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»الكهرباء والماء« 
تنظم مؤتمرًا ومعرضًا 

في مارس المقبل

العرادة: نرفض تحديد 
نسبة للتقارير السنوية 

للعاملين في »المواصالت«

الكهرباء واملاء  تنظم وزارة 
مؤمت����را ومعرض����ا للكهرباء 
واملاء في مارس املقبل مبشاركة 

خليجية وعربية موسعة.
وقال����ت الوزارة ف����ي بيان 
صحافي امس ان اطالق املؤمتر 
واملعرض جاءا تناغما مع االهتمام 
الكبي����ر بالبح����وث اجلاري����ة، 
واالهتمامات باقامة املش����اريع 
الكبرى وما تشهده الكويت من 
تطوير منشآت الطاقة الكهربائية 
احلالية وعمليات الربط اجلارية 

بني بعض الدول العربية.
واضافت ان هذين احلدثني 
الفرصة للش����ركات  يعطي����ان 
العاملية واحمللية لعرض منتجاتها 
والستعراض امكاناتها وقدراتها 
للمساهمة في بناء وتطوير هذا 
القطاع احليوي، كما يعدان دعوة 
ال����ى التقاء اخلب����راء والعلماء 
واملختصني لتق����دمي خبراتهم 
الرؤى  ان  املختلفة. واوضحت 
املس����تقبلية واجلهود املبذولة 
الكهرباء واملاء  التي تش����هدها 
في الب����الد تتطلب من اجلميع 
الطاقة وللحد  التعاون لتوفير 
املفرط من استخدامها خصوصا 
مع ما تشهده في املرحلة الراهنة 
من منو سكاني واقتصادي كبير 
ادى الى حتميل ش����بكة الطاقة 
الكهربائي����ة في الدول����ة اعباء 

اضافية.
واشارت الى ان الكويت مقبلة 
على تفعيل مشاريع كبرى في 
مجال الطاقة الكهربائية ومنها 
مشروع محطة الصبية الذي وقع 
اخيرا مع ش����ركات للصناعات 
الشبكة  التي س����تزود  الثقيلة 
الكهربائي����ة لدول����ة الكويت ب� 
2000 ميج����اوات وهو ما ميثل 
اضافة نح����و 20% من اجمالي 
الطاقة احلالي����ة لتؤتي ثمارها 
في صيف 2011 بكلفة بلغت 65.2 

مليار دوالر.

أفاد نائب رئيس مجلس 
العاملني بوزارة  ادارة نقابة 
العرادة بأن  املواصالت علي 
حتديد نسبة معينة للتقارير 
الكفاءة  الس����نوية لتقدي����ر 
للعاملني بالوزارة أمر مرفوض 
جملة وتفصيال ويعتبر مخالفا 
لقانون اخلدم����ة املدنية ألن 
تقدير الكفاءة السنوية يحددها 
القانون وشروط تقدير الكفاءة 
منصوص لها وليست خاضعة 
ملعايي����ر بعض املس����ؤولني 
ونظرتهم غير الصائبة جتاه 

العاملني. 
وتابع ب����أن مجلس ادارة 
النقابة يسره ويسعده ان ينال 
العاملني تقديرا عاليا  جميع 
)امتياز( وه����ذا ليس بفضل 
احد او منة من����ه بل هو مبا 
قدموه من جهد كبير وبذلوه 
في حتقيق االجناز املطلوب 
على الوجه األكمل وتفانيهم 
ومثابرته����م لصال����ح العمل 
التقدير  وهم يستحقون هذا 

والتشجيع. 
وحول ما يتداوله بعض 
ال����وزارة عن  العامل����ني في 
حتديد النسبة أوضح ان هذا 
غير صحيح وه����و ما أكدته 
القيادة العليا الذين أبدوا كل 
اهتمام وتقدير جلميع العاملني 
الذين يساهمون في النهوض 
ال����وزارة وحتقيق  بخدمات 
األهداف ويشاركوننا االجناز 
بل أكدوا انه ال يوجد حتديد 
للنسبة املئوية لألعمال املمتازة 
واحلرص على اعطاء كل واحد 
حقه، وهذا ما ننش����ده منهم 

جتاه العاملني بالوزارة.

املنامة � كونا: حازت رئيس����ة اللجنة العليا 
جلائزة »األم املثالية« الش����يخة فريحة األحمد 
إحدى جوائز »الساعون الى اخلير« اخليرية التي 
تنظمها جمعية »الكلمة الطيبة« في البحرين من 
6 ش����خصيات نسائية خليجية رائدة في املجال 

اإلنساني واخليري. 
وقال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح الذي تسلم اجلائزة نيابة عن الشيخة 
فريحة األحم����د في حفل التكرمي الذي أقيم على 
هام����ش امللتقى اخلليجي األول للعمل التطوعي 
الليلة قبل املاضية ان »منح الشيخة فريحة لهذه 
اجلائزة اخليرية يعتبر جتسيدا حقيقيا ورائعا 

ملا جبل عليه أهل الكويت من أعمال اخلير«. 
وأضاف الش����يخ عزام الصباح في تصريح 
خاص: »إننا نش����عر بالفخ����ر واالعتزاز لتكرمي 
شخصية نسائية كويتية مرموقة وهي الشيخة 

فريحة لتقلد هذه اجلائزة اخليرية«.
وقال ان اجلائزة التي تنظمها جمعية »الكلمة 
الطيبة« في البحرين مشكورة حتمل في طياتها 

أبعادا إنسانية ودينية واجتماعية بالغة األهمية 
لتوطي����د العالق����ات والتماس����ك االجتماعي في 

املجتمعات اخلليجية. 
وأضاف انه »ملن دواعي سرورنا تسلم اجلائزة 
التي تعتبر تكرميا ألهل الكويت كل الذين جبلوا 
على عمل اخلير ولهم أي����اد بيضاء في مختلف 
مجاالت العمل اخليري«. وتقاسمت الشيخة فريحة 
األحمد اجلائزة مع 6 شخصيات نسائية رائدة في 
املجال اخليري واإلنساني وهن رئيسة مؤسسة 
»اجناز« البحرين الش����يخة حصة بنت خليفة 
آل خليفة ورئيس����ة مجلس أمن����اء »دار اإلمناء 
االجتماعي« في قطر منيرة بنت ناصر املس����ند 
ورئيسة فريق »عمان اخلير« في سلطنة عمان 
رحيمة املسافر ورئيسة مجلس ادارة جمعية »البر« 
باملنطقة الشرقية في السعودية األميرة جواهر 
بنت نايف بن عبدالعزيز آل س����عود ومؤسسة 
أول منظمة غير حكومية للمساعدة الغذائية في 
العالم العرب����ي »تكية أم علي« األميرة هيا بنت 

احلسني من االمارات.

شاركها 6 شخصيات نسائية خليجية رائدة

فريحة األحمد تحصد جائزة »الساعون إلى الخير« 

اكد مس����ؤول  � كونا:  باريس 
اكادميي بجامعة السوربون امس 
ان اختيار اجلامعة لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
لنيل جائزة ميدالية »ريشيليو« 
امله����م وااليجابي في  جاء لدوره 

العديد من املجاالت.
الدكتوراه  وذكر مدير برنامج 
في جامعة السوربون »باريس 1« 
استاذ القانون العام البروفيسور 
ديڤيد كابتا في تصريح ل� »كونا« 
ان س����مو الشيخ ناصر احملمد له 
دور فعال في بناء اجلس����ور بني 

احلضارات.
وقال ان سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس حكومة 
دولة تعد من الدول االكثر تطورا في العالم في العديد 

م����ن املج����االت منها السياس����ية 
والتكنولوجيا والتنمية البشرية 
وقد ساهم سموه في ذلك مساهمة 

فعالة وايجابية.
واشار الى السيرة الذاتية لسمو 
الشيخ ناصر احملمد »الذي يتقن 
ثالث لغات حافلة حيث تقلد العديد 
من املناصب وعمل في العديد من 
دول العالم الى حني توليه رئاسة 
احلكومة الكويتية ومنذ البداية كان 
منفتح����ا على اجلميع وعمل على 
تعزيز العالقات بني بالده والدول 

االوروبية وخاصة فرنسا«.
واوضح انه سيكون هناك حفل 
خاص لتقليد سموه امليدالية 20 أبريل املقبل لدوره 

في الدفاع عن الدميوقراطية.

حفل خاص لتقليد سموه الميدالية 20 أبريل لدوره في الدفاع عن الديموقراطية

كابتا: اختيار ناصر المحمد لنيل جائزة »ريشيليو« 
لدوره اإليجابي في بناء الجسور بين الحضارات

الشيخ عزام الصباح يتسلم جائزة الشيخة فريحة األحمد

البروفيسور ديڤيد كابتا


