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امللك عبداهلل الثاني مستقبال وفد مجلس العالقات العربية والدولية برئاسة محمد الصقر 

عمـــان ـ كونا: قال رئيس 
مجلس ادارة مجلس العالقات 
العربية والدولية محمد الصقر 
فـــي العاصمة األردنية عمان 
أمس ان املجلس بصدد تشكيل 
وفد لزيارة الواليات املتحدة 
األميركية في شهر مارس املقبل 
ملناقشة القضايا العربية مع 
اإلدارة األميركيـــة وصنـــاع 
القرار. واضاف الصقر لـ»كونا« 
في ختام اجتماع عقده املجلس 
في العاصمة عمان ان الهدف 
من زيارة الواليات املتحدة هو 
بلورة مواقف عربية جامعة 
تركز علـــى املصالح العربية 
لتكون قادرة على الدفاع عن 
نفســـها وعن حقوق الشعب 
الفلســـطيني. وعـــن نتائج 
االجتمـــاع، ذكـــر ان املجلس 
خلص الى تكوين رؤية عربية 
شاملة وجامعة حلماية القضايا 
الوطنية واكد دعمه واسناده 
لقضية الشعب الفلسطيني 
لنيل حقوقه املشروعة.وقال 
ان االجتماع شدد على ضرورة 
مواجهة التحديات اإلقليمية 
ببناء جبهـــة عربية موحدة، 
مشيرا الى ان االجتماع تطرق 
ايضا الى قضايا عدة تهم املنطقة 
العربية.وعن لقائه وأعضاء 

املجلس بالعاهل األردني امللك 
عبداهلل الثاني امس، قال ان 
امللك عرض امام الوفد مبادرة 
»لدول التجانس« التي تشمل 
مصر واألردن واملغرب ودول 
مجلس التعـــاون اخلليجي 
وبعض دول آســـيا وافريقيا 
واي دولة ترغب في االنضمام 
للمبادرة بهدف توحيد الصف 
في مواجهة اإلرهـــاب، واكد 
الصقر دعم مجلس العالقات 
العربيـــة والدوليـــة ملبادرة 
العاهل األردني، واصفا املبادرة 

بـ »احلكيمة«. وكان املجلس 
قد ناقش علـــى مدى يومني 
مســـتجدات الوضع العربي 
خالل اجتماع عقده املجلس 
فـــي العاصمة األردنية عمان 
على مدى يومني مبشـــاركة 
نائب الرئيـــس العراقي اياد 
عـــالوي ورئيـــس الـــوزراء 
اللبناني األسبق فؤاد السنيورة 
ورئيس الوزراء األردني األسبق 
طاهر املصري واالمني العام 
للجامعة العربية السابق عمرو 

موسى.

وفد من مجلس العالقات العربية والدولية إلى واشنطن في مارس

الصقر: بحثنا مع ملك األردن مبادرة »دول التجانس«

م.عبدالعزيز االبراهيم ووزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس يقصان شريط االفتتاح 

جانب من مشروع التناضح العكسي في محطة الزور اجلنوبية                                                  )محمد خلوصي( 

وزير اخلارجية الفرنسي دشن مشروع التناضح العكسي مبحطة الزور اجلنوبية

فابيوس: منح التأشيرة الفرنسية للكويتيني خالل 48 ساعة
اإلبراهيم: خطط ملضاعفة إنتاج الكهرباء وحتلية املياه

دارين العلي

أكد وزير اخلارجية ووزير 
التنمية الدولية الفرنسي لوران 
فابيوس انه تقرر منح تأشيرات 
الكويتيني  املواطنـــني  دخول 
لفرنسا خالل 48 ساعة، مبينا 
انها تعد أقل مهلة يتم منحها 
في جميع دول العالم، مشيرا 
الـــى أن ذلك يأتي لتســـهيل 
اجراءات دخول الكويتيني الى 
فرنسا وزيادة فرص االستثمار 
وتسهيل السياحة بني الكويت 

وفرنسا.
وقال فابيوسـ  الذي يزور 
الكويت لتدشـــني مشـــروع 
العكســـي مبحطة  التناضح 
الـــزور اجلنوبيـــة لتوليـــد 
ـ ان املشـــروع يعد  الكهرباء 
اجنازا بالتعـــاون املمتاز بني 
البلدين وهذه التكنولوجيا تعد 
االفضل فـــي العالم من حيث 
التقنيـــة واحلداثـــة، مضيفا 
»اهنئ من قام باالشراف على 
هذا االجناز الرائع بالتعاون مع 
شركات فرنسية عاملية«، الفتا 
الى ان الكويت متتلك مشاريع 
تنموية مت ادراجها ضمن اخلطة 
اخلمسية 2015ـ  2016، تعكس 
طموحات متطورة في جميع 
املجاالت املختلفة، آمال ان يكون 
التعاون بني البلدين اقوى في 
كل املجاالت كالكهرباء واملاء 
والصحة والنقل وغيرها من 

املشاريع.
واضـــاف: هنـــاك تعاون 
ملموس مع العديد من الشركات 
الفرنسية يعكس عمق العالقة 
بني البلدين، واستطعنا مسبقا 
مواجهة العديد من التحديات، 
متابعا »هناك خيارات حكيمة 
للكويت على جميع االصعدة 
واالقتصاديـــة  السياســـية 
واالجتماعية، كما انها جتذب 
االنظار برؤيتها املســـتقبلية 
ونطمح الى ان ميتد التعاون بني 
البلدين بعد اخلطة اخلمسية 
من خالل االستثمارات املتبادلة 
حيث ان الكويـــت من الدول 
املستثمرة الهامة في فرنسا«، 
مشيرا الى ان الكويت وافقت 
على تعليم اللغة الفرنسية في 
املدارس الكويتية والتي تعد 
افضل وسيلة لضمان مستقبل 
مشترك واعد.بدوره، قال وزير 
االشغال العامة ووزير الكهرباء 
واملاء م.عبدالعزيز االبراهيم: 
ان هذه الزيارة تأتي من منطلق 
العالقات الراسخة التي تربط 
الكويت وفرنســـا، وتعزيزا 
الواصر التعاون بني البلدين 
آملني ان  في جميع املجاالت، 
تكون هـــذه الزيارة رافدا من 
روافد العمل املشترك في ضوء 
اهتمام حكومتنا بتعزيز دور 
القطاع اخلاص وإعطائه الدور 

املناســـب في تنفيذ مشاريع 
التنمية املنشودة في ظل قيادة 

صاحب السمو االمير.
وزاد م.االبراهيم: وجتلت 
هذه العالقة املتميزة في مجال 
الكهربـــاء وقد بـــدأ التعاون 
البلدين منذ  املشـــترك بـــني 
القرن املاضي،  خمســـينيات 
الشـــركات  حيـــث أســـهمت 
الفرنســـية على مـــدى عقود 
إســـهاما فاعـــال فـــي تعزيز 
الكهربائية  الطاقة  مشـــاريع 
وتقطير املياه وشبكات التوزيع 
الكهربائية، باالضافة الى اعمال 
توريد معدات الطاقة اخلاصة 
بالتحويل الكهربائية وتركيبها 
واإلشـــراف عليهـــا، وكانت 
هذه املشاريع مبنزلة ركيزة 
أساسية وقوة دافعة ومحرك 
القطاعات اخلدماتية في  لكل 

الكويت.
ولفـــت: نأمل اســـتمرار 
التعاون مع الشركات الفرنسية 
لتنفيذ املشاريع املستقبلية، 
وذلك لالستفادة من اخلبرات 
التكنولوجيـــة املتقدمة لها 
وتطبيقها أعلى معايير السالمة 
العامليـــة مبا يخـــدم توجه 
الكويت نحو زيـــادة القدرة 

اإلنتاجية للطاقة الكهربائية 
وتقطير املياه ملواجهة الطلب 
املتزايد للكهرباء واملاء. وذكر 
ان املشروع يعد من املشاريع 
الرائدة في مجال حتلية املياه 
بالتناضح العكسي ولقد قامت 
بتنفيذه الشـــركة الفرنسية 
بكفائه وطبقـــا للمواصفات 
الكويت من  العاملية وتعتبر 
أوليات الدول في مجال تقنية 
حتلية املياه، مما أوجد فرص 
تطوير وتصنيع هذه التقنيات 
بشكل جتاري واسع، مؤكدا 
الوزارة املستقبلية  ان خطة 
تقوم على مضاعفة اخلطط 
الكهربائية احلالية والطاقة 
اإلنتاجية لتحلية املياه خالل 
الســـنوات العشر املقبلة من 
خـــالل تنفيـــذ العديـــد من 
التي ستطرح  املشـــروعات 
من خـــالل القطاع احلكومي 
ومن الشركات املساهمة التي 
تعمل وفقـــا للقوانني املزود 

املستقل.
مـــن جانبه، قـــال الوكيل 
املســـاعد لقطـــاع محطـــات 
الكهربائيـــة وتقطير  القوي 
امليـــاه م.اياد الفالح ان زيارة 
فابيوس تأتي الفتتاح مشروع 
العكســـي مبحطة  التناضح 
الزور اجلنوبية بطاقة انتاجية 
30 مليون جالون امبراطوري 
في اليـــوم مما يعـــد اضافة 
الى االنتـــاج االجمالي للمياه 
بوزارة الكهرباء واملاء بنسبة 
15%.واشـــار م.الفالح الى ان 
املشـــروع متت ترسيته على 
حتالف يضم شركتني احداهما 
شركة فرنسية رائدة في مجال 
حتلية املياه واالخرى محلية 
كويتية، حيث تبلغ قيمة العقد 
54 مليون دينار مع التشغيل 
ملدة 5 سنوات، ويعتبر مشروع 
التناطع العكسي مبحطة الزور 
اجلنوبية ثاني مشروع يقام في 
الكويت بهذه الطريقة حيث كان 
اول مشروع مبحطة الشويخ 
الذي افتتح عام 2011.واوضح 
ان الكويـــت مـــن افقـــر دول 
العالم في مصادر املياه، وعلى 
الرغم من ذلك لدينا مخزون 
استراتيجي من املياه يصل الى 
4000 مليون غالون من خالل 
20 موقعا للخزانات منتشرة 

في جميع انحاء البالد.

الفالح: الطاقة 
اإلنتاجية للمشروع
 30 مليون غالون 
إمبراطوري يومياً 

54 مليون دينار 
قيمة عقد املشروع 

مع التشغيل ملدة
5 سنوات

ناقشنا جهود 
مكافحة »اإلرهاب« 

بجميع أشكاله 
وصوره

     

جمل�س الإدارة

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
جلمعـــيــــــة الــعـــدان والقصــور التــعـــاونـــيــــة

جمعية العدان والقصور التعاونية

بناء على القرار الوزاري رقم )166/ت( لسنة 2013
  بشأن النظام األساسي النموذجي للجمعيات التعاونية 

تعلن جمعية العدان والقصور التعاونية عن :
أوال: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لعام 2014/ 2015 م.

2015/02/01م  وملدة )10( أيام عمل تنتهي بنهاية  األحد املوافق  اعتبارًا من يوم 
دوام يوم اخلميس املوافق 2015/02/12م وذلك النتخـــــاب عــــدد )9( تسعة أعضاء 

ملجلس االدارة جدد.
وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يگون املرشح بالغًا من العمر 30 سنة )ثالثني سنة ميالدية گاملة أو أگثر( 
في تاريخ انتهاء السنة املالية.

2- أن يگون املرشح قد مضــى على عضويتـــه في اجلمعيــة سنــة ميــالديــة گامــلــة 
على األقل.

3- أن يگون حاصاًل على مؤهل دراسي ال يقل عن شهادة دبلوم سنتني بعد الثانوية 
العامة وتگون معتمدة من قبل اجلهات املختصة في دولة الگويت.

املستندات املطلوبة للترشيح:
أ- البطاقة املدنية األصلية وصورة عنها.

ب- عدد )3( صور شخصية.
ج- إذن من جهة العمل للعسگريني.

د- الشهادة الدراسية األصلية وصورة عنها.
ثانيا: على أعضاء اجلمعية العمومية ضرورة مراجعة اجلمعية الستگمال ملفاتهم 

وإحضار البطاقة املدنية األصلية اجلديدة إلرفاقها بامللف.
مالحظة: تعتبر طلبات الترشيح السابقة گأن لم تگن وتلغى جميعها.

والله ولي التوفيق ،،،

إعـــــالن فتـــــــح بــــــاب الــتــــرشيــــــــح

جمعية هدية التعاونية
�إعــــــــالن

تعلن جمعية هدية  �لتعاونية عن حاجتها �إىل �لتعاقد مع:

أواًل:  شركة متخصصة في مجال األمن واحلراسة
بناء على موافقة وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل بكتابها رقم 2015/1722

ثانيًا:  شركة متخصصة في مجال النظاقة واملناولة
بناء على موافقة وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل بكتابها رقم 2015/1719

وذلك وفقا لل�شروط �لتالية لكل منهما:
1( اأن تكون ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة من ذوي االخت�شا�ص ومرخ�شًا لها يف ذلك.

2( اأن تكون العمالة على اإقامة ال�شركة ومتواجدة حاليًا.

3( ح�شر عمالة من اإدارة العمل.

4( اأن يكون ال�شعر معيارًا اأ�شا�شيًا لالختيار عند توافر ال�شروط املذكورة اأعاله.

5( �شوف يتم ا�شتبعاد ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة التي مل توفر لها �شورة من الرتخي�ص التجاري يف املظروف.

6( يقدم مع العطاء �شيك م�شدق اأو خطاب �شمان �شالح ملدة 3 �شهور بقيمة 2000 د.ك كتاأمني ي�شرف ل�شالح اجلمعية يف حال 

تر�شية املناق�شة عليه ومل يلتزم بها.

7( تلتزم ال�شركة التي ر�شت عليها املناق�شة بتنفيذ العقد اعتبارًا من التاريخ الذي حددته اجلمعية يف كرا�شة ال�شروط ويف حال 

عدم االلتزام يتم �شرف ال�شيك ل�شالح اجلمعية ويتم اإعادة الطرح مرة اأخرى.

8( يتم حرمان ال�شركة من املناق�شات ملدة �شنتني يف حال ان�شحاب ال�شركة من املناق�شة بعد الرت�شية عليها.

9( اأن تكون ال�شركة لها �شابقة اأعمال.

يتم �ش�������حب كرا�ش�������ة ال�شروط من اإدارة اجلمعية نظري ر�ش�������م وقدره )50 د.ك( غري قابل للرد وتقدمي الطلبات يف مبنى اإدارة اجلمعية 

خالل الدوام الر�ش�������مي من 8 �ش�������باحًا حتى 3 ع�ش�������رًا وذلك اعتبارًا من يوم االأحد املوافق 2015/2/1 وحتى نهاية دوام يوم االإثنني 

جمل�س �لإد�رةاملوافق 2015/2/16


