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االربعاء 1 يونيو 2011

صندوق التنمية: 16 مليون دوالر ملشاريع في لبنان وسيراليونمحليات
بيروت ـ كونا: أعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية امس عن توقيع عقد إلنشاء مركز 
توضيب وتبريد املنتجات الزراعية في منطقة »عكار« في شمال لبنان بتكلفة 2.5 مليون دوالر.
من جهة أخرى، أعلن الصندوق عن توقيعه اتفاقية قرض مع جمهورية سيراليون قّدم مبقتضاها قرضا 
بقيمة 4.250 ماليني دينار)13.5 مليون دوالر( لإلسهام في متويل تكاليف مشروع تطوير ثالثة مستشفيات 
تخصصية في العاصمة فريتاون.

مصادر مطلعة: ال مصلحة كويتية في وجود مخابراتها بالعراق
بيان عاك���وم ووكاالت: قالت 
مصادر مطلع���ة ل� »األنباء« انه 
ال يوجد اي مصلحة كويتية بأن 

تكون هناك مخابرات كويتية في 
العراق، الفتة الى انه من االفضل 
لهم البح���ث عن مخابرات لدول 

اخ���رى وجودها واض���ح على 
الساحة العراقية ويردون عليها 
بشكل قاس. ما قالته املصادر جاء 

ردا على ما اكده النائب عن الكتلة 
العراقية البيضاء عزيز املياحي 
انه اذا ثبت بالدليل القاطع وجود 

اي انشطة مخابراتية كويتية في 
الساحة العراقية فإن الرد العراقي 

سيكون قاسيا.

الوزارة أعدت تقريراً نهائياً بالديون املستحقة لها

»الكهرباء«:  دمج عدد من القطاعات
وتدوير سيشمل قطاعني خالل أسبوع 

ارتفاع درجات احلرارة يقطع الكهرباء 
عن حطني والفردوس والصليبية

بدأت حرارة الصيف الكابوس األول واألخير 
للوضع الكهربائي ف����ي البالد تلوح اطيافها في 
األفق لتس����بب االنقطاعات في مختلف املناطق 
بس����بب ارتفاع األحمال وتعاظم الضغوط على 
احملوالت والكيبالت مما يؤدي إلى خروجها عن 
اخلدمة. هذا ما حصل في الكيبالت الكهربائية التي 
تغذي مناطق الصليبية وحطني والفردوس حيث 
ادت األحمال الزائدة الى خروج عدد من الكيبالت 
عن العمل بس����بب ارتفاع الضغوط مما ادى الى 

انقطاع في التيار الكهربائي في تلك املناطق عند 
ظهر امس اي في وقت الذروة. مصادر في الوزارة 
اكدت ان االنقطاع����ات فنية وليس لها اي عالقة 
باالنت����اج اطالقا اذ ان االنتاج الكلي للبالد يبلغ 
حاليا 12 الف ميغاواط بينما االستهالك االقصى 
لم يتعد ال� 10 آالف ميغاواط مشيرا الى ان درجات 
احلرارة التي بلغت امس 45 درجة مئوية كانت 

سببا في زيادة االحمال.
دارين العلي  ٭

بالرغم م����ن التوقعات واملطالبات بعدم دمج 
القطاعات في الوزارة وجمع اكثر من قطاع بيد 
وكي����ل واحد كما هو حاص����ل حاليا في الوزارة 
كلف وزير الكهرباء واملاء م. سالم االذينة وكيل 
الوزارة املساعد لقطاع تشغيل وصيانة املياه م. 
عبداخلالق مراد باالضافة الى عمله احلالي، القيام 

باعمال قطاع مشاريع املياه.
وقال����ت مصادر مطلعة في الوزارة ان عملية 
التدوير التي اش����يع أنها واسعة وستشمل كل 
القطاع����ات وحتيل بعض ال����وكالء على املكتب 
الفني لن تكون اال جزئية وبسيطة تقتصر على 
قطاعني في الوزارة سيتم حسمهما خالل االسبوع 
املقبل، مبينة ان القطاعني هما مشاريع احملطات 
وقط����اع اخلدمات الفنية.  وف����ي اجتاه منفصل 
وفيما يخص ش����ؤون املستهلكني، قالت مصادر 
ان القطاع املختص انتهى من اعداد تقرير مفصل 
حول اجمالي املديونية املستحقة للوزارة واآلليات 
اجلديدة التي يعمل من خاللها القطاع والقرارات 
التي اتخذت بهدف تقليص هذه املديونيات منها 
القرار الذي يقضي بإيقاف إدخال أو تسجيل أي 
مستهلك جديد ألي مرفق بنظام إصدار الفواتير 
بقطاع شؤون املستهلكني ما لم يكن رصيد هذا 
الشخص صفرا، الفته اال ان هذا القرار من القرارات 

املهمة التي اتخذها القطاع وحققت نقلة نوعية 
للجهود املبذولة في عملية التحصيل وعودة هذه 

املبالغ الى ميزانية الدولة.
واوضحت املص����ادر ان الوزارة توصلت من 
خالل التقارير الى ان املس����تهلكني من اصحاب 
الديون املستحقة للوزارة وغير احملصلة نهائيا 
معظمهم من املستأجرين، وآخرين ممن يقومون 
بالتنقل من مس����كن آلخر، الفتة الى اصدار قرار 
يقضي بإلزامهم بدفع الفواتير املستحقة عليهم 
عبر ايقاف إدخال او تسجيل اي مستهلك جديد 
الي مرفق بنظام اصدار الفواتير بقطاع شؤون 
املس����تهلكني مالم يكن رصيده صفرا، او ان تتم 
مخاطبة مالك العقارات بضرورة مراجعة الوزارة 
لتسوية قيم االستهالك املستحقة على عقاراتهم 
واتخاذ االجراءات الالزمة نحو حتصيل هذه الديون. 
وبينت املصادر ان الوزارة اتخذت اجراء جديدا 
إزاء هذه العملية، بوضع عقد مبرم بني الطرفني 
)الوزارة، واملس����تهلك(، يلزم كليهما باستيفاء 
كامل الشروط الجراء املوافقة على ايصال التيار 
الكهربائي من قبل الوزارة ملسكن املستهلك اجلديد، 
وينص على انه يجب دفع كامل املبالغ املستحقة 

لشؤون املستهلكني حتى يسري تنفيذ العقد.
دارين العلي   ٭

ل بزيارة مكاتب حجوزات طيران الجزيرة في الفحيحيل، الفروانية، حولي، الجهراء، مدينة  أو تفضَّ
الكويت، الشويخ أو مطار الكويت الدولي (على مدار الساعة وطوال ا�سبوع) أو وكيل سفرك.

- يتوفر العرض للحجز في يوم ا�حد 29 مايو 2011 في الساعة 00:01 ولغاية 
    الخميس 2 يونيو 2011 الساعة 23:59

- يتوفر العرض للسفر بين يوم ا�ربعاء 15 يونيو ولغاية الجمعة 15 يوليو 2011 
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إبتداًء من

د.ك20

البحرين - دبي
من الكويت إلى

إبتداًء من

د.ك43

حلب - َعمان - مشهد
شرم الشيخ

من الكويت إلى

إبتداًء من

د.ك54

ا�سكندرية - أسيوط
دير الزور - ا�قصر - سوهاج

من الكويت إلى

إبتداًء من

د.ك72

إسطنبول
من الكويت إلى

إبتداًء من

د.ك34

بيروت - دمشق
جدة - الرياض

من الكويت إلى

أسعار بأفضل قيمة. 17 وجهة رائعة.
إحجز ا�ن

أسعار بأفضل قيمة. 17 وجهة رائعة.
إحجز ا�ن

القاهرة القاهرة 
أسعار بأفضل قيمة


