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القحطاني: األمير يرعى مؤتمر 
الطاقة البديلة

اكد رئيس جمعية املهندسني 
م.طالل القحطاني اهمية اجناح 
مؤمتر »الطاقة البديلة ضرورة 
أم خي���ار؟« وال���ذي تنظمه 
اجلمعية في اول نوفمبر املقبل، 
التجهيز  وقال لرؤساء جلان 
واالعداد للمؤمتر في اجتماع 
عقد اول من امس بحضور امني 
عام املؤمتر م.حمد الزعبي: ان 
املؤمتر عل���ى األبواب ويجب 
االع���داد اجليد له، وان الوقت 
اقت���رب واي اهدار للوقت لن 
نستطيع تعويضه، واضاف ان 
العرس عرس جميع مهندسي 

الكوي���ت، فاحلدث عاملي وألول مرة تس���تضيف الكويت اجتماع 
 ،WEFO اجلمعي���ة العمومية الحتاد جمعيات املهندس���ني العاملي
الفتا الى الرعاية الكرمية لصاحب السمو األمير والذي سيشرف 
املهندسني في حفل االفتتاح. واضاف ان افتتاح امللتقى اخلليجي 
الثالث عشر برعاية سمو رئيس الوزراء 27 اجلاري وافتتاح مؤمتر 
الطاقة البديلة واملعرض املصاحب له برعاية صاحب السمو األمير 
س���يكون في أول نوفمبر املقبل، ثم افتت���اح اجلمعية العمومية 
لالحتاد لدولي للمنظمات الهندس���ية ال� WEFO، والذي س���يكون 

برعاية وحضور صاحب السمو األمير 3 نوفمبر.

م.طالل القحطاني

د.بدر الشريعان يعلن عن موعد مؤمتر الطاقة العربي  )هاني الشمري(

دارين العلي
أعلن وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان عن 
اس����تضافة الوزارة املؤمتر الثان����ي لصناعة الطاقة 
الكهربائية في الوطن العربي حتت شعار »اقتصاديات 
تأهيل وتطوير األنظمة الكهربائية« والذي يصاحبه 
املع����دات والتجهيزات  الس����ادس لصناعة  املعرض 
الكهربائي����ة في الوطن العربي خ����الل الفترة من 15 
حتى 17 نوفمبر املقبل بفن����دق كورت يارد � الراية، 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
واعتبر الشريعان خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
صباح امس لإلعالن عن املؤمتر فرصة حيوية للنقاش 
بني اصحاب االختصاص العرب وتبادل اخلبرات فيما 
بينهم وبني اخلبراء العامليني ضمن اعادة تأهيل وتطوير 
األنظمة الكهربائية للتوصل الى انتاجية مس����تقرة 
للطاقة االنتاجية بتكاليف ذات جدوى اقتصادية، حيث 
يش����كل منبرا ملناقشة السياسة العامة االقليمية بني 

صانعي القرار والتفاعل مع املنظمات الدولية.
ولفت الى ان الوزارة ال تألو جهدا في السعي وراء 
االستفادة من اخلبرات العاملية وتوفير احدث التقنيات 
املتطورة للنهوض بقطاع الكهرباء في البالد، السيما 

ان الكويت س����باقة في املشاركات العربية والعاملية 
مبا يخص قطاع الكهرباء، حتت رعاية سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
ولفت الش����ريعان الى ان املشاركة ستتم من قبل 
الوزراء املعنيني بالطاقة الكهربائية في الدول العربية، 
اضاف����ة الى بعض املش����اركات األجنبية التي طلبت 
املشاركة في املؤمتر كون السوق العربي يعتبر جاذبا 
كبيرا لها، مؤكدا دعوة هيئة الربط اخلليجي والهيئة 

العربية للطاقة الذرية.
وعل����ى هامش املؤمتر اكد وزير الكهرباء واملاء ان 
ترسية مناقصة مشروع الصبية متت وفق االجراءات 

القانونية، مشيرا الى سالمة اجراءاتها الفنية.
وقال: بعد اغالق املناقصة مت تشكيل جلنة لتقييم 
العطاءات ودراستها مكونة من 20 عضوا من الوزارة 
واساتذة من جامعة الكويت ومعهد االبحاث وقانونيني 
من الفتوى والتشريع وبعد اجتماعات متواصلة ملدة 
شهرين توصلت اللجنة ومبوافقة االعضاء باالجماع 
على التوصية الى ترسية املناقصة على شركة جنرال 
الكتريك ألنها األفضل مطابقة للمواصفات واألقل سعرا 

مقارنة بالعطاءات األخرى.
وذكر ان ديوان احملاسبة قام باملراجعة والتدقيق 

للتأكد من س����المة االجراءات وطلب في سبيل ذلك 
املزيد من املعلومات واالستفسارات وعقد اجتماعات 
مع الفريق الفني بالوزارة وتوصل بعد ذلك الى صحة 
وسالمة االختيار على ان تلتزم الشركة الفائزة بأربعة 
متطلبات وهي اضافة نظام معاجلة الوقود واملوافقة 
على البند اخلاص بالقوة القاهرة، وااللتزام بالبرنامج 
الزمني، وايضا ضمان معدل التقادم للطاقة املصدرة 

ومعدل االستهالك احلراري.
وتابع الشريعان بان الشركة تقدمت بكتاب رسمي 
تؤكد فيه التزامها واستعدادها الكامل للوفاء باملتطلبات 
التي حددها ديوان احملاسبة، وبعد ذلك اصدر ديوان 
احملاسبة بعد اطالعه على كتاب الشركة موافقته على 
الترسية على ان يكون هذا الكتاب ضمن وثائق عقد 
االتفاق. وارجع الش����ريعان فرق زيادة الكلفة املالية 
في املناقصة احلالية عن التي مت الغاؤها في 2005 الى 
اضافة بعض البنود اهمها تضخم االس����عار العاملية 
وارتفاع القدرة االنتاجية من 1500 ميغاواط الى 2000 
ميغاواط، اضافة الى ادراج بند التشغيل والصيانة 
وقطع الغيار ملدة 7 سنوات وكلفته 130 مليون دينار، 
كما ان احملطة احلالية ستنش����أ على جهد 400 كيلو 

ڤولت بعد ان كانت 30 كيلو ڤولت.

الشريعان: ترسية مناقصة مشروع الصبية سليمة فنيًا وقانونيًا
أعلن عن مؤتمر الطاقة العربي الثاني بتنظيم من »الكهرباء« في نوفمبر المقبل

عائلتـا العـودة والـوقيـان
تنـعـــيــــــان بـبـــالــــــغ الحـــــــزن والأ�ســــــــــى

فقيدتهما الغالية المغفور لها باإذن اهلل تعالى

طيبة يو�صف نا�صر الوقيان
اأرملة المرحوم/ م�صاري فهد العودة

تقبــل التعــازي

للرجال: الفــيـحــــــاء - ديــــــوان الــــوقــيــان - قطعة 3 - �سارع 35 - منزل 1 - تليفون: 22522885

للن�سـاء: �ساحية عبداهلل ال�سالم - قطعة 1 - �سارع هرم بن �سنان - منزل 11 - تليفون: 22518825

جمعية العمرية والرابية التعاونية
اإعـــــــــــالن

بن���ًء عل��ى الكت�ب ال���ارد من قب��ل وزارة ال�ش���ؤون الإجتم�عية والعمل وامل���ؤرخ يف 2009/10/7م ب�ش���أن 

تطبي��ق م���اد القرار ال���زاري رق��م )2000/151( وحتدي��داً بن�ص امل���دة )41/اأ( الت��ي تق�سي با�ستدعاء 

الع�س��و الحتياط احلائز على اأعلى اأ�سوات يف اآخر انتخابات تكميلي��ة ملجل�س الإدارة بعد اأن تقدم 
اأحد اأع�ش���ء جمل�ص الإدارة ب��ش��تق�لته من ع�ش���ية املجل�ص )ال�س��يد/ �سعود مر�س��ي �سعد الر�سيدي 

-نائب رئي�س جمل�س الإدارة(. وبتطبيق القانون با�س��تدعاء ال�س��يد / يو�سف هاجد عبيد الوطري 
)الإحتي��اط( احلائز على اأعلى اأ�س��وات باآخر انتخاب��ات تكميلية ملجل���س الإدارة ووجهت الدع�ة 
ملجل�ص الإدارة لنتخ�ب املن�ش��ب ال�ش�غر مبجل�ص الإدارة )نائب رئي�س جمل�س الإدارة( وذلك بجل�شته 

التي عقدت الأربع�ء امل�افق 2009/10/7م حيث ح�ز ال�ش��يد / يو�سف هاجد عبيد الوطري على تزكية 

جمل�ص الإدارة لت�يل املن�شب ال�ش�غر لي�شبح ت�شكيل جمل�ص الإدارة على النح� الت�يل :

ال�شيد/

ال�شيد/

ال�شيد/

ال�شيد/

ال�شيد/

ال�شيد/

ال�شيد/

ال�شيد/

ال�شيد/

عبداهلل مطلق مب�رك قبيل الر�شيدي

ال���ط��ري عبيد  ه���ج��د  ي������ش��ف 

ال�شهري ن������ش��ر  ف���اح  م�����ش���ري 

اخل�ش�ب م�شحي  طحي�شل  مب�رك 

خ����ل���د ح��ل��ي���ي رج����� ال��ب��غ��ي��ل��ي

خ����ل���د ف����اح ع���د����ص ال��ن��م��ران

الر�شيدي م��ب���رك  ع��ب��داهلل  فهد 

ن���ي��ف ج��ط��ل��ي حم��م��د امل��ط��ري

ي������ش��ف ���ش��ع��د خ���ل��د ال��ر���ش��ي��دي

رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

اأمني ال�سر ورئي�س جلنة امل�سرتيات

اأمني ال�سندوق

ممثل اجلمعية لدى الحتاد 

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

وقد اختتم  ال�ش���دة رئي�ص واأع�ش�ء جمل�ص الإدارة جل�ش��تهم بتهنئة الع�سو احلائز علي تزكية 

جمل���س  الإدارة  متمنني ل��ه  الت�فيق وال�ش��داد ، كم� ت�ج��ه اجلميع بخ�ل�ص ال�ش��كر والتقدير 
لل�س��يد / �سعود مر�سي �س��عد الر�س��يدي على م� قدمه من جهد وم� مل�ش���ا منه من تع�ون مثمر 

وبن�ء ط�ال فرتة ع�ش�يته .

واهلل ويل الت�فيق

بالتزكية

جمل�ص الإدارة

جـامـعـة الكــويـــت
اإدارة امل�شرتيات

تعلن جامعة الكويت عن طرح املزايدة التالية:
اإعـــــالن

2009/10/11 والأي��ام التالية  وميكن احل�سول على م�ستندات املزايدة اعتبارًا من يوم الأح��د املوافق 

اإدارة امل�سرتيات )ق�سم �سئون املوردين( مببنى الإدارات باخلالدية واآخر  ال��دوام الر�سمي وذلك من  اأثناء 

موعد لتقدمي العطاءات هو ال�ساعة 12 ظهرًا يوم الثالثاء 2009/10/27 ولن يلتفت اإىل العطاءات 

التي ترد بعد هذا املوعد مع العلم اأن الر�سوم املذكورة غري قابلة للرد وللجامعة احلق يف اإلغاء املزايدة دون 

ذكر الأ�سباب.

- تو�سع العطاءات ب�سندوق املمار�سات مبكتب ال�سيد/ الأمني العام امل�ساعد لل�سئون الإدارية باخلالدية.

مالحظ������ة:

باإدارة  2009/10/21 ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا  - الجتماع التمهيدي يوم الربعاء املوافق 

جريدة اآفاق اجلامعية بال�سويخ.

- �سحب م�ستندات املزايدة لل�سركات امل�سجلة لدى اجلامعة وذلك ب�سرط ان تكون م�سجلة لدى جلنة 

املناق�سات املركزية وجلنة مناق�سات اجلامعة مع اإح�سار كرت الت�سجيل بجامعة الكويت لعام 2009.

موعد الإغالقاملب������لغاجلهة الطالبةاملوا�سفاتم 
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مع وكيل اإعالين ح�سري ل�ستغالل 

اآفاق اجلامعية املطبوعة  �سفحات جريدة 

وموقع اجلريدة بال�سبكة الإلكرتونية.

102009/10/27 د.كجريدة اآفاق


