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الشريعان: مناقصة محطة التحويل الرئيسية
مازالت تدرس لدى اللجنة الفنية المختصة

م�ن تتوافر لديه معلومات عن أي ش�بهة فس�اد فليقدمها لي أو  إل�ى النيابة العامة

السفيرة الفرنسية قلدت آمر القوة البحرية وسام االستحقاق الوطني
ن�دى يافي نقل�ت تقدير س�اركوزي ل�دور المال في دع�م التع�اون الثنائي

دارين العلي
أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش���ريعان ان مناقصة »محطة 
التحويل الرئيس���ية ال�� 400 كي ب���ي« مازالت تدرس لدى اللجنة 

الفنية في الوزارة ولم يتم ابداء الرأي النهائي فيها.
وقال الشريعان في تصريح صحافي ان اللجنة الفنية في الوزارة 
مازالت تدرس العروض املقدمة من الشركات الختيار افضلها، مبينا ان 
اجراءات املناقصة متر ب� 3 جهات رقابية هي اللجنة الفنية املختصة 

بالوزارة وجلنة املناقصات املركزية وديوان احملاسبة.
واضاف ان الرأي الفني للجنة ما هو اال احدى خطوات الترسية 
»ول���م يصدر حتى هذه اللحظ���ة اي رأي فني نهائي في املوضوع 
ولن يكون ملا يثار في اإلعالم اي تأثير على اس���تقاللية وحيادية 

رأي الوزارة الفني«.
وأفاد بأن هناك قانونا واضحا ملناقصات الدولة يحكم ويوضح 
طريقة اختيار العرض األنسب »وهو ما نحاول جاهدين ان نلتزم 
بجميع مواده بالتعاون مع اجلهات احلكومية والرقابية في اجهزة 
الدولة«. وقال الوزير الش���ريعان انه أعطى توجيهاته للمسؤولني 
في الوزارة من اجل س���رعة االنتهاء من الرد على تساؤالت اعضاء 
مجلس األمة في هذا الشأن. وطالب من تتوافر لديه معلومات عن 
اي شبهة فس���اد في وزارة الكهرباء واملاء بتقدميها »الّي شخصيا 
او الى النيابة العامة حتى تتم محاس���بة كل من تس���ول له نفسه 
االعتداء على األموال العامة« مشيدا بدور من أبدى اهتماما بسالمة 

اجراءات ترسية املناقصات في اجلهات احلكومية.

اقيم في مقر رئاس���ة االركان العامة للجيش مراس���م تقليد آمر القوة البحرية 
الكويتية اللواء الركن بحري احمد املال وسام االستحقاق الوطني الفرنسي من درجة 
)آمر( املمنوح له من رئيس اجلمهورية الفرنس���ية والذي يعتبر من اكثر االوسمة 

هيبة، مت منحه في عهد اجلنرال ديغول.
وقامت بتقليد الوسام للواء الركن املال السفيرة الفرنسية لدى البالد ندى يافي 
والتي قامت ايضا بتس���ليم مدير مديرية العالقات الدولية العميد جنيب العوضي 
الدرع الذهبية للدفاع الوطني وذلك بحضور رئيس االركان العامة للجيش الفريق 

الركن الشيخ احمد اخلالد.
والقت الس���فيرة الفرنسية كلمة بهذه املناسبة نقلت من خاللها حتيات وتقدير 
رئيس اجلمهورية الفرنس���ية نيكوال س���اركوزي ومودته اخلالصة وشكره على 

حس���ن التعاون والعمل الدؤوب لالرتقا ء بالتعاون الكويتي الفرنسي خالل قيادة 
اللواء املال للقوة البحرية الكويتية والتي ادت الى ترسيخ الثقة بالقدرات التدريبية 

الفرنسية.
وتقدمت بالش���كر للعميد العوضي مشيدة مبا قام به من خدمات خالل اللقاءات 
التي يعقدها املسؤولون الفرنسيون مع السلطات الكويتية حيث ساهمت في تطوير 
وتعزي���ز وتنمية العالقات بني البلدين الصديقني في مجاالت التعاون العس���كرية 

والدفاعية الى اعلى املستويات مبا يخدم مصلحتيهما.
حضر مراس���م التقليد نائب رئيس االركان الفريق الركن الش���يخ خالد اجلراح 
وعدد من القيادات العس���كرية وضباط االرتباط الفرنسي في السفارة  الفرنسية 

لدى الكويت.

وصف املدير العام لشركة الكهرباء الوطنية 
االردنية امس الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
بأنه األفضل في التمويل من ناحية الشروط امليسرة 
والفائدة وفترة التسديد وسرعة االستجابة اضافة 

الى إصراره على متويل املشاريع األردنية.
وق���ال مدير عام الش���ركة د.غالب معابرة في 
تصريح ل� »كونا« على هامش زيارة وفد الطالبات 
املتفوقات للشركة ان قروض الصندوق للشركة 
بلغت نحو 40 مليون دينار، مبينا ان اول قرض 

كان في عام 1977.
واضاف ان هذه املش���اريع ساهمت في تزويد 
جمي���ع املواطن���ني بالتيار الكهربائ���ي واخلدمة 
الكهربائية فالش���ركة الوطنية معنية بتخطيط 
النظام الكهربائي حتى ال يكون هناك عجز في الطاقة 

الكهربائية وتوفير عيشة مريحة للشعب.
واش���ار الى ان آخر مش���روع مت متويله من 
الصندوق هو مشروع توسعة محطة شرق عمان 
بقيمة اجمالية للق���رض بلغت 8.5 ماليني دينار 

واملبلغ املسحوب منه 5.3 ماليني دينار واملتبقي 
3.2 ماليني.

من ناحية اخرى، اوضح رئيس قسم العالقات 
العربية واإلسالمية ومديرية التعاون الدولي في 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي مالك بريزات ان 
»املتبقي من املبلغ سيستغل في عدد من املشاريع 
التوسعية للشركة وان الشركة في صدد مخاطبة 
وزير التخطيط للتواصل مع االخوة في الصندوق 

للموافقة على استمرار التمويل«.
واضاف بريزات ان »الصندوق الكويتي مشكور 
على التعاون معنا خاصة في متويله لقطاع الكهرباء 
وهو قطاع مهم باململكة ألن كثير من املش���اريع 
االقتصادي���ة تعتمد على هذا القطاع مثل س���كك 

احلديد ونقل املياه وغيرها الكثير«.
وبعد اللقاء اجته وفد الطالبات املتفوقات الى 
محطة ش���رق عمان بدعوة من ش���ركة الكهرباء 
الوطنية لالطالع على احد مشاريع الشركة على 

ارض الواقع.

أكد أن إجراءات المناقصة تمر بـ 3 جهات رقابية

يعتبر من أكثر األوسمة هيبة تم منحه في عهد الجنرال ديغول

د. بدر الشريعان

السفيرة نبيلة املال خالل لقائها رودي كراتسا تسغارابولو

الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد واللواء الركن بحري احمد املال والسفيرة الفرنسية مع احلضور في اللقاء

وفد الطالبات خالل الزيارة

السفير د.حمد بورحمة خالل زيارة املدرسة

معابرة: 40 مليون دينار قروض الصندوق الكويتي 
لشركة الكهرباء الوطنية األردنية

السليمان: التعليم عن بعد 
يسهم في نشر المعرفة بالعالم

الدعيج: برنامج مميز للنساء
 في المدينة الترفيهية االثنين

نيودلهي � كونا: اكد سفيرنا 
الس����ليمان  الهند س����امي  لدى 
امس اهمي����ة نظام التعليم عن 
بعد عبر شبكة االنترنت للعالم 
حاليا مشيرا الى دورها احليوي 
واالساسي في نشر املعرفة في 

مناطق مختلفة من العالم.
وقال السفير السليمان في 
كلمته خ����الل االحتفال مبرور 
افتتاح  خمس س����نوات عل����ى 
اجلامعة الهندية العاملية املفتوحة 
ان شبكة االنترنت ادت الى »تغيير 
ضخم في حياتنا اليومية« وبذلك 
حتول العالم كله الى قرية عاملية. 

واضاف ان التعليم عن بعد عبر االنترنت جذب فئة الطلبة البالغني 
من الطبقة العاملة الذين يحتاجون الى املدرسة لتلبيه احتياجاتهم 
للتعليم ومطالب االسرة والعمل واحلياة االجتماعية. واوضح السفير 
السليمان ان »توفير فرص احلصول على التعليم العالي جلميع الطلبة 
والسيما الشباب منهم اصبح سهال بفضل حقيقة ان معظم اجلامعات 

املفتوحة ليس لديها شروط للقبول في دراستها«.

قال يعقوب الدعيج رئيس قسم االتصاالت واألنشطة بشركة املشروعات 
الس���ياحية ان املدينة الترفيهية قد أع���دت برنامجا ترفيهيا وترويحيا 
مميزا ليوم االثنني 7 فبراير احلالي وذلك ضمن انشطة مهرجان الربيع، 
واشار الدعيج الى ان يوم االثنني من كل اسبوع مخصص للنساء فقط 
وأن املدينة الترفيهية تستقبل زوارها طوال مهرجان الربيع من الساعة 
الثانية ظهرا وحتى احلادية عشرة مساء وان البرنامج الترفيهي الذي 
اعدته يتضمن الفرق الش���عبية النسائية التي ستقدم فقراتها لزائرات 
املدينة الترفيهية، وكذلك املسابقات املتنوعة واملتعددة التي ستقدم خالل 
البرنامج على مسرح املدينة الترفيهية في منطقة عالم املستقبل، الفتا 
الى ان انشطة مهرجان الربيع مستمرة حتى اجلمعة 11 فبراير وان يوم 

األحد من كل اسبوع عطلة اسبوعية للمدينة الترفيهية.

السفير سامي السليمان

سفيرنا لدى السنغال زار مدارس
 مدعومة من بيت الزكاة في لوغا

دكار � كونا: قام سفيرنا لدى 
السنغال د.حمد بورحمة بزيارة 
الى مدارس منار الهدى املدعومة من 
بيت الزكاة في منطقة لوغا )200 
كيلومتر ش����مال العاصمة دكار( 
بدعوة من صاحب املدارس الشيخ 
احمد مبارك لو والتي تضم 2000 

طالب وطالبة.
وذكر بيان صادر عن سفارتنا في 

دكار امس ان السفير بورحمة اهدى 
ادارة املدرسة لوحة تذكارية تضم 
صور صاحب السمو االمير وسمو 

ولي العهد وشعار الكويت.
بدوره، قدم الشيخ احمد مبارك 
لو اجمل التهاني للكويت في ظل 
قيادة صاحب السمو االمير والى 
ش����عب الكويت مبناسبة االعياد 
الوطنية، مستذكرا الدور االنساني 

الكبير الذي تقوم به املؤسس����ات 
ف����ي دعم  الكويتي����ة  اخليري����ة 
مدارس����ه التي تركز في مناهجها 
الدراسات االسالمية واللغة  على 

العربية.
واعرب عن ش����كره لسفارتنا 
في دكار عل����ى تواصلها ودعمها 
للمؤسسات اخليرية التي تتلقى 

الدعم من احملسنني في الكويت.

المال بحثت مع تسغارابولو تعزيز التعاون
 بين مجلس التعاون واالتحاد األوروبي

بني البرمل����ان االوروبي ومجالس 
الش����ورى والبرملان����ات في دول 
مجلس التعاون اخلليجي« معربة 
عن املها في تعزيز التعاون بني 

اجلانبني.

تكون ذات فائدة كبيرة«.
م����ن جانبها قالت الس����فيرة 
املال في تصريح ل����� »كونا« »ان 
السيدة كراتسا تسغارابولو داعمة 
العالقات  قوية لناحية تطوي����ر 

اجتمعت سفيرتنا الى االحتاد 
الى نائبة  امل����ال  االوروبي نبيلة 
رئي����س البرملان االوروبي رودي 
كراتسا تسغارابولو حيث مت بحث 
سبل تطوير العالقات التي جتمع 
الكويت باالحتاد االوروبي باالضافة 
ال����ى عالق����ات مجل����س التعاون 

اخلليجي واالحتاد االوروبي.
قال����ت  االجتم����اع  وعق����ب 
تسغارابولو في تصريح ل� »كونا« 
»انه����ا لفرصة رائع����ة االجتماع 
بالسفيرة نبيلة املال فهي متفانية 
في تطوير العالقات بني الكويت 
واالحتاد االوروبي بصفة خاصة 
والعالقات ب����ني مجلس التعاون 
اخلليجي واالحتاد االوروبي بصفة 

عام«.
واكدت التزامها الكبير بتطوير 
العالقات والتنس����يق ف����ي ادارة 
املصالح ذات االهتمام املش����ترك 
ملواجه����ة القضاي����ا املهم����ة مثل 
االستقرار املالي والتغيير املناخي 
ومحاربة االرهاب وتوفير الوظائف 

لالجيال املقبلة.
واضافت »لدينا عالقات جيدة 
جدا مع السفيرة ونحن باستمرار 
نعقد جلسات لتبادل وجهات النظر 

نائبة رئيس البرلمان األوروبي أكدت أهمية التنسيق لمواجهة القضايا المشتركة

د.عادل الدمخي

الدمخي: الكويت تراجعت في مجالي
 الحريات العامة وحقوق اإلنسان عام 2010

في الدولة
2 � تواؤم القوانني احمللية مع 

االتفاقيات الدولية
بالفئ���ات  االهتم���ام   �  3
املستضعفة في املجتمع كعدميي 

اجلنسية والعمالة واملرأة.
4 � الشكاوى واالقتراحات التي 

تتلقاها اجلمعية.
5 � رصد  االنتهاكات االنسانية 
باإلضافة للدراس���ات والبحوث 

املتعلقة بهذا الشأن.
أما بشأن القضايا التي تناولها 

التقرير فكانت كالتالي:
1 � حرية التعبير واحلريات 

العامة.
2 � الوحدة الوطنية.

3 � أط���ر املراجع���ة الدورية 
أمام  الكويت  الشاملة وتعهدات 

مجلس حقوق اإلنسان.
4 � املؤسسة الوطنية املستقلة 

حلقوق اإلنسان.
5 � الكويت وموقفها من التوقيع 

على االتفاقيات الدولية.
6 � االشخاص ذوو اإلعاقة.

اجلنس���ية  عدمي���و   �  7
)البدون(

8 � العمالة الوافدة.
9 � أوضاع السجون ومراكز 

التوقيف واالحتجاز.
10 � املرأة والطفل

11 � الرعاية الصحية.
12 � عقوبة اإلعدام.

13 � الشكاوى.

تأكد لها تراجع الكويت في شأ ن 
احلريات العامة وحقوق اإلنسان 
فق���د زادت القضاي���ا احلقوقية  
التي تناولها تقرير 2010 بالرغم 
من ص���دور العديد من القوانني 
والقرارات والتشريعات احلكومية 
لصالح حقوق اإلنس���ان كإقرار 
قانون العمل في القطاع األهلي، 
التش���ريعات  افتقار تلك  ولكن 
لآللي���ات الرقابي���ة يقوض من 
س���لطانها وفاعليته���ا في حل 
القضايا واالنتهاكات  ومعاجلة 

على أرض الواقع.
هذا وارتك���زت اجلمعية في 
اعداد تقريره���ا احلقوقي على 
معايير خمس���ة معايير عددها 

الدمخي كالتالي:
� مرجعية حقوق اإلنسان   1

أص���درت جمعي���ة مقومات 
حقوق اإلنسان تقريرها السنوي 
عن أوضاع حقوق اإلنسان في 
الكويت لعام 2010 س���لطت من 
خالل���ه الضوء عل���ى 13 قضية 
حقوقية طالب���ت اجلمعية من 
الكويتي���ة  خالل���ه احلكوم���ة 
وأصحاب القرار بضرورة التعامل 
معها بجدية واإلسراع في حلها 
لتحافظ على س���جلها وموقفها 
املشرف في احملافل الدولية السيما 
بعد تعهداتها بتنفيذ التوصيات 
التي انيطت بها في الدورة الثامنة 
لالستعراض الدوري ال� UPR أمام 
مجلس حقوق اإلنسان بجنيڤ في 
عام 2010. وقال رئيس اجلمعية 
ف���ي املؤمتر  الدمخي  د.ع���ادل 
الصحافي الذي انعقد  خصيصا 
بفندق هولي���دي إن داون تاون 
الستعراض محاور هذا التقرير 
ان اجلمعي���ة أص���درت في عام 
2009 تقريرها األول كما أصدرت 
التقرير الثاني لعام 2010 إميانا 
منها بالدور الوطني واملجتمعي 
جتاه قضايا وانتهاكات حقوق 
الكويت والسعي  االنس���ان في 
نحو إيجاد احللول الناجعة لهذه 
الكويت  التي ستجنب  القضايا 
املس���اءلة واإلحراج الدولي في 
دورته���ا القادمة أم���ام مجلس 
حقوق اإلنسان بجنيڤ بعد  3 
سنوات. وأكد الدمخي أن اجلمعية 
خالل مقارنتها للعامني املنصرمني 

الجمعية أصدرت تقريرها وألقت الضوء على 13 قضية حقوقية


