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م.مطلق العتيبي وأحمد الشمري مع فريق الضبطية القضائية املكرمني               (ريليش كومار)

العتيبي: الكهرباء في الصيف كانت مستقرة واالنقطاع تكرر في مناطق املخالفات

دارين العلي

أكد الوكيل املساعد لشبكات 
التوزيع فــي وزارة الكهرباء 
واملاء م.مطلق العتيبي استقرار 
الشبكة الكهربائية خالل موسم 
الصيــف الفائــت بالرغم من 
وجــود عدد مــن االنقطاعات 
وخصوصا فــي املناطق التي 
تعاني مــن املخالفات ســواء 
املــزارع واجلواخير ومناطق 

مخالفات البناء.
جــاء ذلــك خــالل مؤمتر 
صحافي عقد في الوزارة أمس 
للحديث عن احلملة املوسعة 
التــي نفذتها فــرق الضبطية 
القضائية على منطقة جواخير 
كبــد والتي أســفرت عن ٣٨١ 
مخالفــة بــني محاضر ضبط 
حملالفات جسيمة واثبات حالة، 
باالضافة الى حتصيل ١٧٠ الف 
دينار من مستحقات الوزارة.

وأكد ان الــوزارة حرصت 
خدماتهــا  تقــدم  أن  علــى 
آمــن  باســتمرارية وبشــكل 
وسليم، خاصة خالل الصيف 
الفائــت الــذي كان ذا طبيعة 
خاصــة خــالل أزمــة جائحة 
«كورونــا» وتواجد املواطنني 
واملقيمني بالكامل في الدولة.

الــى  ولفــت م.العتيبــي 
املتواصلة لوزير  التوصيات 
الكهرباء واملاء د.خالد الفاضل 

للخطوط الهوائية، حيث تبني 
بعد زيارات فــرق الضبطية 
القضائية لهذه املناطق وجود 
مخالفات وتعديات صريحة 
الشــبكة  علــى  وواضحــة 
وحتديدا في منطقة جواخير 

كبد.
ولفــت الــى ان ذلــك دفع 
الى تنظيــم حملة موســعة 
وشاملة على منطقة كبد قام 
خاللهــا ٧ ضبــاط قضائيني 
بالكشــف على ٥٨٣٥ حيازة 
خالل وقت قياســي لم يتعد 
١٤ يوما، خالل دوام ألكثر من 
١٠ ســاعات يوميا مشيا على 
األقدام والكشف على احليازات 
والتعــرض لبعض املشــاكل 
من قبــل البعض ممن منعوا 
الضباط من الدخول للكشف 
على العدادات، والكثير وافق 

كذلك ٢٩ محضر ضبط مخالفة، 
وهي تغيير حجم الكيبل من 
٣٥ ملم أو ايصال مباشر دون 
عداد، أو العبث بالعداد ككسره 
لكي ال يحسب االستهالك، وهذا 
مخالف للقانون، الفتا الى انه 
مت اصــدار قــرارات بتحصيل 
االســتهالك وتطبيق القانون 
مبضاعفة مبلغ الفاتورة إلى 
الضعف، مشددا على ان هدف 
الوزارة ليس زيادة الفاتورة 
وامنا احلــرص على أصحاب 
تلك املمتلــكات، مطالبا اياهم 
بالتعاون في حالة وجود كسر 
أو تغيير حجم مصهر، التخاذ 

االجراء املناسب.
وأوضــح ان الوزارة ومن 
خــالل هــذه احلملــة متكنت 
من حتصيــل ما يقــارب ١٧٠ 
ألف دينار، رســوم استهالك 

و فــي املناطــق التــي تكثــر 
فيها انقطاعات للتيار، والتي 
توجد فيها مخالفات في البناء، 
الفتا الى استمرار احلملة في 
اجلليب، خاصــة أنها منطقة 
موبــوءة، واملخالفــات فيهــا 
متكــررة ومت تقــدمي كتــب 
للوزارات املختلفة للمساعدة 
في ضبط تلك املخالفات فيها.

الشبكة مستقرة

الشــبكة  وعــن اوضــاع 
قال بأنها كانت مســتقرة في 
الصيــف، وكانــت األحمــال 
مستقرة بخالف املناطق التي 
حدثت فيها انقطاعات بسبب 
تلك املخالفات، مشيرا الى ان 
بلوغ درجة احلرارة ٥٣ درجة، 
أثر على الشبكة وتسبب في 
بعض االنقطاعــات اال انه مت 
التعامــل معها ومتــت إعادة 
التيــار عند انقطاعه بشــكل 

سريع وصحيح.
واوضح ان االنقطاعات في 
هذا الصيف مقارنة بالصيف 
املاضــي زادت فــي املناطــق 
الزراعية واملناطق التي زادت 
بهــا مخالفــات البنــاء مثــل 
ســلوى والرميثية واجلهراء 
القدمية وبعض املناطق، لكن 
مقارنة مبناطق ســكنية مثل 
سعد العبداهللا وهدية جند أن 
هناك استقرارا في الشبكة بل 

على تلك الزيارات وهو متفهم 
أن األمر ملصلحتهم.
نتائج احلملة

وأشــار م.العتيبي الى ان 
احلملة التي كانت برئاسة نائب 
القضائية  رئيس الضبطيــة 
أحمد الشمري قد اسفرت عن 
٣٥٢ محضر إثبات حالة لتغيير 
حجم املصهرات من ١٠٠ أمبير 
كما هو مصمم باملخططات إلى 
٢٠٠ أو ٣٠٠ أمبير، وهذا يؤدي 
إلى احتراق الكيبالت وبالتالي 
الهوائي  يؤثــر علــى اخلــط 
ومن ثم يحدث انقطاع متكرر 
بسبب تغيير حجم املصهرات 
أو إلغاء احلمايــة الكهربائية 
التي صممت حلماية املمتلكات 

واألفراد.
وقــال انه نتج عن احلملة 

كهرباء في هــذه املنطقة، كما 
قلت األعطال في املنطقة بنسبة 
تتعدى من ٦٠ إلى ٧٠٪ بخالف 
الســابق، وهــذا ما يــدل على 
جناح تلك احلملة في استمرار 
وصول الطاقة وحتصيل أموال 

الوزارة.
ووعد اهالــي تلك املنطقة 
بالعمل على تقوية الكيبالت 
قبل الصيف القادم، خاصة في 
كبد أو جواخير الهجن ومزارع 
اخليــل، أو املزارع في الوفرة 

والعبدلي.
حمالت مشابهة

عــن  العتيبــي  وأعلــن 
املوازية  اســتمرار احلمــالت 
في منطقة اســطبالت اخليل 
في منطقــة األحمدي، وهناك 
حملــة في الهجن بالفروانية، 

لم يحدث لديهم انقطاعات إال 
فردية، وبشكل عام االنقطاعات 
كانت مقبولة ومت التعامل معها.

وقت قياسي

بدوره، قــال نائب رئيس 
فريق الضبطية القضائية أحمد 
الشمري: إن احلملة القت جناحا 
بشهادة املسؤولني، الفتا الى 
التنســيق مع الهيئــة العامة 
للزراعــة والثروة الســمكية، 
الداخليــة لدعمهــم  ووزارة 
واســنادهم للحملــة التي مت 
االنتهاء منها في وقت قياسي.

واكد ان احلمالت مستمرة 
ولــن تتوقف، مشــيرا الى ان 
هذه احلمالت ادت الى انخفاض 
شديد في تلك املخالفات، نتيجة 
متابعة املســؤولني ومجهود 
الضبطيــة القضائيــة التــي 
يتعرض افرادها إلصابات خالل 
احلمالت إلى جانب االحتكاك 
مع بعــض اصحاب احليازات 
وغيرها. ولفت الشــمري الى 
رصد مخالفات في البناء، ومت 
تسجيل مالحظات على األبنية 
املخالفة في كبد، مشــيرا الى 
وجــود محــاوالت حتايل من 
القانون بوضع  البعض على 
ملصقات على املصهرات عكس 
قوتها وقدرتها لتظهر على أنها 
مطابقة ملواصفات الوزارة اال 
ان الفرق متكنت من اكتشافها.

خالل مؤمتر صحافي للوكيل املساعد لشبكات التوزيع حول حملة جواخير كبد التي أسفرت عن ٣٨١ مخالفة وحتصيل ١٧٠ ألف دينار

عدد من املخالفات على الشبكةوضع ملصقات مضللة على الفيوزاتم.مطلق العتيبي وأحمد الشمري خالل املؤمتر الصحافي    (ريليش كومار)

مبراجعة األماكن ذات الكثافة 
الســكانية واملناطق التي من 
املمكــن ان تشــهد انقطاعات 
متكررة كاملزارع واجلواخير 
وبعــض املناطق التــي يكثر 
فيها مخالفات البناء، الفتا الى 
تعاون جميع قطاعات الوزارة 
في هذا الشأن ممثلة بشبكات 
التوزيع الكهربائية، وتشغيل 
وصيانة املياه، وخدمة العمالء، 
وفريق الضبطيــة القضائية 
سواء في املنطقة الشمالية أو 

اجلنوبية.
انقطاعات غير مبررة

ان  وأوضــح م.العتيبــي 
الصيــف املنصــرم تكــررت 
االنقطاعــات غير املبررة في 
بعــض املناطق بســبب قيام 
الالزمة  الــوزارة بالصيانــة 

حمالتنا مستمرة على إسطبالت اخليل وحيازات الهجن واملناطق ذات االنقطاعات املتكررةاألعطال في كبد انخفضت بنسبة ٧٠٪ بعد احلملة ونعد األهالي بتقوية التيار قبل الصيف

جمعية السالم حصلت على جائزة التميز في مجال 
قياس إدارة األثر االجتماعي للعام ٢٠٢٠

ليلى الشافعي

أكــد املستشــار القانوني 
للشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية عبداهللا الضعيان 
العنــزي أن جمعية الســالم 
لألعمال اإلنسانية واخليرية 
أصبحت محط إشادة من قبل 
املتابعني ألعمالها وأنشطتها 

سواء في الداخل واخلارج.
وأصبحت خير سفير لنا 
مقدما الشــكر للقائمني على 
اجلمعيــة ولــكل مــن يدعم 
اعمالها حتــى اصبحت رمزا 

للتميز والعطاء املؤسسي.
وقــال خالل حفــل تكرمي 
االحتاد الدولي للمســؤولية 
الســالم  املجتمعية جلمعية 
لألعمال االنسانية واخليرية 
ضمن اجلهات املشاركة بجائزة 
التميز في مجال قياس وإدارة 
االثــر االجتماعي لعام ٢٠٢٠ 
بصفته ممثال االحتاد الدولي 
املجتمعيــة،  للمســؤولية 
قــال اننــا نســتذكر مواقف 
قائد االنســانية سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
ونسأل اهللا أن يدخله فسيح 
جناته ويرحمــه ويغفر له، 
ونســأله عّز وجــّل أن يوفق 
صاحب السمو األمير الشيخ 
ملواصلــة  األحمــد  نــواف 
قيادته احلكيمة ومســيرته 
في البناء والتقدم والعطاء. 
وأضاف الضعيان، فاملنجزون 
يســتحقون ان يتــم رصــد 
اعمالهــم والتعريف بأفضل 
ممارســاتهم، فاملجتمعــات 

حتتاج الى قدوات وقد تكون 
هــذه القدوات مؤسســات او 
افرادا خصوصا في األوقات 
الصعبــة التــي يكــون بهــا 
اإلنســان في أمــس احلاجة 
للمساعدة من اخيه االنسان، 
فالكــوارث متعددة على بني 
البشر والفقر واجلوع يتفشى 
بــني حــني وآخر فــي بعض 
االقطار مســببا العوز للفرد 
واملجتمــع خصوصا بعد ان 
ضرب اطنابه ڤيروس كورونا 

املتجدد كل اصقاع االرض.
وقــد وصفتــه منظمــة 
العاملية باجلائحة،  الصحة 
كان والبــد مــن تدخل كافة 
ومنظمــات  احلكومــات، 
وأفــراد  املدنــي  املجتمــع 
مظلــة  متطوعــني حتــت 
فــرق تطوعية ومبــادرات 
مساهمة، حملاولة تقدمي يد 
العــون لآلخرين خصوصا 
الذين انقطعت بهم الســبل 
وضاق العيــش عليهم بعد 
أن كان اعتمادهم على دخل 
يومي يسير يجنى بعد عمل 
باليومية، ومن هذا املنطلق 
هبــت األيــادي ذات العطاء 
ملساعدة من يحتاج املساعدة 
بكافة السبل أو بتوفير الدواء 
والطعام للمحتاجني وإغاثة 
من هم بأمس احلاجة لإلغاثة 
ولم يكن ذلك بالشيء اليسير 
خصوصــا علــى مســتوى 
العالم، فكان البد من تفعيل 
دور الشراكة املجتمعية وذلك 
تضافر اجلهــود التطوعية 
وجهــود احلكومــات معــا 

للســيطرة واحلد مــن آثار 
تلك اآلفة.

وأكد أن العطاء هو الرافد 
الرئيس للمسؤولية املجتمعية 
وإحــدى صــور املشــاركة 
املجتمعيــة، والعطــاء يحث 
عليه ديننا اإلسالمي احلنيف 
وجميع الشــرائع السماوية، 
وكذلــك الفطــرة اإلنســانية 
السليمة لتخفيف وطأة احلياة 
وصعوبتها على احملتاجني من 
بني البشر. وليس الكرم أن 
تعطي ما ال حتتاج، وإمنا أن 
تعطي ما أنت في أشد احلاجة 
إليــه وال توجــد كلمات أبلغ 
وأعظم وأعمق من كلماته عز 
وجل: (لــن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما حتبون) والعطاء 
صفة جتســد الكــرم حينما 
ينبــع من القلوب وليس من 
اجليــوب، أي أن يقوم الفرد 
املقتدر بتقدمي يد العون الى 
احملتاج دومنا أي ســؤال أو 
إحلاح، ويقــدم له مما يحب 
ويفضل وليس الفائض لديه.

بــدوره، شــكر مدير عام 
جمعيــة الســالم لألعمــال 
االنســانية اخليرية د. نبيل 
الشــبكة  العــون مستشــار 
للمســؤولية  االقـلـيـميـــة 
املرافق  االجتماعية والوفــد 
له في هــذا التكرمي حلصول 
اجلمعية على جائزة املؤسسة 
إدارة  املتميــزة فــي مجــال 
وقياس األثر االجتماعي لعام 
٢٠٢٠م والتي مت االعالن عن 
هــذا التكــرمي خــالل تنظيم 
فعاليات املؤمتر العربي إلدارة 

وقياس األثر االجتماعي والذي 
مت تنظيمــه خالل الفترة من 

١ - ٣ اكتوبر ٢٠٢٠.
ولفــت الــى ان هــذه هي 
اجلائزة السادسة التي تلقتها 
اجلمعية خالل هذا العام فقد 
ســبق أن حصلــت اجلمعية 
على جائزة كامل وجائزة ماغ 
وجائزة التميز املستمر احمللي 
وجائزة املركــز األول للعمل 
اإلنساني على مستوى الوطن 
العربــي وجائــزة «تنفــس» 
فــي قيرغيزيــا.. وهــذه هي 
اجلائزة السادسة التي نحتفل 
باحلصول عليها اليوم واملقدمة 
من االحتاد العربي للمسؤولية 
املجتمعية. من جهتها، باركت 
عضــو اللجنــة االستشــارية 
للشبكة االقليمية للمسؤولية 
املجتمعيةـ  مكتب الكويتـ  د. 
سامية السعدان لهذا الفوز وهذا 
التميز، وقالت نشعر بالفخر 
أن يكون بلد اإلنسانية ومركز 
العمل اإلنساني دولتنا احلبيبة 

الكويت.

االحتاد الدولي للمسؤولية املجتمعية كّرم اجلمعية وأشاد بدورها

ملشاهدة الڤيديومستشار الشبكة يكرم د.نبيل العون            (محمد هنداوي)

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

تكلفة االنقطاع
٥ آالف دينار

حول تكلفة االنقطاعات التي تســببها 
املخالفات على الشبكة، قال م.مطلق العتيبي: 
ان املخالفات في احليازات تؤثر على الشبكة 
بشكل متتابع، وتؤثر على احملطات واخلطوط، 
وتكلفة اإلصالح وخروج املوظفني حلل تلك 
املشاكل ال تقل في االنقطاع الواحد عن ٥ 
آالف دينار، أما األعطــال األكبر من ذلك 
بسبب ضربات في الكيبل، فتكلف الدولة 

أمواال طائلة.

تغيير النشاط.. ومعاون ضابط
قال م.العتيبي انه عند رصد مخالفة تغيير نشاط يتم قطع التيار عن املنشأة 
الزراعية، ويتم ابالغ هيئة الزراعة إذا مت تغيير نشــاط القسيمة، الفتا الى انه مت 
رصد مصانع للحديد، واألملنيوم أو سكن عزاب بشكل مبالغ فيه في منطقة جواخير 
كبد، ذاكرا حادثة صادفت فرق التفتيش خالل الكشــف عن احدى احليازات في 
كبد، حيث تبني أنه عبارة عن ســكن عزاب لعمالة افريقية وأطلق أحد ساكنوها 
كلبا على موظف الضبطية القضائية، ومن هنا انطلقت احلملة على تلك املخالفات 

واتخاذ اإلجراءات، ومت اخالء تلك احليازة من العزاب.
كما أعلــن م.العتيبي ان هناك توجها لدى وزيــر الكهرباء واملاء لزيادة فرق 
الضبطية ولتقسيم فريق الضبطية الى شمالي وجنوبي، إضافة إلى أن يكون في 
الفريق معاون ضابط قضائي، من موظفي الوزارة وسيتم اإلعالن قريبا عن فتح 
الباب للتقدم إلى خدمة معاون قضائي يعمل مع ضابط قضائي، فإذا أثبت املعاون 
جديته سيتم ترقيته من خالل كتاب رسمي ليكون ضابطا قضائيا ينضم إلى الفريق.


