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»الكهرباء« حتّصل 82 مليون دينار 

من فواتير املستهلكني خالل 2010
اس����تطاعت وزارة الكهرباء واملاء خالل عام 2010 
حتصي����ل 82 مليون دينار م����ن فواتير كهرباء وماء 

من املستهلكني.
وتوقع مدير ادارة ش����ؤون املستهلكني في وزارة 
الكهرب����اء واملاء حم����د الهزمي ان ترتف����ع قيمة هذه 
التحصيالت للعام اجلاري ال����ى اكثر من هذا الرقم 
املعلن نتيج����ة الرؤية االس����تراتيجية الهادفة التي 

وضعت لتحصيل اموال الوزارة.
وقال الهزمي ان الوزارة قامت بتحصيل هذا املبلغ 
بفضل جهود موظفيها وبفض����ل القرارات الصائبة 
التي مت اتخاذها في هذا الش����أن، الفتا الى ان الهدف 
األهم هو حتصيل املال العام بشتى الطرق القانونية 
وتخفي����ض مديونية الوزارة، مش����يرا الى ان هناك 
تعليمات مش����ددة اصدرت في اآلون����ة األخيرة بناء 
على طلب مجلس ال����وزراء لتحصيل اموال الوزارة 
مفادها قطع التيار الكهربائ����ي عن اصحاب املرافق 
املمتنعني عن السداد، وخصوصا الذين توجد عليهم 

مبالغ مالية مرتفعة.
واضاف الهزمي »على الرغم من ش����دة التعليمات 
التي اصدرناها لتحصي����ل اموال الوزارة اال اننا في 
ادارة شؤون املستهلكني نتمتع بقدر كبير من املرونة 
مع املستهلكني الذين توجد لديهم نية التسديد، حيث 
نقوم احيانا بتحصيل املبالغ الكبيرة املستحقة على 
اصحاب السكن اخلاص عن طريق تقسيطها شريطة 
ان يقوم املستهلك املتخلف عن السداد بتوقيع تعهد او 
اقرار للوزارة يضمن لها تسديد بقية املبالغ املستحقة 

عليه«.
وتابع »اما بالنسبة للديون املستحقة على اصحاب 
القطاع االستثماري او التجاري فنفضل حتصيلها بشكل 
كامل، خصوصا اذا كانت هذه املديونيات مرتفعة«.

واش����ار الى ان هناك ني����ة لفتح مكاتب حتصيل 

جديدة في اماكن متفرقة ملساعدة الوزارة في حتصيل 
ديونها املستحقة من جهة ولتوفير اجلهد والتعب على 
املس����تهلكني من جهة اخرى، مبينا اننا قمنا بالفعل 
مبخاطب����ة 5 جمعيات تعاونية لفت����ح افرع مكاتب 
جديدة داخلها، ونحن نس����عى إليصال عدد املكاتب 

الى 50 مكتبا من اصل 30«.
وزاد »لدين����ا خطة ملنح موظفي مكاتب ش����ؤون 
املستهلكني صالحيات اوسع إلجناز معامالت املراجعني 
داخل مكاتبهم سواء عن طريق مراقب احملافظة او عن 
طريق موظف احلاس����ب اآللي او عن طريق املشرف 
الفني«.ولف����ت الى ان هناك نية جلعل جميع مكاتب 
شؤون املستهلكني تعمل على مدار الفترتني الصباحية 
واملس����ائية، خصوصا بعد جناح جتربة مكتب برج 
التحرير الذي استطاع خالل العام الفائت حتصيل ما 
يقرب من مليون و300 الف دينار كويتي »وهو رقم 

ضخم جدا مقارنة ببقية املكاتب األخرى«
وتابع »لذا سنس����عى خالل الفت����رة املقبلة الى 
تشغيل املكاتب فترتني صباحية ومسائية حتى لو 
اضطررنا الى تش����غيل مكتب واحد في كل محافظة 

بكامل طاقته«.
وقال »نتوقع ان ترتفع العام املقبل قيمة حتصيالت 
الوزارة نتيجة تعقدات الوزارة التي ابرمتها مع شركات 
مختصة بقطع وايصال التيار الكهربائي وايضا لقراءة 

العدادات«.
من جهة أخرى بدأت جلنة الترش����يد املشّكلة من 
موظفي الوزارة عملها امس بالزيارات امليدانية الى 
مختلف القطاعات س����واء احلكومية او اخلاصة او 
املؤسسات التجارية او املدارس وغيرها بهدف حث 
املستهلكني على خفض استهالكهم للكهرباء في اوقات 

الذروة.
دارين العلي  ٭

خالل افتتاح يوم أفريقيا في جامعة اخلليج ممثاًل عن وزير اخلارجية

اجلاراهلل: استكمال إجراءات انضمام الكويت لالحتاد األفريقي
بصفة مراقب ونعتزم زيادة عدد سفاراتنا في القارة السمراء

أعلن وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ع����ن بدء العمل 
الس����تكمال إج����راءات انضمام 
الى االحت����اد األفريقي  الكويت 
بصف����ة مراق����ب، موضح����ا ان 
الترتيبات جاري����ة لزيادة عدد 
الس����فارات الكويتية في القارة 
األفريقية ما سيساهم في تعزيز 
وتوطيد العالقات بني اجلانبني.
ولفت اجلاراهلل في كلمة ألقاها 
صباح أمس خ����الل افتتاحه ل� 
»ي����وم أفريقيا« ممثال عن راعي 
احلفل نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ال����ذي أقيم في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا في 
مشرف مبناسبة الذكرى ال� 48 
إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية 
والتي سميت فيما بعد باالحتاد 
األفريقي، لفت الى حرص الكويت 
القارة  على تعزيز عالقاتها مع 
الزيارة  الى  الس����مراء، متطرقا 
التي قام بها سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى 
افريقيا قبل سنتني والتي كانت 
دليال واضحا على حرص الكويت 
على تنمية وتعزيز هذه العالقات 

على جميع املستويات.
واعتبر اجلاراهلل ان األحداث 
أثبت����ت ان الصداق����ة مع الدول 
االفريقية ميكن االعتماد عليها 
في إقرار احلق، مستذكرا املوقف 
األفريقي خالل االحتالل العراقي 
الغاشم للكويت وكيف استنكرت 
الدول األفريقي����ة هذا االحتالل 
للبالد ووقفت مس����اندة للحق 
الكويتي ومدافعة عن الشرعية 

الدولية.
ولفت اجلاراهلل الى استضافة 
الكويت للقمة األفريقية العربية 
الثالثة ع����ام 2013، حيث بدأت 
اللج����ان املتخصص����ة للعم����ل 
لإلعداد لهذا املؤمتر املهم ولضمان 
جناحه، كاشفا عن متابعة وزارة 
اخلارجية الس����تكمال إجراءات 
انضمام الكويت لعضوية االحتاد 
األفريقي بصفة مراقب، وأوضح 
ان ذلك ينتج عن قناعة الكويت 
بأهمية االحتاد ودوره على صعيد 
السياس����ة الدولي����ة والعالقات 
الدولية وعلى مس����توى العالم 
ونظرا لل����دور املهم الذي يقوم 
به فإن الكوي����ت حريصة على 
التواجد كمراقب في اجتماعاته 

ولقاءاته.
الش����أن األفريقي  ان  وتابع: 
ش����غل حيزا مهما في السياسة 
اخلارجية الكويتية،  حيث بادرت 
الى تقدمي املساعدات ومعاجلة 
معوقات التنمية عن طريق تقدمي 
املنح والقروض املخصصة إلقامة 
املشاريع التنموية التي من شأنها 
القضاء على األمراض واإلسراع 

في دفع عجلة التنمية.
وأشار وكيل وزارة اخلارجية 

من الصندوق الكويتي للتنمية 
العربي����ة والهيئة  االقتصادية 
العامة لالستثمار، فإننا نشعر 
بارتياح عميق، واطمئنان غامر 
حني نذكر املبادرات االنس����انية 
النبيلة والكثيرة التي يقوم بها 
الش����عب الكويتي جتاه اخوانه 
في افريقيا، ومن خالل جمعيات 
وش����خصيات جديرة بالتقدير 
واالحترام تنتسب كلها للمجتمع 
املدني والقطاع اخلاص، وأرجو 
اال اغم����ط ايا منه����ا حقها، حني 
اخ����ص بالذكر جمعي����ة الهالل 
االحمر الكويتي، والهيئة اخليرية 

االسالمية العاملية.
واضاف ان االشادة باجلهود 
اخليرة واملؤثرة لهذه اجلمعيات 
والش����خصيات االنس����انية ال 
متنعن����ا من االقرار بأن الش����ق 
االستثماري التنموي من جهود 
القطاع اخلاص في افريقيا اليزال 
بعيدا عن مس����توى امكانياته، 
ومازال قاصرا عن االس����تفادة 
من الفرص التي تزخر بها دول 
القارة السمراء في آن معا، واذا 
كانت مسؤولية هذا الوضع تقع 
على عاتق الطرفني معا، فإن مهمة 
تطوير جهود القطاع اخلاص في 
التنمية االفريقية يجب ان ينهض 
بها الطرفان معا، وفي اطار حد 
واقعي من التنس����يق فيما بني 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
خصوصا، والدول العربية عموما 
من جه����ة، وب����ني دول االحتاد 
االفريق����ي من جهة اخرى، وهو 
تنس����يق لن ينطلق من الصفر، 
بل ميكنه ان يستفيد كثيرا من 
جهود مؤسسات عديدة وعريقة 
في طليعتها الصناديق التنموية 

العربية، الصندوق العربي
للمعون����ة الفني����ة لل����دول 
العربي  األفريقي����ة، املص����رف 
للتنمية االقتصادية في أفريقيا، 
املعرض التجاري العربي األفريقي، 
فضال عن مؤمترات القمة العربية 
األفريقي����ة.وكان لرئيس جلنة 
امناء جامعة اخلليج عبدالرحمن 
احمليالن كلمة أكد فيها اننا نعيش 
في رحاب ه����ذا الصرح العلمي 
احلديث وحتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
د.محمد الصباح عاملا من التفاهم 
والتآلف في كويت اخلير.وقال ان 
شعار »جامعة للحياة« يلخص 
فلسفة جامعتنا على املستويني 
التربوي والواقعي، فنحن نغترف 
من معني احلضارة املعاصرة.. ألن 
احلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها 
كان فهو أحق.. ويسرني أن تكون 
الكويت واسط عقد في انسياب 
العل����وم واملعرفة ما بني أميركا 
في الغرب والصني في الش����رق 
من خالل اتفاقياتنا العلمية مع 

أرقى اجلامعات هنا وهناك.
بشرى الزين  ٭

خالد اجلاراهلل ود.عبدالرحمن احمليالن وعلي الغامن والسفير عبد األحد إمباكي في مقدمة احلضور       )كرم ذياب(

الى ان االحتف����ال بيوم افريقيا 
هو احتفال بتل����ك القارة املهمة 
مبوقعها ومواردها، حيث لعبت 
التاريخ  القدم دورا سطره  منذ 
فكانت جس����را رابطا بني قارات 
العالم، ومصدرا للموارد الطبيعية 
التي أث����رت النهضة الصناعية 
العاملية ورس����مت أروع الصور 
ف����ي النضال من اج����ل احلرية، 
وكان����ت محط إعج����اب العالم 
أجمع، مضيفا ان الكويت ومنذ 
زمن بعيد أدركت أهمية هذه القارة 
وشعوبها وارتبطت معها بعالقات 

متعددة
من جانبه اكد عميد الس����لك 
الديبلوماسي واالفريقي السفير 
السنغالي عبدالرحمن امباكي ان 
االمكاني����ات املتوافرة في القارة 
الثروات الطبيعية  السمراء من 
التي لم تستغل بعد كبيرة، حيث 
ان 75% م����ن احتياطات املعادن 
النفسية موجودة في قارة افريقيا، 
وكل ما نحتاجه هو وجود شريك 
صادق في تعامله معنا يستفيد 
ونستفيد، وليس شريكا ميلي 

علينا شروطه.
وقال ان افريقيا بزعمائها تبذل 
ما في وسعها حلل االزمات التي 
تدور في بعض مناطقها، من خالل 
اللجنة املشكلة حلل املنازعات، 
كما ان »NEPAD« او ما نس����ميه 
الشراكة اجلديدة من اجل التنمية 
في افريقيا تلعب دورا بارزا في 
تقوية العالقات بني بلدان القارة، 
الى  ورفع احلواج����ز للوصول 
التكامل االقتصادي والسياسي، 
ومن ثم ال����ى الواليات املتحدة 

االفريقية »حلم كل افريقي«.
اع����رب رئيس غرفة  بدوره 
الغامن  التجارة والصناعة علي 
عن س����عادته بأن تكون الغرفة 
بني املؤسسات الكويتية اخلمس 
التي حتظ����ى بتكرمي املجموعة 
االفريقي����ة، ليس على اس����اس 
الراقية فحسب،  الديبلوماسية 
بل بناء على موضوعية املعيار 
وحكمة االختيار ايضا.وقال اذا كنا 
نشعر بسعادة االجناز واالمتياز 
حني نستعرض الدور التنموي 
االفريقي الكبير الذي يؤديه كل 

أعلن عن افتتاح عيادات ليلية لطب األسنان في حوادث مستشفى اجلهراء

اخلليفة: افتتاح توسعة العناية املركزة ووحدة األنابيب
 ومركز جابر األحمد للكلى في منطقة اجلهراء خالل شهرين

كشف مدير منطقة اجلهراء 
الصحي����ة د.فه����د اخلليفة عن 
توسعة جديدة في وحدة العناية 
املركزة، مبينا ان هذه التوسعة 
ستكون بالعناية املمتدة للحاالت 
املزمنة بسعة 14 سريرا، ولفت الى 
ان العمل جار بها حيث يتم تركيب 
االجهزة الطبية، متوقعا افتتاحها 

خالل الشهرين القادمني.
كما اعلن عن مشروع وحدة 

طفل االنبوب والذي سيرى النور 
قريبا في مستشفى اجلهراء، وقال: 
»لقد انتهينا من العمل االنشائي 
والهندسي وجار تركيب االجهزة 
الطبية املخصصة له وسيفتتح 
القادمني،  ايضا خالل الشهرين 
متوقعا ان تستقبل الوحدة بحدود 
20 حالة في الشهر اي 120 حالة 
سنويا وأشار الى ان هذه ارقام 
تعتبر بسيطة، مستدركا بأنها 

عيادة »ال للتدخني«، مش���يرا 
الى محاضرات سيتم تنظيمها 
في مستش���فى اجلهراء حول 
مضار التدخني بحضور الطلبة 

والطالبات.
وكش����ف اخلليفة أنه سيتم 
افتتاح عيادات ليلية لطب االسنان 
في حوادث مستش����فى اجلهراء 

بداية من الشهر املقبل.
حنان عبدالمعبود  ٭

مبستشفى اجلهراء امس، وقال 
اخلليفة في كلمة افتتاحية ان 
وزارة الصحة تولي اجلهد في 
مكافح���ة التدخ���ني عن طريق 
املساهمة في مكافحة اضراره، 
والتي تعد امراض القلب نتيجة 
ملمارس���ته، مضيفا انه مت فتح 
عيادة خاصة ملنع التدخني تعمل 
ملدة يومني في االسبوع، كما ان 
هناك جت���ارب ناجحة حققتها 

س����تتطور مع الفت����رة الزمنية 
املقبلة، ومضيفا انه من املتوقع 
افتتاح مركز الشيخ جابر االحمد 
لغس����يل الكلى خالل الشهرين 
القادمني حيث يسير العمل فيه 

بخطى واسعة.
جاء ه���ذا ضم���ن تصريح 
للخليفة عل���ى هامش رعايته 
حفل افتتاح االسبوع التوعوي 
ملكافح���ة التدخني، والذي اقيم 

الغامن: الشق 
االستثماري التنموي 
من جهود القطاع 
اخلاص في أفريقيا 

اليزال بعيداً 
عن مستوى 

إمكانياته

الغامن يقدم 4 توصيات لتعزيز التعاون االقتصادي مع افريقيا
قدم رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغامن 
بعض التوصيات الرئيسية املستقاة من جتربة 

غرفة جتارة وصناعة الكويت، والهادف الى ايجاد 
صيغة من التعاون االقتصادي مع افريقيا، تلبي 

آمال وطموحات الطرفني، وتنسجم مع إيقاع 
العصر ومتطلباته:

٭ أوال: ضرورة وجود مؤسسة أفريقية عامة، 
هدفها توضيح الرؤية فيما يتعلق مبجاالت 

وتشريعات وحوافز وضمانات االستثمار في 
الدول االفريقية، وتوفير البيانات واملعلومات عن 

فرص االستثمار فيها.
٭ ثانيا: إيجاد مؤسسة أفريقية لضمان 

االستثمارات واالئتمان التجاري. ومن املؤكد، 
أن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 

الصادرات ميكنها أن تقدم معونة فنية كبيرة في 
هذا الصدد.

٭ ثالثا: العمل على تأسيس شركة عربية خليجية 
هدفها استقصاء فرص االستثمار في أفريقيا، 

وإجراء دراسات اجلدوى، والترويج للمشروعات، 
ومع هذا، أيضا، ميكن للصناديق االمنائية العربية 

أن تلعب دورا كبيرا في حتقيق هذا الهدف.
٭ رابعا: ايجاد آلية افريقية حلماية االستثمارات 

واالئتمان التجاري من مخاطر الهبوط غير العادي 
في أسعار العمالت.

بروفيسور أميركي يزور »ابن سينا« األسبوع املقبل ويجري جراحات معقدة

استقبل وزير الصحة د.هالل الساير صباح امس في مكتبه 
وفد نقابة العاملني في املختبرات الطبية الكويتية برئاس���ة 
وضحة ال���وردان، حيث ناقش معهم القضايا املتعلقة بقطاع 
املختبرات الطبية الكويتي���ة، بحضور كل من وكيل الوزارة 
د.ابراهي���م العبدالهادي والوكيل املس���اعد للخدمات الطبية 
املس���اندة د.قيس الدويري والوكيل املس���اعد للقطاع االهلي 

د.راشد الرشود.
وأوضح أمني س���ر النقابة عون التميمي ان اعضاء النقابة 
تناولوا الك���وادر املالية، وبدل اخلطر، ومنع العدوى، وكذلك 
دعوا الوزير الى املس���اندة ف���ي مطالباتهم املالية في مجلس 

الوزراء وديوان اخلدمة املدنية.
من جانب آخر اعلن قسم جراحة املخ واالعصاب مبستشفى 
ابن سينا برئاسة د.يوسف العوضي، عن استضافة البروفيسور 
 Rush االميركي اس���تاذ جراح���ة املخ واألعصاب ف���ي جامعة
د.فينيس���ت تريكينيس في الفترة من 28 مايو اجلاري الى 2 
يونيو املقبل، وذلك لالط���الع على املرضى في مجال جراحة 
املخ واألعصاب واجراء العمليات اجلراحية وإلقاء احملاضرات 

الطبية لألطباء مب يعود عليهم بالفائدة العلمية.
حنان عبدالمعبود  ٭

وزير الصحة يستحدث قسمًا للنطق والبلع التأهيلي
 بـ »الطب الطبيعي«

أصدر وزير الصحة د.هالل الساير امس قرارا 
باستحداث قسم »النطق والبلع التأهيلي« 

مبستشفى الطب الطبيعي والتأهيلي، وذلك 
بناء على كتاب موافقة من مدير منطقة الصباح 

الصحية د.عبداللطيف السهلي على ما ورد 
بكتاب من رئيس قسم السمع والنطق مبركز 

الشيخ سالم العلي بشأن موافقة مجلس اقسام 
االنف واالذن واحلنجرة بشأن استحداث قسم 

النطق والبلع التأهيلي.

وحدد الساير بالقرار ان القسم اجلديد يتبع 
اداريا عمل مدير مستشفى الطب الطبيعي 
والتأهيلي، وفنيا مركز الشيخ سالم العلي 

للسمع والنطق كما أمر الوزير في قرار 
منفصل بندب استشاري األطفال د.أميرة أحمد 

احلاي، الى وظيفة رئيس قسم أمراض القلب 
لألطفال مبستشفى األمراض الصدرية مبنطقة 

الصباح حتى 18 من فبراير 2012.
حنان عبدالمعبود  ٭

الساير بحث كادر املختبرات مع وفد النقابة 

»اجلميع« اكتسحت انتخابات »الطيران املدني«

فازت قائمة اجلمي����ع مبقاعد مجلس ادارة نقابة 
الطيران املدني بع����د فوزها على قائمة التطوير في 
االنتخابات التي جرت صباح امس، مبشاركة كبيرة 
من اعض����اء اجلمعية العمومي����ة للنقابة، وحضور 
نس����ائي ملحوظ.وتصدر الفائزي����ن رجب الرفاعي 
الرئيس الس����ابق للنقابة ب� 761 صوتا، وجاء بعده 
يوس����ف الصواغ ب� 626 صوتا، سالم شريدة ب� 589 
صوتا، طالل احلليبي 559 صوتا، فيصل بورس����لي 
548 صوت����ا، عبدالعزيز النجار 503 أصوات، فوزي 

ش����عيبي 494 صوتا، حس����ن العبداهلل 491 صوتا، 
عبدالعزيز احمليالني 474 صوتا.

وبهذا الفوز، حتافظ القائمة على موقعها في قيادة 
النقابة لفترة جديدة.

وعقب الفوز قدم رجب الرفاعي الشكر للجمعية 
العمومية على تلك الثقة، مؤكدا سعي النقابة الدائم 
خلدمة العاملني في الطيران املدني، وحتقيق مطالبهم 

العمالية من اجل مستقبل افضل.
أسامة أبوالسعود  ٭

)قاسم باشا( عدد من أعضاء قائمة اجلميع  

حافظت على قيادتها للنقابة مبشاركة كبيرة من اجلمعية العمومية

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

طارق علي احل�سيني مطر

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى 

والـــده

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


