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الشيخ عزام الصباح والعقيد الركن علي سليمان العساكر واملستشار عبدالوهاب الصقر خالل حفل التوديع

عزام الصباح وّدع عبدالوهاب الصقر:

مصادر في الوزارة حّملت مسؤوليتها لتقاعس المسؤولين السابقين وتم اكتشافها منذ 3 سنوات

العدساني بحث مع السفير 
العراقي التعاون في مجال 

الرقابة المالية
استقبل رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدس���اني ف���ي مكتبه صباح امس س���فير 
اجلمهورية العراقية محمد حسني محمد بحر 
العل���وم وذلك في اطار تعزي���ز العالقات بني 

الكويت والعراق.
وبحث اجلانبان سبل توطيد العالقات الثنائية 
بني البلدين بصفة عامة وتعزيز روابط الصداقة 
والتع���اون بني اجلهازين العراقي والكويتي في 

مجال الرقابة املالية واحملاسبة بصفة خاصة.

الديبلوماسيون الكويتيون ُجبلوا على ترجمة
حب وطنهم في خدمتهم للوطن والمواطنين

سقوط 75 ألف عداد من كشوفات »الكهرباء« يرفع مديونيتها 
من 64 مليون دينار إلى 280 مليون دينار خالل 10 سنوات

 دارين العلي
حملت مصادر مس����ؤولة في 
الكهرباء واملاء املسؤولني  وزارة 
الس����ابقني في الوزارة مسؤولية 
خطأ فادح نتج عنه حتميل كاهل 
الوزارة مبديونية ضخمة يصعب 
حتصيلها في الوقت الراهن وصلت 
الى 280 مليون دينار بعد ان كانت 
قبل 10 سنوات 64 مليون دينار 
فقط.وأوضحت املصادر ان ارتفاع 
مديونية الوزارة في اآلونة األخيرة 
مقارنة مبا كانت عليه قبل عشرة 
اعوام يعود الى اكتشاف 75 ألف 
عداد مطموس غير مس����جل في 
أنظمة قطاع ش����ؤون املستهلكني 
كان قد سبق ان مت تركيبها وإيصال 

التيار لها قبل عشر سنوات.
وقال����ت املص����ادر ان عملية 
الفحص التي أجراها قطاع شؤون 
املستهلكني للوقوف على اسباب 
ارتفاع مديونية الوزارة في اآلونة 
االخيرة الحظت ان هناك اكثر من 
75 ألف عداد لم يتم تسجيلها في 
انظمة القطاع رغم وجود اوراق 

ثبوتية بأصحاب تلك العدادات.
وأكدت املصادر ان قطاع شؤون 
املستهلكني اكتشف هذه العدادات 
قبل ثالث سنوات فقام بتفعيلها 
وإدخالها في انظمة القطاع وتصدير 
فواتير ألصحابها مما أدى الى رفع 
مديونية الوزارة الى 280 مليونا 
مقارن����ة مبا كانت عليه في العام 
2000 عندما سجلت مديونيتها 64 

مليونا فقط.
وحملت املسؤولية للمسؤولني 
السابقني معتبرة انهم تقاعسوا عن 
أداء مهامهم دون الشعور بحجم 

امللقاة على عاتقهم  املس����ؤولية 
مقدمني األرق����ام املغلوطة وغير 
الدقيق����ة الى احلكوم����ة إليهامها 
بأن مديوني����ة الوزارة ال تتعدي 
في اى حال من األحوال حاجز ال� 
80 ملي����ون دينار.وأوضحت انه 
من ضمن االمور التي ساعدت في 
اكتشاف هذه العدادات الى جانب 
عملية املراجعة والتمحيص، سؤال 
املراجعني عن مدى استفادتهم من 
قانون ال� 2000 دينار، حيث وجدنا 
ان كثيرا من هؤالء املراجعني توجد 
لهم عدادات بأسمائهم لكنها غير 

مسجلة في أنظمة الوزارة«.
وفي سياق متصل أعلن مصدر 
مطلع ف����ي ال����وزارة انها بصدد 
تنفيذ مناقصة خاصة باستبدال 
القدمية  الكهرباء واملاء  العدادات 
واملتهالكة في مناطق مختلفة من 
البالد، وذلك في اطار خطة الوزارة 
وقطاع شؤون املستهلكني لضبط 
املديونيات اخلاصة باملستهلكني من 
املواطنني واملقيمني والشركات من 
خالل تركيب عدادات جديدة ميكن 

من خاللها حتديد كميات االستهالك 
والقيمة املالية لها.

ويأتي هذا املش����روع ضمن 5 
مشاريع تعتزم الوزارة تنفيذها 
في اطار خطتها لصيانة الشبكة 
الكهربائية وقطاع املياه، حيث من 
املقرر ان تنفذ الوزارة مش����روع 
استبدال وصيانة عدادات الكهرباء 
واملاء وأعم����ال القطع وااليصال 
جلميع املناطق ومشروع ألعمال 
اص����الح وتوريد امل����واد الالزمة 
للمقطرات مبحطة الشويخ رقم 
1 و2 و3 باإلضافة الى مش����روع 
انابيب بخار  لصيانة وإص����الح 
الضغط العال����ي لغاليات محطة 
الدوحة الش����رقية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير املياه.
وأوضح املص����در انه من بني 
التي سيتم تنفيذها  املشروعات 
مشروع لتوريد اجهزة حتكم إلنارة 
الشوارع نوع عادي ونوع لتوفير 
الطاقة، وكذلك مشروع لشراء قطع 
النهائي واملواقد  غيار للمحمص 
للغاليت����ني 5 و6 مبحطة الدوحة 

الش����رقية، الفتة الى ان املشاريع 
اخلمس����ة مت طرحها بالفعل من 
خالل جلن����ة املناقصات املركزية 
وفي اجتماعها بتاريخ 2010/10/17 
للتنافس من قبل الشركات احمللية 
والعاملي����ة وتق����دمي العط����اءات 
ودراستها من قبل اللجنة واعداد 
التوصي����ة الفنية مبعرفة وزارة 
الكهرباء واملاء ليتس����نى للجنة 
اص����دار قرار الترس����ية ومن ثم 
اشعار املناقصني الفائزين إلبرام 
العقود مع الوزارة ما لم تكن هناك 
أي تظلمات من الشركات خاصة 
املس����تبعدة أو أي مالحظات من 

قبل ديوان احملاسبة.
وأشار الى ان هذه املشاريع من 
شأنها دعم الشبكة الكهربائية في 
البالد ووضعه����ا في حالة جيدة 
من خالل رفع كفاءتها التشغيلية 
وزيادة عمرها االفتراضي ملواجهة 
األعباء والتحديات خاصة خالل 
فصل الصيف حيث زيادة األعباء.
من جه����ة أخ����رى، ألزمت جلنة 
الكهرباء واملاء  املناقصات وزارة 
بإمتام إجراءات التعاقد مع الشركة 
أقل األس����عار والتي من املقرر ان 
تقوم بأعم����ال النظافة في مبنى 
الوزارة الرئيسي بجنوب السرة 
طبقا لقرار اللجنة رقم 4 لس����نة 
2010 وعدم استدعاء الشركة ثاني 
أقل األسعار. في حني وافقت اللجنة 
على التعاقد ما بني وزارة الكهرباء 
واملاء وإحدى الشركات الوطنية 
الزراعة مبحطة  للقيام بأعم����ال 
الدوحة الغربية للقوى الكهربائية 
وتقطير املياه مببلغ اجمالي قدره 

113 ألف ينار. 

مستشار البشير: حشد الدعم 
العربي  لمؤتمر الكويت للمانحين 

أكد مستشار الرئيس السوداني عمر البشير د.مصطفى عثمان 
اسماعيل أهمية احلشد العربي للمؤمتر الدولي للمانحني واملستثمرين 
شرقي الس���ودان والذي س���يعقد بالكويت في االول والثاني من 

ديسمبر املقبل.
وقال د.اسماعيل الذي يزور قطر حاليا للصحافيني ان املؤمتر 
يأتي تطبيقا التفاقية الس���الم الشامل في شرق السودان التي مت 
التوقيع عليها في أكتوبر 2006 وفي الوقت الذي جرى فيه تنفيذ 
االتفاقية بالكامل من منس���وبي جبهة الش���رق، سواء في توزيع 

السلطة أو في الترتيبات االمنية أو في توزيع الثروة.
وأوضح ان املنطقة مساحتها نحو 350 ألف كيلومتر مربع مبا 
يشكل 12% من مساحة السودان وعدد سكانها 5 ماليني نسمة وهي 
منطقة هجرات عربية لشرق الس���ودان كما تعد من أغنى مناطق 
الس���ودان، حيث توج���د فيها أفضل االراض���ي الزراعية اخلصبة 
وتتنوع فيها الثروة احليوانية، كما تضم افضل مكونات صناعة 
االس���منت اضافة الى مخزون ضخم م���ن الذهب.وذكر ان املنطقة 
تضم منفذ الس���ودان الوحيد الى اخلارج وهو ميناء بورس���ودان 
الى جانب فرص اس���تثمارات ضخمة للثروة السمكية ورغم ذلك 

فهي تعاني فقرا شديدا.
وأشار الى انه مت االتفاق على عقد املؤمتر في الكويت ملا يتميز 
ب���ه املؤمتر عن املؤمت���رات االخرى، حيث يع���د مؤمترا للمانحني 

واملستثمرين.
ولفت الى انه بعد أن وافق صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على اس���تضافة املؤمتر مت تشكيل جلنة خماسية برئاسة 
صندوق التنمية الكويتي والصندوق العربي لالمناء والبنك االسالمي 
للتنمية في جدة واالمم املتحدة ممثلة في صندوق االمناء الدولي )يو 
ان دي بي( وصندوق تنمية شرق السودان وقامت اللجنة اخلماسية 
بإعداد اكثر من 177 مشروعا تغطي مجاالت اخلدمات والبنى التحية 

ومجال االستثمار في مشروعات زراعية وحيوانية.
وبني اهتم���ام اللجنة التحضيرية للمؤمت���ر باالعداد اجليد له 
من خالل انش���اء صفحة الكترونية خاصة بكل هذه املشروعات.
وأعرب عن تقدير ب���الده الكبير للكويت للجهود الكبيرة املبذولة 
من اجل التنمية في السودان منوها بوجود شركة كويتية تتولى 
تطهير املالحة النهرية بني شمال السودان وجنوبه، مؤكدا حرص 
بالده على وحدة االقليم وجعل خيار الوحدة جاذبا، وان كان يرى 
ان االنفصال وارد في ظل وجود قوى اقليمية ودولية تس���عى الى 

تفتيت السودان.

 قال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ 
عزام مبارك الصباح ان »الديبلوماسيني 
الكويتيني هم اجلنود املجهولون الذين 
جبلوا على ترجمة حب وطنهم في خدمتهم 
للكويت والكويتي����ني في اخلارج«.جاء 
ذلك في تصريح أدلى به الش����يخ عزام 
أثناء توديع املستشار عبدالوهاب الصقر 
لتسلم مهام عمله قنصال عاما للكويت في 
مدينة »كوانزو« لدى جمهورية الصني 
الشعبية.وثمن الشيخ عزام عاليا جهود 
التعاون وروح الفريق الواحد في العمل 
الديبلوماسي الكويتي.وقال ان »اجلهود 
املبذولة لرفع اسم الكويت عاليا وسام على 
صدورنا جميعا وهي أقل ما نقدمه لها«، 
وأضاف »ان الكويت تستحق من ميثلها 
بتفان وإخالص في أي موقع وأي وقت«، 
مشيدا بجهود الصقر وتفانيه وإخالصه 
في العمل.ومت تبادل الدروع التذكارية بني 
السفير الشيخ عزام وامللحق العسكري 
العقيد الركن علي س����ليمان العس����اكر 

واملستشار عبدالوهاب الصقر.

عبدالعزيز العدساني مستقبال السفير العراقي

عطل في محطة تحويل رئيسية 
يقطع الكهرباء عن »سلوى«

أرجع مصدر فني في قطاع شبكات النقل سبب انقطاع 
التيار الكهربائي مس��اء أول من أمس عن القطعة رقم 5 في 
منطقة سلوى الى خلل فني أصاب محطة التحويل الرئيسية 

التي تغذي املنطقة.


