بشرائها كان يعرف 
اخللل املوجود بها وانها جاءت على 
غير املواصفات القياسية وهناك 
في وزارتك مس���ؤولون تابعون 
للمتنفذين، وأعطيناك معلومات 

بهذا الشأن.
صالح عاشور: متابعة الكهرباء 
أوال بأول ومحاولة اصالح اخللل 
الكهربائي حتتاجان جهدا كبيرا من 
االخوان في وزارة الكهرباء يشكرون 
عليه، التقرير الذي سمعناه اليوم 

هايف يسأل عن تصريحات مدير جهاز اإلحصاء
وجه النائب محمد هايف س��ؤاال لنائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
جاء فيه: نشرت الصحف احمللية بتاريخ 2010/5/25 تصريحا ملدير اجلهاز املركزي 
لالحصاء مفاده أن مائة ألف نسمة غير مسجلني في بيان الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية واالحصائيات امليدانية وان هناك اس��بابا لذلك جار العمل على كشفها، 
متسائال عن مدى دقة هذا التصريح مرفقا بصورة من جميع املستندات التي 
استند إليها مدير اجلهاز في ذلك التصريح الصحافي، وما األسباب التي كانت 

وراء ذلك كما اشار لها مدير اجلهاز املركزي لالحصاء في ذلك التصريح؟.

جـامـعـة الكــويـــت
مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر

ق�سم برامج تقنية املعلومات

دورات الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2010/2009 �شهر يوليو

للت�شجيل : مراجعة مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر - جامعة الكويت - ال�شويخ  

مبنى اأكادميية 12 - ق�شم الت�شجيل واملتابعة - خالل الفرتة ال�شباحية من 8:30 - 12:30 ظهرًا

لالإ�شتف�شار ق�شم برامج تقنية املعلومات : 24987979 - 24985858

VB.net 3- الربجمة بلغة

تاريخ الدورة : 2010/7/29-18

الوقت : 7 - 9 م

الر�شوم : 60 د.ك

2- اأ�شا�شيات احلا�شب الآيل

) وندوز + وورد + 

باور بوينت + انرتنت (

 تاريخ الدورة : 2010/7/29-18

الوقت : 5 - 7 م

الر�شوم : 50 د.ك

1- مبادئ الإنرتنت

تاريخ الدورة : 2010/7/8-4

الوقت : 5 - 7 م

الر�شوم : 40 د.ك

6- تطوير مهارات ال�شكرتارية

الإلكرتونية للمحرتفني

تاريخ الدورة : 2010/7/22-18

الوقت : 5 - 7 م

الر�شوم : 60 د.ك

5- املحا�شبة املالية وتطبيقاتها

باإ�شتخدام احلا�شب الآيل

تاريخ الدورة : 2010/7/22-11

الوقت : 5 - 7 م

الر�شوم : 60 د.ك

4- تركيب �شبكات احلا�شوب

تاريخ الدورة : 2010/7/22-11

الوقت : 7 - 9 م

الر�شوم : 60 د.ك

9- الت�شميم الهند�شي 

)اتوكـــاد(

تاريخ الدورة : 2010/7/15-4

الوقت : 5 - 8 م

الر�شوم : 75 د.ك

8- تف�شري املرئيات الف�شائية 

با�شتخدام برنامج 

ERDAS Imagine 9.2
تاريخ الدورة : 2010/7/22-11

الوقت : 5 - 7 م

الر�شوم : 75 د.ك

SPSS 7- التحليل الإح�شائي

تاريخ الدورة : 2010/7/15-11

الوقت : 5 - 8 م

الر�شوم : 75 د.ك

Power Director -12

)لن�شاء وتعديل وحت�شري اأفالم

 الفيديو وال�شور (

تاريخ الدورة : 25 -2010/7/29

الوقت : 5 - 7 م

الر�شوم : 50 د.ك

11- ت�شميم واإنتاج اجلرافيك�س

)فوتو�شوب(

تاريخ الدورة : 2010/6/27 -2010/7/8

الوقت : 7 - 9 م

الر�شوم : 75 د.ك

 3d Studio max -10

تاريخ الدورة : 2010/7/29-18

الوقت : 7 - 9 م

الر�شوم : 75 د.ك

14- احرتاف التحليل الفني 

يف الأ�شواق املالية )امل�شتوى الأول(

تاريخ الدورة : 2010/7/25 -2010/8/5

الوقت : 7 - 9 م

الر�شوم : 80 د.ك

13- اأ�شا�شيات التحليل الفني

 يف الأ�شواق املالية

تاريخ الدورة : 4 -2010/7/8

الوقت : 6 - 9 م

الر�شوم : 70 د.ك

العـــازمي

وذلك م�ساء اليوم االثنني املوافق 2010/6/21

يف �سالة اأفراح الدبو�س مبنطقة الفحيحيل

لال�ستف�سار:  66587771 - 99532999

وبح�سوركم يتم الفرح وال�سرور

يت�ســرف  فالح بن مطرف العجمي

أفراح المطرف

حل�سور بــدعــوتــكــم 

جنله زفــــاف  بنـدرحفــل 
مة

عا
عوة 

الد

البقية ص 7

للإيــجـــــار

ب�شـــــرى

ملحالت ال�شيكوال

واحللويات

اال�صتف�صار للمهتمني االت�صال:

99047033

ال����ك����وي����ت وفد  �����ص����ي����زور 

م������ن رج���������ال االأع������م������ال 

م�صانع  اأع��رق  اأ�صحاب 

ببالد  ال���������ص����ي����ك����والت����ه 

ال�صام.

للفرتة من 21- 2010/6/23 

الدويسان: هل نحن بحاجة إلى زيادة إنتاجية أم إلى حسن التوزيع والنقل؟

مخلد: لو أخطأ الشريعان لحاسـبناه ويجب إعطاؤه ميزانية وصالحيات

جوهر: هناك شركات تضغط على المهندسين لتسلم قطع غيار فاسدة
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»التنمية واإلصالح« بأعضائها د.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش وفالح الصواغ علي الدقباسي خالل اجللسةمسلم البراك متحدثا إلى د.محمد العفاسي بحضور روضان الروضان

تقدمي���ة فلنع���ط الوزير فرصته 
لطرح املش���اريع وطرح احملطات 

املتعطلة.
سعدون حماد: كل رجل صاحب 
قرار يحارب، آخر محطة أنشئت 
ف���ي 1988 والكل متردد في توقيع 
عقود احملطات وأتى الوزير ووقع 
عقد الصبية لتدخل اخلدمة في 2011 
بقدرة 2000 ميغاواط ومن أوقف 
ذلك كله ه���و مجلس األمة فنحن 
شاركنا في إلغاء محطة الزور في 

2006، وفي 2008.
اس���تغرب من محاربة الوزير 
لتوقيع احملطات الكهربائية، واالخوة 
الذين سألوا رئيس الوزراء عن الغاء 
صفقة الداو، يجب اآلن الغاء محطة 

الزور، ولكن الفرق كبير.
يجب االستفادة من جتارب الدول 
املجاورة فهناك اجهزة حتافظ على 
درجة احل���رارة 27 درجة مئوية، 
وهناك مولدات للطوارئ متنقلة 
يجب توفيرها بحيث لو وجد أي 
عطل نستفيد منها، واقول للوزير 
ان الن���واب س���يحملونك طوارئ 

.2007
س���عد زنيفر: املش���كلة كانت 
موجودة منذ 20 سنة، وقائمة الى 
اآلن، وفي تصوري ان الوزير وفريقه 
اجتهد، ودرجة احلرارة هذا الصيف 
لم تأت منذ فترة على البلد فليس من 
االنصاف ان نحمل الوزير وفريقه 
مسؤولية درجة احلرارة املرتفعة، 

والوزير حتمل تركات من قبله.
مخلد العازم���ي: حمود الرقبة 
اهلل يرحمه في 2005 حذر احلكومة 
من أزمة كهرباء والوزراء السابقون 
لم يتحملوا مسؤولية توقيع عقد 
محطة الصبية، هذا الوزير اتخذ 
القرار الصحي���ح، أين اإلنصاف؟ 
والوكيل املساعد قال في 2007 حدث 
19 انفجارا في احملوالت، ولو أخطأ 
بدر الشريعان حلاسبناه، واطالب 
باعطائه ميزانية ليشتغل الوزير، 
وهل يتحمل الوزير الش���ريعان 
مسؤولية درجة احلرارة 60 درجة 

أو 50 درجة؟!
احلربش يطلب الرد على مخلد 

العازمي.
الروم���ي: ال م���ا أعطيك ما في 

نصاب.
احلربش: أريد التوضيح.

الرومي: ما في نصاب استرح.
احلربش: ال تدير اجللسة على 

كيفك.
الروم���ي: ال تضطروني ارفع 

اجللسة.

د.ضي���ف اهلل بورمية: هناك 
حوالي 5000 محول غير مطابقة 
للمواصفات، وخرجت من اخلدمة 
بعد انفجارها، وس���ببت انقطاع 
التيار، فم���اذا فعلتم في حق من 
اشتراها، البد من محاسبتهم، واال 
سيكون هناك أشخاص ستستغل 
نفوذها في الوزارة ومن أمن العقوبة 
أس���اء األدب، يجب محاس���بة من 

تكّسب من وراء هذه احملوالت.
لنا عتب على مسؤولي الوزارة 
م���ن تصريحاته���م املتناقضة، ال 
تعيشون الناس في أحالم، هناك 
مشكلة كبيرة ولكن أين احلل، البد 
من وجود خطة طوارئ، ونرفض 
تخويف الناس دون عمل، أطالب 
بخطة طوارئ في املرحلة القادمة 
حتى تدخل احملطة اجلديدة، والتي 
جاء التأخير في توقيع عقدها سببا 
في انقطاع التيار الكهربائي، مطلوب 
منكم عمل جاد ودؤوب، فهناك أراض 
متوافرة اآلن وال يوجد عذر في عدم 

انشاء محطات للطاقة.
د.علي العمير: هناك لوم يقع 
على املجلس في عدم اتخاذ التدابير 
الالزمة ملواجهة األزمة الكهربائية، 
نؤيد ان تكون الطاقة الشمس���ية 
طاقة بديلة ولكن هناك تكنولوجيا 
نووية سلمية، يجب البحث عنها 
وال تكفي ردود األفعال ملعاجلة هذه 

املشكلة.
أين صيانة احملوالت واالجراءات 
الوقائية لهذه احملوالت، ومن املسؤول 
عن هذه األمور فال نريد تسجيل هذه 

احملادثة ضد مجهول.
املشكلة اننا لم نصل الى احلد 
األقصى وأيضا لم نصل الى القطع 
املبرمج ولكن هن���اك انقطاع في 
الكهرباء، يجب وضع استراتيجية 

واضحة.
سالم النمالن: قضية الكهرباء 
أزلية منذ 30 سنة ونحن نعاني من 
انقطاع الكهرباء في الكويت وحتى 
قبل ميالد د.بدر الشريعان، ومن 
اخلطأ حتميله هذه املسؤولية فهناك 
ش���خص فعل مثل ما فعله د.بدر 
الشريعان، الذي عمل بكل جد، العام 
املاضي لم يحدث أي انقطاع ولم 
يوجد شخص قام بشكر الوزير، أما 
نحن فنصطاد في املاء العكر، بدر 
الشريعان لم يكن طوفة هبيطة، 
فهو وزير تكنوقراط ومسؤوليتنا 
ان نراقبه ونراقب أعماله إذا كانت 
بها أخطاء، وهو ليس كبش فداء فمر 

على الوزارة كثير من الوزراء.
إذا كانت احلكومة غير جادة فال 
يتحملها بدر الشريعان أو أعضاء 
وزارته، أين أنتم منذ 2007، يجب ان 

نبني ان اخلطأ مشترك بني املجلس 
واحلكومة، ونتمنى ان يعرف كل منا 
»وين يحط رجوله« وأرجو االبتعاد 
عن الش���خصانية نريد توصيات 
واقتراحات تصب في مصالح الوزارة 

وفي صالح الوضع احلالي.
مرزوق الغامن: القوة قد تكون 
مهمة ج���دا أكثر من األمانة، هناك 
خلل في الوزارة يجب ان تستمع 
إليها، كيف مت تركيب احملوالت غير 
املطابقة للشروط؟ وفي موضوع 
طرح والغاء املناقصات لم نشهد 
أي حتس���ن في وزارت���ك وهناك 
مقاولون ليس لديهم خبرة وقيم 
ومن ثم يتم اسناد مهام مهمة لهم 
ومن هنا يأتي اخللل، وهناك بعض 
املناقصات ان كان األول مستوفيا 
للشروط يتم الترسية على الثاني، 
فهل يضرب بع���رض احلائط كل 

التقارير الفنية؟
أين الطاقة الشمسية، والرياح، 

والطاقات البديلة األخرى؟
د.وليد الطبطبائي: نحن نكن كل 
التقدير للوزير لكن النقد لصالح 
املصلحة العامة ولم يسبق لنا انتقاد 
الوزير حتى يقال ان هناك ش���يئ ا 
مقصودا. قدمت سؤاال للوزير قبل 
سنة وعشرة ايام أي في 2009/6/11 
بعد اس���بوعني من توليه الوزارة 
وكان س���ؤالي عن تك���رار انفجار 
احملوالت وعدد احملوالت املعطلة 
وأسماء الشركات املوردة للمحوالت. 
االخ الوزير لم يجب عن الس���ؤال 
وقال انه يجري اعداد الرد. وبتاريخ 
2010/1/4 أرس���لت له كتابا حول 
الس���ؤال وعدم الرد والوزير الى 

اليوم لم يقدم اجلواب.
هل هذا وزير متعاون؟ بعض 
الزمالء يقولون أنتم تستهدفون 
الوزير، ملاذا تخفون املعلومات ومن 
هذه الشركات وهل تتعمد الوزارة 

اخفاء املعلومات؟
فيص���ل الدويس���ان: ال نريد 
للجلسة ان تتحول الى مديح للوزير 

وال الستقصاده.
القضية فنية بحتة. وهل الوزارة 
لديها توصيات وهل املجلس مقصر؟ 
القضية ال تعني الوزير وحده. نريد 
اخلروج بنتائج مقبولة للش���عب 
الكويت���ي، أما املدح بهذه الطريقة 
واالنتقاد بهذه الطريقة ايضا فغير 
مقبول. الوزير العليم حتدث سابقا 
عن القضية وقال: نحن لسنا بحاجة 
حملطات جديدة بل حلسن التوزيع 
والنق���ل وهناك 26 ال���ف محول. 
الوزير الشريعان قال ان املشكلة 
في انتاج الطاقة. اذن هناك تضارب 

في التصريحات.

املطلوب التعاون حلل القضية. 
على الوزارة تقدمي توصيات ايضا 
ألن العملي���ة فنية بحتة والوزير 
الش���ريعان ش���جاع، وعلينا رفع 

العقال له.
د.حس���ن جوه���ر: األخ ب���در 
الش���ريعان ورث تركة كبيرة من 
الوزارة. ونحن هن���ا نتذكر كالم 
املرحوم د.حمود الرقبة عن قضية 

الكهرباء.
املالحظ عندما يحدث انقطاع أو 
قصور في الكهرباء تكثر السرقات 
وانب���ه االخ بدر ال يك���ون هناك 
استغالل للظرف الراهن حتت ذريعة 
الطوارئ. هناك بعض الش���ركات 
تضغط على املهندسني لتسلم قطع 

غيار غير صاحلة لالستعمال.
الوضع مكهرب بدون كهرباء، 
س���أقدم للوزير دراسة سأتبناها 
كاقت���راح بقان���ون أو برغبة ألن 
تكون لدينا مرجعية ملعهد لدراسات 

الطاقة.
في املس���تقبل تقول الدراسات 
انه في عام 2030 س���يكون حجم 
االس���تهالك 30 غيغ���اواط وهذا 
ما س���يحتاج نصف انتاج النفط 

لتشغيل احملطات.
الصيفي مب���ارك الصيفي: من 
املؤسف ان نناقش قضية الكهرباء 
في بلد ثري مثل الكويت. لو كان 
لدينا عش���ر محطات لكنا انتهينا 
من املشكلة وكانوا وزعوا االمور 
بينهم وانتهى االمر، لكن املشكلة 
انها 3 محطات، وهناك صراع عليها. 
واملشكلة انها ال تتكرر اال كل 20 سنة 
احلاجة اليها. نسجل للوزير قرار 
الصبية. ونحن نتوسم في الوزير 
اخلير. توزيع احملوالت في املناطق 
يكون بشكل غير مالئم ومنظرها 
غير حضاري. نتمن���ى أال يكون 
الصيف املقبل به مش���كلة كهرباء 

ألنك ستتحمل املسؤولية.
التيار  خالد العدوة: انقط���اع 
الكهربائي ه���ز البلد والعيب كان 
في احلكومات املتعاقبة واملجالس 
املتعاقب���ة. وقد زامل���ت وزيرين 
رحمهما اهلل، د.حمود الرقبة الذي 
وقف هنا وقال ان هناك مشكلة مقبلة 
في الكهرباء. ثم وقف طالل العيار 
وقال نفس الكالم. نحن اآلن نتحدث 
عن طوارئ 2007 حصلت بها السرقة 
الكبرى ودخل بها سماسرة املقاولني 
الذين كانوا يعملون باالرصفة ثم 
صنفتهم الوزارة وجلبوا احملوالت 
ثم وصلوا بع���د ذلك لالرجنتني. 
دولة منتجة للطاقة تعاني من شح 
الطاقة. 8% معدل االحتياج للطاقة 
س���نويا. لو ان قرار محطة الزور 

الشمالية اتخذ خلففت االزمة. هناك 
مقاولون كبار يقدمون الرشاوى 
اكبحوا جماحهم، ال نريد ان نشتم 

الظالم بل نريد ايقاد شمعة.
د.روال دشتي: املوضوع ليس 
انت���اج كهرباء. ب���ل هو موضوع 
كهرباء. الوزير قال بعد انهاء محطة 

الصبية ستنتهي املشكلة.
الوزير قال ان املشكلة تكمن في 
التوزيع، ماذا عملت يا معالي الوزير 
في القضية؟ هناك 700 ميغاواط 
تذهب عن طريق الهدر. أليس���ت 

هذه امواال عامة. نحن نستهلك 15 
بيرأوار للفرد الواحد. يعني ضعف 

الشخص في السعودية.
أعطيت لنا ورقة تقول ان هناك 
1500 ميغ���اواط عجزا ماذا عملت 
ليس لهذا الع���ام بل العام املقبل؟ 
ه���ذه ال تري���د ماجيك ي���ا معالي 
الوزير، عدد س���كان سنغافورة 5 
ماليني نس���مة ونحن في الكويت 
3.5 ماليني والكهرباء عندهم أفضل 

من عندنا.
د.محمد احلويلة: هناك صراع 

لتحقي���ق املصالح عن طريق هذه 
املشكلة. والكويت تعاني من هذه 
املشكلة لعدم وجود تخطيط سليم، 
خصوص���ا ان القضي���ة مرتبطة 

بتحلية املياه.
وكلنا نعلم عن مشكلة طوارئ 
2007 واالختالسات التي حصلت، 
ونحن ندعو الوزير للضرب بيد من 
حديد لكل الفاسدين ونحن ندعمه 
في ذلك ونتمنى اال تكون في العام 

املقبل هناك ازمة كهرباء.
شعيب املويزري: بعض النواب 

ذكروا ارقاما لكنها غير مقيس���ة 
على الهدر الذي يحصل في بعض 
املصان���ع واملجمع���ات التجارية، 
نتمنى من الوزارة التنس���يق مع 
الوزارات االخرى لترشيد االستهالك 
واغالق الطاقة في بعض اجلهات 
بعد انتهاء العمل، نحن ندعم الوزير 
الصالح االوضاع وضد املتنفذين 
الستغالل مثل هذه االزمة والوزير 
تسلم الوزارة منذ عام تقريبا وهذا 

الدويسان إليقاف قنوات تلفزيونية
ترشيدًا الستهالك الكهرباء

قدم النائب فيصل الدويس��ان اقتراحا برغبة بشأن ترشيد الصرف 
الكهربائي.

 VHF وينص االقتراح على: ميلك تلفزيون الكويت محطات ارس��ال
تبث عليها قنوات رقم5، 6، 8، 9، 10، 11 و12.

كما يبث التلفزيون على قنوات UHF تبث عليها قنوات رقم 24، 26، 
28، 39، 45، 47 و59.

هذه القنوات الكثيرة تس��تهلك طاقة كهربائية كبيرة جدا لتشغيلها 
كما تكلف املال العام كثيرا من املصروفات س��واء من ناحية شراء قطع 
الغيار أو اجراءات الصيانة وال يوجد لها مردود اعالمي، حيث انه ال توجد 

.VHF مشاهدة لهذه القنوات ما عدا قناة 10 التي تبث على نظام
وللعلم فإن كل محطة ارسال توفر من الطاقة الكهربائية يوميا ما يعادل 

استهالك منطقة سكنية كاملة طوال اليوم وعليه، فإن املقترح هو:
أن يتم ايقاف تشغيل كل القنوات املذكورة أعاله على ان يتم تخصيص 
وتشغيل موجة واحدة فقط VHF أو UHF وذلك لتغطية جلسات مجلس 
األمة ولتغطية انشطة القناة الرياضية الثالثة في حال قيامها بالبث االرضي 
لبعض االنش��طة الرياضية، أما باقي احملطات فباالمكان االستغناء عن 
تشغيلها ألن احملطة الفضائية الكويتية تغطي ارسال برامج الكويت، أما 
محليا فلم يعد هناك من وجود فعلي ألي مشاهدين، حيث مت االستغناء 
عن نظامي االرسال UHF و VHFولم تعد اجهزة التلفزيون اجلديدة توفر 
ف��ي تقنياتها موصال للهوائي اليدوي التقليدي اخلاص باس��تقبال هذه 
النوعية من االرسال، وبهذا سيتم توفير قدر كبير من الطاقة الكهربائية 
وتوفي��ر كبي��ر في املال العام ميكن صرفه عل��ى أوجه أخرى من أوجه 

االنفاق احلكومي االكثر ضرورة وأهمية.

العـــازمي

يت�شــــــرف

عبداهلل املن�شور التميمي

وذلـــك م�شـــاء الــيـــوم االثـــنــني

املـوافــق 2010/6/21

يف قاعة اأفراح اأبو رمية يف االأندل�س

نرجو اعتبار هذا االإعالن مبثابة دعوة �شخ�شية

العانية ــول  ــب ق عـــن  نــعــتــذر  ــة:  ــظ ــالح م

وبح�شوركم يتم الفرح وال�شرور

اأفراح بني متيم

بدعــوتكـــم حلــ�شــــور

�أحمدحـــفــــل زفـــاف جنله

لال�شتف�شار: 97547171 - 97252525

تتمة المنشور ص 6

البقية ص 8

م.خالد الطاحوس متحدثا خالل اجللسة د.جمعان احلربش في حديث مع فيصل الدويسان ود.حسن جوهر
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مبارك الوعالن متحدثا عن أزمة الكهرباءأحمد السعدون املجلس يصوت ع لى توصيات »الكهرباء«

ال يعفي اي وزير او مس���ؤول من 
مسؤولياته.

د.فيصل املسلم: نشكر من يقوم 
بواجبه اليوم العادة الكهرباء الهل 
الكويت، نحن قدمنا الطلب الن هناك 
مشكلة حقيقية وهناك تضاربا في 
التصريح���ات، كان معنا 24 نائبا 
ايدوا الطلب، وهناك سوابق، االخ 
العليم جاء وطلب جلس���ة يجب 
الوقوف على االمور واالس���باب، 
نريد ان تكون هناك رسالة تطمني 
للناس وليس ان رمضان سيكون 
مؤملا، اذا ذهبنا لرئيس الوزراء قلتم 
اننا مؤزم���ون واذا ذهبنا للوزراء 
قلتم انن���ا ال نريد العمل ونعرقل 
االجناز، نخاطب م���ن اذن؟ وملاذا 
لم جت���اوب االخ الطبطبائي منذ 
اكثر من سنة؟ موقفك من طوارئ 
2007 مو زين، قلت سابقا انك اجبت 
علي واالمان���ة تقول انك لم تورد 
االجابة، ثم تق���ول ان البصيري 
لم يرد االجابة وهذا نهج ال نقبله 
بحجة ان االمر في القضاء، اين نذهب 
فاذا ذهبنا ملجلس الوزراء هاجمنا 
االعالم الفاس���د احلرية والصباح 
هذه من آثار التجنيس العفن الذي 
حصل قبل سنوات، واذا تكرر االمر 
سيكون مكانك هذه املنصة »يخاطب 

الوزير«.
مبارك الوعالن: اصبحت الكويت 

النائب الذي استغل نفوذه، الوضع 
احلالي غير جيد، نريد يوما نتحدث 
فيه عن اجراءات سليمة للوزارة. 
املجلس واحلكومة يتحمالن الوضع 

السيئ احلاصل في البلد.
محمد هايف:وزارة الكهرباء بني 
مادح وقادح والشعب ال يريد ذلك 
وال ذاك، الشعب يريد نتيجة من 
هذه اجللسة هل الكهرباء ستنقطع 
من الفترة القادمة؟ ارجو من الوزير 
االجابة عن هذا السؤال بوضوح 

وما احلل عند الوزارة؟
فالح الصواغ: املجلس فريقان، 
أحدهم����ا يدافع ع����ن الوزير وال 
يحمله املس����ؤولية وآخر يحمل 
الوزير املسؤولية ويكشف الفساد، 
والشعب بني ذلك وذلك، وأنا أحذر 
من النواب الذين مينعون املعلومات 
وأنا أفزع مع احلق، نعم الوزير 
يتحمل املسؤولية في هذه الفترة 
وإذا كان الوزير على حق فأنا أول 
من يدافع عنه، وإذا أدانه فسأكون 
أول من يقف ضده، لم تقدم شيئا 
للشعب الكويتي، أي نائب عنده 
معلومة يكشفها لبدر الشريعان.

د.يوسف الزلزلة: البد من شكر 
اإلخوان الذين يجلسون في احلر 
لكي ينام الشعب الكويتي، وعليه 
تنفيذ خططه املستقبلية ويجب ان 
نحاسب املسيء والذي كان سببا 

ملا نحن عليه اآلن.
الع����ام توصيات  وتال األمني 
في ختام اجللس����ة بشأن تشكيل 
جلنة حتقيق من الفتوى والتشريع 
ووزارة املالية للتحقيق في التجاوز 
على املال العام وإحالة املسؤولني 
عن التجاوز الى النيابة وان تنهي 
اللجنة حتقيقها 1 أكتوبر املقبل.

 � حض����ور 37، موافق����ة 24 
)موافقة(

وتال األمني العام توصية أخرى 
بش����أن تكليف ديوان احملاسبة 
بفحص وتدقيق املوضوعات املرفقة 
وتقدم تقرير خالل 3 أشهر حول 
مدى سالمة أنظمة األمانة في محطة 
الزور وغيرها من احملطات ومدى 

طنازة لبع���ض االناس في الدول 
املجاورة بس���بب م���ا تعانيه من 
مشاكل، احلكومة بجميع اجهزتها 
تتحمل املس���ؤولية، بعض الدول 
كانت تعاني من ازمة كهرباء وفدائية 
التنمية جاهزة ملساعدة  صندوق 
الدول االخرى حتى انه اقترح في 
يوم جلب مولدات ضخمة على ظهر 
بواخر حلل ازمتهم والكويت لم تفكر 
بها، عندما تقف وتنقطع الكهرباء في 
هذا الصيف الالهب الذي قد تذهب 
فيه ارواح، هل تنقصنا املادة لالسف 
موجودة دون فائدة بل ان املال يذهب 
لسراق املال العام واملفسدين وهذا 
ال يعفيك يا اخ بدر من مسؤولياتك 

ونريد حلوال لهذا االمر.
الرئيس: انتهى الوقت املخصص 

وال يوجد نصاب.
د.ب���در الش���ريعان: س���نأخذ 
مالحظات الن���واب بعني االعتبار، 
ال اريد ان يقولون انه حذر فقط بل 
اريد ان الشعب الكويتي يقول ان 
بدر الشريعان حذر وفعل، محطة 
الصبية تدخل اخلدمة في صيف 2011 
وبعد اصالح خطوط النقل ستدخل 
اخلدمة 500 ميج���ا وبعدها بعام 
واحد سيكون لدينا اضافي 2000 
ميجا، اجابة سؤال الطبطبائي كانت 
جاهزة منذ شهر يناير، لكن الفريق 
املتخصص في االجابة عن االسئلة 
رجع للفريق القانوني للتحقق من 

صحة وجود اي تعارض بني تقارير 
املهندسني املباشرين للعمل.

وبلغ إنت����اج الكهرباء 10900 
ميغاواط وهو ما يعادل االستهالك، 
وكان باإلم����كان زي����ادة اإلنتاج 
للمحط����ات رق����م 3 � 8، وفحص 
وتدقي����ق أس����باب ع����دم زيادة 
اإلنتاج ومدى سالمة عقد تطوير 

التوربينات.
وفح����ص وتدقي����ق إجراءات 

الصيانة حملطة الصبية.
)موافقة(

وت���ال األم���ني الع���ام توصية 
أخرى بش���أن عمل صيانة مكثفة 
في احملطات الكهربائية، ومراقبة 
الطل���ب على اس���تهالك الكهرباء 
واملاء، وتكثيف احلمالت اإلعالمية، 
وتوفير متطلبات األمن والسالمة 
الكهربائية بجوار  في احمل���والت 
املنازل الس���كنية وتغيير الدوام 

من الساعة 7 � 12 ظهرا.
 � حض���ور 38، موافق���ة 28 

)موافقة(
وتال األمني العام توصية أخرى 
تن���ص على ان »تتخ���ذ احلكومة 
اإلج���راءات احلكومي���ة لتوفي���ر  
الدعم الكافي للوزارة لتتمكن خالل 
األش���هر ال� 3 املقبلة من معاجلة 
اخللل الذي أدى الى انقطاع التيار 

الكهربائي«.
القانون  السعدون: أقررنا في 
الذي أقر شراء لغاية 500 ميغاواط 
وه���ذه توصية معيب���ة، وعندما 
صدر القانون كان لغرض أساسي، 
والتعديل الذي حدث على القانون 
كان بطلب من احلكومة وتقدر من 

احلني شراء 500 ميغاواط.
املطي���ر: هذا االقت���راح اقتراح 
»تش���فيط« فاحلكومة تستانس 
وتترك باقي التوصيات وتنفذ هذه 

التوصية.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على التوصية وكان���ت النتيجة 
كالتالي: موافق���ة 12، عدم موافقة 
23، امتناع 3، حضور 38 � املجلس 

ال يوافق على التوصية.

املعلومة واجابة الس���ؤال جاهزة 
وبعض املرفقات كانت غير موجودة 
وس���تؤمن واجلواب خالل يومني 
سيكون جاهزا، نحن على اتصال 
دائم م���ع جلنة املناقصات الجناز 
املشاريع، احملطات عليها اجهاد لكن 
االستهالك اصبح بنسبة 99% من 
االنتاج لكن السنة املقبلة سيخف 
هذا احلمل بسبب دخول معدالت 
انتاج اخرى، خالل ال� 3 س���نوات 
املقبلة سيتم استبدال 6 آالف محول، 
االخ الوعالن حتدث عن السياسات 
العامة ونحن نعمل على 3 محاور 
عن طريق حتديث االنتاج والترشيد 
وستؤخذ املالحظات بجدية، اي شيء 
ميس اهل الكويت ميس���نا ونحن 
نحس باملش���كلة، احد الوكالء لم 
ينم سوى ساعة واحدة خالل 24 
ساعة  وانا كنت مع املسؤولني على 

اتصال حلل املشكلة.
د.جمعان احلربش: انا واجهت 
العليم والس���المة وعلي اجلراح 
حول القضية واقول للش���ريعان 
اسأل االخوان الوكالء عن اجراءات 

العليم واقسم باهلل انه ليس اعز 
من الشريعان نحن نريد ان نبني 
دول���ة وليس لكل قبيلة او طائفة 

دولة.
الطبطبائي: سنة كاملة حتى 
جتيب عن سؤال، هناك تقاعس في 
االجابة. األزمة في عدم رد الوزراء 

على االسئلة.
العنج���ري: يج���ب أال نختزل 
املشكلة في األخ الوزير على الرغم 
من وج���ود الكثير من التجاوزات 
وسألت الوزير عن احتراق احملوالت 
وجاوب الوزير وقال 5000 محول 
بحاجة الى الصيانة أو التبديل هناك 
سوء في قطع غيار تلك احملوالت، 

ومنذ العام 88 لم ننب أي محطة.
الهاجري: أكثر من 3 س���اعات 
تتحدث، ونقول »قواك اهلل« على 
ادائك وليقل احتياجاته في االشهر 
الثالث���ة املقبلة، ولذلك نريد منك 
الدعم، قف وقل نحتاج منكم الدعم، 
وكل احتياجات���ك من امليجاواط، 
طوارئ 2007 د.الشريعان كان في 
أمي���ركا وحتملها الوزير، الوزراء 

السابقون كلهم جنوم.
وتال األمني العام اقتراحا بتمديد 

الوقت آلخر املتحدثني
)وافق املجلس(

العنجري: قضية  عبدالرحمن 
بناء محطات هي مسؤولية مجلس 
الوزراء وعليه ممارسة اختصاصاته 
ومسؤولياته من خالل الوزير، يجب 
ان نكون موضوعيني ألن الوزير 
لم ميض على عهده اال سنة، ووقع 
على عقود مشروع بنى حتتية وهو 
الصبية بق���درة 2000 ميجاواط، 
الزور  ونتمنى اس���تكمال محطة 
ليصل الى 4000 ميجاواط. والكويت 
ستكون في سنة 2020 في حاجة 

الى 18 ألف ميجاواط.
ناجي العبدالهادي: البد أن نكون 
موضوعيني ونضع ميزانية اليجاد 
انظمة األمن والسالمة للمحوالت 
لتفادي احلرائق، واملرحلة القادمة 
البد للوزارة أن تعمل جرعات اعالمية 

توعية لالستهالك والترشيد.
مسلم البراك: يجب أن نطمئن 
الن���اس من خالل هذه اجللس���ة، 
فم���رة يقولون هناك قطع مبرمج 
ومرة أخرى ال؟ فأصبحت السمة 
الغالبة هي قطع الكهرباء، فيهمنا 
معرفة تفاصيل ذلك األمر.هل يعقل 
احلديث عن حتويل الكويت مركزا 
ماليا والكهرباء تنقطع عن أهالي 
الكويت. ابحث عن الفساد في 2007، 
2008 فهي كارث���ة نعاني اثارها، 
املناقصات تكون وسيلة من وسائل 
الكهرباء الهل  الثراء نريد توفير 
الكويت، ما يح���دث في البلد أمر 
غير صحيح وغير مقبول يجب أن 

نتعاون والناس تشعر بألم.
محوالت قدمية وكابالت قدمية، 
العلة؟ واحلديث عن ترشيد  أين 

وحتويله الى اغاني هو ضحك على 
الكويتيني.

دليهي الهاج���ري: هذا الوزير 
حتى الترش���يد ما عطوه، الشيخ 
زايد جمع التجار وقال لهم من أين 
طلعت ثروتكم قالوا من هذا البلد  
فقال لهم وماذا فعلتم لهذا البلد، 
التالحم،  الفزعة ووقت  هذا وقت 
تلك محوالت ونتف���ن في بنائها 

بجوار املساكن.
حس���ني احلريتي: الكهرباء مر 
عليها رؤس���اء حكومات ووزراء 
ووكالء ووكالء مساعدون وطوارئ 
2007 يحقق فيها املجلس والديوان، 
ومجلس الوزراء لن يفعل شيئا، 
فلتتقدم مبيزاني���ة طارئة وتتقد 
باالج���راءات املطلوب���ة من���ك، 
ووقعن���ا على طل���ب االحالة الى 
ديوان احملاسبة ولكننا نثق فيك، 
اطلب س���فنا بحرية متد الكويت 

بالكهرباء.
محمد املطي���ر: نعاني في هذا 
الصيف احلار م���ن أزمة الكهرباء 
والت���ي اتت ب���دون أي تنبيه من 
وزارة الكهرباء، وأتى القطع املبرمج 
مفاجئا للكل ونريد من الوزارة تفهم 
البديلة  هذا األمر وتضع اخلطط 

لتفادي األزمة.
خالد الطاح���وس: عدم وجود 
ال���وزراء دليل على ع���دم اهتمام 
احلكومة بهذه القضية، هناك سرقة 
للمال العام ف���ي الوزارة، ولم نر 
اجراءات حكومية عندما كان هناك 
تنفيع لشركة طوارئ 2007، وبيان 
احلكومة الذي تلى اليوم حبر على 

ورق.
هناك مجمعات ومناطق سكنية 
مخالفة، بلد غني���ة مثل الكويت 
تنقطع بها الكهرباء، افصحوا عن 

عاشور: الوزير مسؤول فقط عن تنفيذ خططه المستقبلية

الزلزلة: الشريعان ورث تركة خربة ال يستطيع معالجتها بين ليلة وضحاها

تتمة المنشور ص7

وزارة الـداخلـيـة

اأواًل: ال�شروط العامة: 

1. اأن يكون املتقدم كويتي اجلن�سية.
2. اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة.

3. األ يكون قد �سبق احلكم عليه يف جناية اأو يف جنحة خملة بال�سرف اأو بالأمانة.
4. األ يكون قد �سبق ف�سله من خدمة احلكومة بحكم اأو بقرار تاأديبي نهائي.

5. األ يكون قد �سبق ف�سله تاأديبيًا من اأحد الأجهزة التعليمية بالأكادميية اأو من اأي جهة تعليمية اأخرى.
6. األ يكون قد �سبق قبول ا�ستقالته يف نف�س العام الدرا�سي اأو يف العام الدرا�سي ال�سابق من اجلهاز التعليمي الذي يرغب يف اللتحاق به.

7. اأن يكون لئقًا �سحيًا للخدمة النظامية.
8. األ يقل طول قامته عن )165 �سم(.

9. اأن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والختبارات النف�سية.
10. اأن يجتاز الطالب املقابلة ال�سخ�سية.

ثانيًا: ال�شروط اخلا�شة

1. اأن يكون من اأبوين كويتيني.
2. اأن يكون حا�ساًل على موؤهل جامعي معرتف به، ول يقل تقديره عن »جيد جدًا« واأل يكون قد م�سى على املوؤهل الدرا�سي اأكرث 

من عامني درا�سيني ما مل يكن قد ا�ستمر بالدرا�سات العليا باإحدى اجلامعات اأو املعاهد العليا املعرتف بها.

3. اأن ل يزيد عمره على ثالثني �سنة ميالدية يف اأول اأغ�سط�س من العام الذي يتقدم فيه لاللتحاق بالكلية.
ثالثًا: التخ�ش�شات املطلوبة

رابعًا: امل�شتندات املطلوبة

1. املوؤهل اجلامعي احلا�سل عليه املتقدم.
2. البطاقةاملدنية الأ�سلية و�سورة عنها.

3. ح�سور �ساحب العالقة �سخ�سيًا �سرط لت�سليم مغلف طلب اللتحاق.
خام�شًا: اإجراءات الت�شجيل

يوم  �سباح  من  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  وحتى  الثامنة  ال�ساعة  من متام  تبداأ  اللتحاق  طلبات  مغلفات  لتوزيع  املحددة  الفرتة   .1
اخلمي�س املوافق 2010/7/1 وحتى يوم اخلمي�س املوافق 2010/7/15.

الأ�سلية، وح�سور  املدنية  والبطاقة  الدرا�سية  ال�سهادة  على  الطالع  اللتحاق  بطلب  اخلا�س  املغلف  على  للح�سول  ي�سرتط   .2
الطالب �سخ�سيًا.

3. على املتقدم للت�سجيل التقيد مبواعيد مراجعة جلنة الت�سجيل باليوم والتاريخ املبني على طلب اللتحاق.
4. جميع املراجعات تكون من خالل بوابة الأكادميية رقم )3( اإدارة الت�سجيل والقبول التابعة ملكتب الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون التعليم والتدريب.

هذا ومما هو جدير بالذكر اأن:

ــــ مدة الدرا�سة: �سنة درا�سية واحدة

ــــ الرتبة: يعني اخلريج بعد اإمتام الدورة بنجاح باأول مربوط رتبة )مالزم( للعمل يف قوة ال�سرطة.

ــــ املكافاأة: يتقا�سى الطالب خالل فرتة الدرا�سة مكافاأة مالية مقدارها )350 ( دينار.

واهلل املوفق

تعلن وزارة الداخلية عن بدء ا�شتالم طلبات الراغبني يف االلتحاق باأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم االأمنية للح�شول على 

دبلوم الدرا�شات التاأهيلية لل�شباط االخت�شا�شيني من حملة ال�شهادات اجلامعية للعام الدرا�شي )2011/2010( وذلك 

خالل الفرتة من يوم اخلمي�س املوافق 2010/7/1 وحتى يوم اخلمي�س املوافق 2010/7/15، وفقًا لل�شروط التالية:

التخ�س�س

طب ب�سري

نظم املعلومات والربجمة

مو�سيقى

حما�سبة

طب بيطري

التخ�س�س

هند�سة ات�سالت

هند�سة كهربائية

هند�سة ميكانيكية

هند�سة كيميائية

هند�سة مدنية )تخ�س�س مرور(

م

1
2
3
4
5

م

6
7
8
9
10

م

11
12
13
14
15

التخ�س�س

هند�سة الكرتونية

هند�سة �سبكات

هند�سة كمبيوتر

علوم احلا�سب الآيل

»GIS« جغرافيا( تخ�س�س تخطيط ح�سري ونظم معلومات(

ب�صاأن الت�صجيل بدورة دبلوم الدرا�صات التاأهيلية ل�صباط االخت�صا�ص الدفعة 22

اإعــــــــــــــالن

زنيفر: ليس من اإلنصاف تحميـل الوزير درجة الحرارة المرتفعة
السعدون:  الشـريعان ورفاقه مسؤولون عن الفسـاد الحالي في »الكهرباء«
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الشريعان: تطوير اإلنتاج والبنى التحتية للخدمات الكهربائية وتعزيز ثقافة ترشيد االستهالك
اعلن وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان ان خطة الوزارة ملواجهة 
فصل الصيف تعتمد على 3 اسس 
هي تطوير االنتاج وتطوير البنى 
التحتية للخدمات الكهربائية وتعزيز 

ثقافة ترشيد االستهالك.
جاء ذلك في بيان القاه في املجلس 
ام���س هذا نصه: في البداية، اود ان 
اشكر املجلس على عقد هذه اجللسة 
التي سنناقش فيها قضية الكهرباء 
التي حتظ���ى باهتم���ام املواطنني 
وتؤرقنا جميعا كمجلس وحكومة، 
وسبق ان ابديت امياني بضرورة عقد 
هذه اجللسة في وقت مبكر، فنحن 
في الوزارة نش���ارك املجلس القلق 
واحلرص على تقليل تبعات القضية 
قدر االمكان وتوفير الكهرباء الالزمة 
ملواجهة الصيف احلار، وهي فرصة 
الطالع املواطنني واالخوة واالخوات 
اعضاء املجل���س على اجلهود التي 
تبذلها الوزارة حاليا واخلطط التي 

تسير عليها للمستقبل.
وقبل الدخول في املوضوع، اود 
ان اقول كلمة للجنود املجهولني الذين 
سيواصلون الليل بالنهار لتأمني راحة 
املواطنني، وارجو منكم ان تشاركوني 
اآلن بتسجيل عظيم الشكر والتقدير 
للمهندس���ني والعاملني في الوزارة 
على جهودهم، واخص بالذكر فنيي 
الطوارئ واحملطات الذين بينما نحن 
ننعم به���واء املكيف البارد في هذه 
القاعة هم اآلن يقاسون حر الشمس 
واملولدات وما يصاحبها من ضغوط 
جسدية ونفسية لتقليل آثار زيادة 
االحمال، لذلك هم اآلن بأمس احلاجة 
لدعمنا وتش���جيعنا الى ان تنتهي 

فترة الصيف.

قضية إنسانية ووطنية

رمب���ا لم تفتكم الص���ورة التي 
انتش���رت امس في بعض وسائل 
االعالم واملسجات لالفتة التي وضعها 
مواطن على بيته يشتكي من انقطاع 
الكهرباء، فهذا املواطن عبر عن رأيه 
ومشاعره بطريقة عفوية وبسيطة 
لكنها عميقة مبعانيها، واضطراره 
الى التعبير بهذا الشكل يبني مدى 
املعان���اة التي مير به���ا املواطنني، 
فهي فترة عصيبة وظروف صعبة 
منر به���ا جميعا، مواطنني وعاملني 
بالوزارة على حد سواء، فلدينا على 
س���بيل املثال مهندسون يتعاملون 

مع معدات تص���ل حرارتها الى 80 
درجة، وهناك بع���ض املنازل التي 
يضطر ساكنوها لقضاء اوقات بال 
اجهزة تكييف وغيرها من االجهزة 
الضرورية حتى عودة التيار، املواطن 
صاحب الالفتة الم الوزراء والنواب 
معا على معاناته، الوزراء والنواب، 
وهو ما كان سيلومنا جميعا لو لم 
تتكون عنده الصورة اننا منشغلني 
بتقاذف االتهام���ات واللوم بدال من 
ايجاد احللول والعمل عليها، لذلك 
فالقضية انسانية ووطنية بالدرجة 
االولى ويجب التعامل معها على هذا 
االساس، وال ينبغي ان تتحول الى 
قضية سياس���ية تضيع فيها راحة 
املواطنني ومصاحلهم، لذلك امتنى 
ان نخرج من جلسة اليوم )أمس( 
مبا يخف���ف من معاناة هذا املواطن 

وجميع اهل الكويت.
قبل عام تقريبا عندما عرض علي 
تولي وزارة الكهرباء، حذرني العديد 
من االهل والزمالء من انها ستكون 
محرقة سياسية ألن التحديات في 
مشكلة الكهرباء واملاء كبيرة، وكنت 
واعيا لتلك التحديات ومقدرا لتلك 
التحذي���رات، لكنني قبلت التحدي 
وعزمت على مواجهتها مبسارين: 
االول بحلول قصيرة االجل نحاول من 
خاللها تقليل آثار زيادة االحمال في 
هذا الصيف قدر االمكان، والثاني، وهو 
االهم، هو اال نكتفي باحللول الوقتية، 
وان نضع خططا استراتيجية بعيدة 
املدى تعالج اوجه اخللل في انتاج 
ونقل وتوزيع الكهرباء وتضمن لنا 
حلوال مستدامة، لكن هناك حقيقتني 
البد من االقرار بهما، االولى وهي اننا 
نتعامل مع مشاكل اتت نتاج تراكمات 
عشرات السنني، وألكن صريحا معكم 
ايها االخوة واالخوات فهذه املشاكل 
ليست باستطاعة احد ان يحلها في 
ايام او في اشهر معدودة، وان قلت 
لكم اني قادر على حل املش���كلة في 
بضعة اشهر فاعلموا يا اخوات اني ال 
اصدقكم القول، نريد لعملنا ان يكون 
منهجيا ومستداما، وهذا يتطلب وقتا 
حتى يتم اجناز استراتيجيتنا وادخال 
االصالحات التي نرغب فيها للخدمة، 
اما احلقيقة االخرى التي اود التأكيد 
عليها، ثقوا متاما اننا نعمل جاهدين 
ونواصل الليل بالنهار لتفادي املشاكل 

حتى تدخل تلك احللول للخدمة.
منهجنا في التعامل مع القضية 

القائمة قائم على ثالثة اسس: االول 
هو تطوير االنتاج مبا يواكب تطلعاتنا 
كدولة، والثاني تطوير البنى التحتية 
للخدمات الكهربائية، والثالث تعزيز 
ثقافة ترشيد االستهالك وجزء من 
هذه احللول سنرى اثره على املدى 
القصير واجل���زء اآلخر على املدى 

البعيد.
اسمحوا لي اآلن ان اعرض عليكم 
جهود الوزارة للتعامل مع القضية 
على املدى القصير، واستراتيجية 
الوزارة للمستقبل، وما مت حتقيقه 
منها الى اآلن، وسأبدأ باملدى القصير 
الطالع املجلس واملواطنني على جهود 

الوزارة خالل الصيف احلالي:
� شبكة توزيع الكهرباء في الكويت 
حتوي 28 الف محول، ووجدنا ان 5 
آالف منها ال تالئم حرارة صيفنا التي 
بلغت معدالت قياسية وصلت الى 
53 درجة خالل االيام املاضية، وهذا 
ما ادى الى احتراق بعض احملوالت 
مؤخرا، باالضافة الى محوالت اخرى 
بحاجة الى استبدال، وقد قمنا منذ 
الصيف املاضي باستبدال 750 محوال 
تقريبا وسنصل الى 1000 مع نهاية 
عام 2010، علما انه في السابق كانت 
تس���تبدل 250 محوال سنويا فقط، 
وهذا يعني اننا قمنا مبضاعفة اجلهد 
300%، واحملوالت اجلديدة التي مت 
تركيبه���ا اآلن حتتمل ح���رارة 52، 
بعكس احملوالت السابقة التي كانت 
تتحمل درجات اقل، وسنرفعها الى 
55 حتى تواكب تغير املناخ واحلرارة 

القياسية.
� من جانب آخر، فإن احد املشكالت 
التي نواجهها في الكويت هي الهدر في 
النقل والتوزيع، فهناك حوالي 10% من 
الطاقة يفقد في النقل والتوزيع نتيجة 
عدم كفاءة بعض احملوالت واملعدات 
واخلطوط، لذلك قمنا بتركيب اجهزة 
معامالت القدرة في مواقع االستهالك 
العالي، وهذه س���ترفع من الكفاءة 
وتوفر هذا الفاقد العادة استخدامه 

بدال من هدره.
� ايضا بدأنا فعليا بتطبيق فكرة 
ال� Live Washing، وهي غسل خطوط 
الضغط العالي، اذ ومع تناوب موجات 
الرطوبة والغبار تق���ل كفاءة هذه 
اخلطوط واحيانا تصل الى انقطاع 
التيار فيها، وهذا ما حصل عام 2008 
عندما خرج���ت 500 ميغاواط من 
اخلدمة بسبب تعطل احد اخلطوط 

ناحية الدائري السادس � في السابق 
كانت الوزارة تضطر الى ايقاف التيار 
في هذه اخلطوط لساعات حتى تتمكن 
من غسلها بال� Live Washing واآلن 
نستطيع غس���لها اثناء عملها دون 

توقف، وهذا العمل جار حاليا.
باالضافة الى ما سبق، فنحن اآلن 
نقوم بدراسة بعض اخليارات لتعزيز 
الطاقة الكهربائية احلالية بأساليب 
متعددة متبعة في بعض دول اخلليج، 
وامكانية ادخال هذه االوجه املبتكرة 

للخدمة قبل شهر رمضان.
اما في مجال ترشيد االستهالك، 
فقد طورنا من كفاءة آلية حتصيل 
الفواتير خالل السنة املاضية من خالل 
االنترنت باالضافة الى تفعيل فريق 
التحصيل، واستطعنا حتصيل 10 
ماليني دينار من اجمالي 270 مليونا 
قيمة الفواتير املستحقة، وهذا بالتأكيد 
سيعطي قيمة للطاقة التي يستهلكها 
املواطنون واملؤسسات واملصانع، 
وبالتالي يع���زز ثقافة الترش���يد 
التي ستساهم في تخفيف االحمال 
مس���تقبال، باالضافة الى التشديد 
في اجراءات التحصيل للمتخلفني 
عن السداد في القطاعني الصناعي 
واالس���تثماري.ولتحقيق س���رعة 
االستجابة لطوارئ الكهرباء واملاء 
وتس���هيل عملية وصول املواطنني 
لطوارئ الكهرباء واملاء، فسنطلق 
اليوم اخلط الساخن لطوارئ الكهرباء 
واملاء 152 او 1870000 ليس���تجيب 
الستفسارات وشكاوى املواطنني من 

جميع احملافظات.
هذه حل���ول على املدى القصير 
ستساهم بالتأكيد في التقليل من آثار 
زيادة االحمال وحتسني اخلدمة ولكنها 
لن تكون احلل الدائم للمشكلة، لذلك 

لدينا خطط مستقبلية مستدامة:

القصور في اإلنتاج

� فاملشكلة االهم هي القصور في 
االنت���اج، وال يخفى عليكم يا اخوة 
واخوات ان آخر محطة انتاج كهربائي 
مت اقرارها ف���ي العام 1988 ودخلت 
اخلدمة في منتصف التس���عينيات 
والتوسع العمراني والسكاني الذي 
شهدته الكويت يفوق القدرة االنتاجية 
املوجودة حاليا، ناهيك عن الزيادة 
في التوسع املرتقبة مع خطة التنمية، 
لذلك كان يجب علينا االس���راع في 
بناء محطات جدي���دة، وهلل احلمد 

بدأنا العمل مبحط���ة الصبية التي 
س���تضيف لن���ا 1320 ميغاواط في 
صيف 2011 و680 ميغاواط اضافية 

في صيف 2012.
� وقد حاولنا االستعجال بانشاء 
محط���ة اخرى وه���ي محطة الزور 
الش���مالية التي س���تكون من اولى 
املش���اريع ضمن قانون الشركات 
املس���اهمة، وهذه احملطة ستضيف 
لن���ا 4800 ميغاواط م���ن الكهرباء 
في املس���تقبل وتساهم في تغطية 
احتياجات خطة التنمية، اما اجلانب 
املس���تعجل منها فهو توفير املياه، 
فهناك هاجس فعلي لقصور في املياه 
خالل السنوات القليلة املقبلة، وهذه 
احملطة ستوفر 280 مليون غالون 

لتخرجنا من هذا الهاجس.
� اما احملطات احلالية فسنقوم 
خالل االيام املقبلة بتوقيع عقد تركيب 
املفاعل املتوال���ي في محطة الزور، 
وهو الذي سيمكننا من زيادة كفاءة 
احملطة ب� 560 ميغ���اواط اضافية، 
وسيتم االستفادة منها الصيف املقبل 

ان شاء اهلل.
هذا بالنسبة الى االنتاج، اما النقل 

والتوزيع:
� فحاليا نقوم بانش���اء محطة 
توزيع رئيس���ية في منطقة الزور 
ستمكننا من استيراد طاقة اضافية 
تصل الى 1200 ميغاواط من الربط 

اخلليجي عند احلاجة.
� اما ما يخص محوالت التوزيع 
فسيس���تمر العمل على اس���تبدال 
وحتديث احملوالت غير املالئمة ملناخ 
الكويت حتى ننتهي منها، كما اننا 
جنرب اآلن استخدام اصباغ عازلة 
تس���اهم في عزل معدات احملوالت 
الداخلي���ة عن احل���رارة اخلارجية 
لتفادي االحت���راق، ومع ذلك قمنا 
باعتماد جهاز حماية احملوالت من 
االنفجار ال���ذي يفصلها عن العمل 

تلقائيا في اوقات احلمل الزائد.
� في موازاة ذلك، سنطور سياسة 
الصيانة احلالية بحيث نزيد معدل 
الصيان���ة الدورية للمحوالت حتى 
نستطيع اكتش���اف املشاكل مبكرا 
وتفاديها، كما مت اعتماد ثالثة عقود 
للصيانة بدال من االعتماد على عقد 
واحد كما كان احلال في السابق، وذلك 

سيزيد من كفاءة عمل الصيانة.
� ايضا من سياساتنا املستقبلية 
اننا سنتعاقد مع شركات عاملية في 

ال���دول الرائدة في مج���ال الكهرباء 
كفرنس���ا واملانيا وكوريا واليابان 
والواليات املتح���دة لتقدمي خدمات 
كمستشار مقيم ملراجعة الشبكات 

واجراءات التعديالت الفورية.
هذا م���ا يخص ش���بكات النقل 
والتوزي���ع، ام���ا االس���اس الثالث 
الستراتيجيتنا فيتعلق بتعزيز ثقافة 

ترشيد االستهالك:
� ان املعدل االساسي في تعزيز 
ثقافة الترش���يد هو وعي املواطن 
واملقيم بضرورة ترشيد االستهالك 
من خالل حتصيل االموال واالحساس 
بالقيمة التي يدفعها مقابل الطاقة 

املستهلكة.
� لذلك نحن اآلن ننسق مع شركة 
K-Net لتطبيق التحصيل االلكتروني 
باالضافة الى التحصيل الالسلكي من 

خالل فرق التحصيل.
� كما قمن���ا باالتفاق مع بعض 
الوزارات االخ���رى لربط اخلدمات 
بحيث ال يت���م اجناز اي معاملة اذا 

كان صاحبها غير منتظم بالسداد.
� وعلى ارض الواقع، طرحنا عدة 
مناقصات لتوريد وتركيب عدادات 
الدفع املس���بق للقطاعات التجارية 
وعدادات ذكية لباقي القطاعات مبا 
فيها القطاع السكني والتي سيجري 

تركيبها خالل اش���هر قليلة، وذلك 
بغرض خلق الوعي بأهمية الترشيد 
لدى املواطن.هذه احللول من شأنها ان 
تعزز من ثقافة ترشيد االستهالك لدى 
املواطنني، ولدينا خيارات استراتيجية 
اخرى نعكف على دراستها اآلن، منها 
حتويل وزارة الكهرب���اء واملاء الى 
مؤسسة مستقلة لتطوير كفاءتها 
بتقدمي اخلدمات والتحصيل، باالضافة 
الى ذلك نحرص على مواكبة التطور 
العاملي في تبني التكنولوجيا احلديثة، 
كاستخدام الطاقة الشمسية في املباني 
احلكومية واستخدام الطاقات البديلة 

بطريقة آمنة وفاعلة.

أعلن خطة وزارته لمواجهة أزمة تزايد األحمال الكهربائية خالل فترة الصيف


