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عن البدء بالتحقیق في عملیات شركة الكھرباء الوطنیة التي تغذي المقاطعات الجنوبیة في  Cuomoیعلن حاكم الوالیة 
   الوالیة بالطاقة  

   
   یُزعم أن مدراء الشركة السابقین تلقوا رشاوى وعموالت بقیمة مئات اآلالف من الدوالرات مقابل توجیھ العقود المربحة 

   
الیوم أن وزارة الخدمة العامة بوالیة نیویورك بدأت تحقیقاً في العقود التجاریة   Andrew M. Cuomoأعلن حاكم الوالیة 

المتعلقة بالغاز المبرمة من قِبل شركة الكھرباء الوطنیة التي تغذي مقاطعات الوالیة الجنوبیة بالطاقة بعد أن تم توجیھ اتھامات  
اً في مخطط تلقي رشاوي وعموالت یتضمن عقوًدا تبلغ إلى عدد من موظفي شركة الكھرباء الوطنیة السابقین بكونھم طرف

  . قیمتھا عشرات المالیین من الدوالرات
   

قال حاكم الوالیة "والیة نیویورك ال تتساھل أبداً مع موظفي المرافق العامة الذین ینتھكون القانون من أجل ملء جیوبھم،" 
.CUOMO  إننا سنفتح تحقیقاً في ھذا السلوك الفظیع المزعوم لضمان جالء حقیقة ھذا األمر على الفور وتحقیق العدالة. إن"

تحقیقنا سیفحص بإمعان ویحدد ما إذا كانت الشركة قد فشلت في أن یكون لدیھا الضمانات القائمة المناسبة لمنع األنشطة 
   ألمر كذلك، فستتم محاسبة المرفق."اإلجرامیة من قِبل الموظفین، وإذا لم یكن ا

   
تم الكشف عن شكوى فدرالیة في بروكلین ضد خمسة مدیرین سابقین موظفین في شركة الكھرباء الوطنیة یعملون في قسم   
إدارة المنشآت في الشركة بالتآمر لخرق قانون السفر بقبول مئات اآلالف من الدوالرات في شكل رشاوى وعموالت مقابل  

وجیھ إلى مقاولین معینین في لونج آیالند ِمن َمن تتعامل الشركة معھم. ووفقاً للشكوى، لقد حصل أحد المقاولین على عقود ت
ملیون دوالر في عقود صیانة المنشآت من الشركة خالل الوقت الذي كان المقاول یدفع فیھ رشاوى للمدعى  50أكثر من 

   علیھم.
   
مزعوم من قِبل موظفي مرفق خاضع للرقابة، بدأت الوزارة تحقیقاً فوریاً في ھذه المسألة نتیجة لھذا النشاط اإلجرامي ال" 

لتحدید ما إذا كان عمالء المرفق قد تضرروا مالیاً من ھذا المخطط، وإذا كان األمر كذلك، السعي للحصول على التعویض 
ذكرت الشركة أن العقود لم " John B. Howard. قال الرئیس التنفیذي الوزارة الخدمة العامةالكامل نیابة عن عمالء،" 

 تتضمن بنیة تحتیة مھمة للغاز، وبالتالي فإن السالمة العامة لیست في خطر. وإن تحقیق الوزارة سیعمل على تأكید ھذه الحقیقة
 ."  
   

داد هذە   ف اس�ت كة ال�ه��اء الوطن�ة ع� تحد�د أي آثار مال�ة للنشاط اإلجرا�ي ع� داف�ي النسب، وتأمني ي عقود �ث
كز التحقيق �ف س�ي

ي �جب أن   ات اليت ة ط��لة من الزمن، وتحد�د التغي�ي التكال�ف لمنفعة داف�ي النسب، وتحد�د ك�ف لم يتم ال�شف عن هذا النشاط لف�ت
ك ي �ث

  ة ال�ه��اء الوطن�ة لضمان عدم حدوث مثل هذا الموقف مرة أخرى. يتم إجراؤها �ف
   

، ألقي 2009وقد أجرت الوزارة تحقیقات في المرافق العامة التي لدیھا سوء سلوك مماثل من قِبل الموظفین. في أوائل العام  
عي العام األمریكي  ومشرف واحد متقاعد من قِبل المد  Con Edison القبض على عشرة مشرفین وموظفین في شركة 

للمنطقة الشرقیة من نیویورك لترتیبھم للحصول على مطالبات متضخمة في مدفوعات المرفق من قِبل أحد المقاولین مقابل  
 Con . وإن شركة 2009للموظفین على مدى تسع سنوات تنتھي في العام  أكثر من ملیون دوالر من الرشاوى والعموالت

Edison  ورداً على إلقاء القبض، قامت مفوضیة الخدمة العامة بفتح تحقیق.    األنشطة الغیر قانونیة. لم یكن لھا علم بھذه
 Con.ملیون دوالر لعمالء شركة  171وأسفرت ھذه القضیة في نھایة المطاف على حصول مفوضیة الخدمة العامة على 

Edison   
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