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جمعيـة العديليـة التعاونـيـة

Adelliyyah Co-Operative Society

فعلى ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف هذا املجال والراغبة يف التعاقد مع 

اجلمعية مراجعة اإدارة اجلمعية ل�صحب كرا�صة ال�صروط  وفقًا لل�صروط التالية:

1- اأن تك�ن العمالة على اإقامة ال�صركة ومت�اجدة حاليًا.

2- اأن يك�ن ال�صعر معيارًا اأ�صا�صيًا لالختيار عند ت�افر ال�صروط املذك�رة اأعاله.

3- باب التقدم مفت�ح اعتبارًا من ي�م )الثالثاء( امل�افق 2017/7/4 وحتى نهاية دوام ي�م 

)اخلمي�س( امل�افق 2017/7/13.

4- �ص�ف يتم ا�صتبعاد ال�صركة اأو امل�ؤ�ص�صة التي مل ت�فر �ص�رة الرتخي�س التجاري يف املظروف 

على اأن يك�ن الرتخي�س �صاري املفع�ل.

تاريخ  من  اعتبارًا  العقد  بتنفيذ  املناق�صة  عليها  ر�صت  التي  امل�ؤ�ص�صة  اأو  ال�صركة  تلتزم   -5

2017/8/1 ويف حالة عدم االلتزام تتم اإعادة الطرح مرة اأخرى.

6- و�صع تاأمني لدى اجلمعية ق��دره )500( دينار يف حالة ف�ز ال�صركة بالطرح وتخ�صم يف 

حالة اإخالل ال�صركة بال�صروط.

7- �صحب كرا�صة �صروط من )ال�ص�ؤون القان�نية باجلمعية( نظري مبلغ )50( دينارًا غري قابلة 

للرد وذلك ح�صب دوام االإدارة.

جمل�س االإدارة

بناء علىم�افقة وزارة ال�ص�ؤون االجتماعية

رقم )16809-2017( بتاريخ 2017/6/8 

تعلن جمعية العديلية التعاونية عن رغبتها في التعاقد
 مع إحدى الشرگات أو املؤسسات املتخصصة  في مجال:

والفـروع املــــرگـــزي  بــــالســـوق  الـــفـــارغـــة  الـــگــــراتـــني  • رفـــــع 
الـزيت احملــروق والبطــاريات الفارغة من فرع البنشر • ســـحـــب 

»األبحاث«: تنسيق مع دول اجلوار حلماية البيئة
أكدت مدير معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د. سميرة 
عمر اهتمام املعهد بالتنسيق 
مع الدول املجــاورة حلماية 
البيئة في ضــوء املعاهدات 
واالتفاقيات الدولية. وقالت 
عمــر في تصريــح صحافي 
نقله بيان للمعهد ان وفدا من 
املعهد زار مركز علوم البحار 
وكليــة الزراعة فــي جامعة 
البصرة في ســياق تطبيق 
مذكرة تفاهــم موقعة العام 
املاضي بني الطرفني. وذكرت 
انــه مت خالل الزيــارة بحث 
العديــد من اجلوانــب أهمها 
الدراسات العلمية املشتركة 

التي ميكن إجنازها واخلاصة 
بالبيئة البحرية في منطقة 
شمال اخلليج العربي واألمور 
الزراعية في املناطق القريبة 
من شط العرب والتي تعود 
بالنفع على الطرفني.وبينت انه 
مت االتفاق على بدء مجموعة 
دراسات بيئية مختلفة منها 
مراقبــة ودراســة اجلوانب 
املرتبطــة بهجرة األســماك 
واألحياء البحرية ما بني البيئة 
البحرية للكويت وشط العرب 
وديناميكية حركة املياه في 
اجلزء الشمالي الغربي للخليج 
العربي مع حركة الرسوبيات 

وما يصاحبها من ملوثات. د. سميرة عمر

السفير األميركي أكد أن تقرير الخارجية لعام 2017 أشاد بالجهود التي بذلتها الكويت

مخاطبة جميع الجهات الحكومية والموالت التجارية لإلسهام في المبادرة

سيلفرمان لـ »األنباء«: الكويت اتخذت خطوات لتعزيز 
بنيتها القانونية وعززت من جهودها حملاربة االجتار بالبشر

»ساعة الترشيد« قللت استهالك الكهرباء بنسبة 15% ساعة الذروة

أسامة دياب

أكد الســفير األميركي لدى 
البالد لورانس ســيلفرمان ان 
التقريــر الذي تصــدره وزارة 
اخلارجيــة األميركيــة بشــأن 
االجتار بالبشر جزء من اجلهود 
املبذولة من أجل القضاء على هذا 
النوع من االجتار، الفتا إلى أن 
تقرير هذا العام يبرز النجاحات 
التي حتققت والتحديات التي 
ال يــزال علينــا مواجهتها من 
خالل سعينا احلثيث والدؤوب 

الستئصال تلك اآلفة.
وكشــف ســيلفرمان - في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
عن إشــادة التقريــر باجلهود 

دارين العلي 

اكــدت مديرة إدارة الرقابة 
الفنية في وزارة الكهرباء واملاء 
ورئيســة احلملــة اخلليجية 
للترشيد م.إقبال الطيار جناح 
مبادرة ســاعة الترشيد التي 
مت تطبيقهــا اول من امس في 
الكويت حيث اســتطاعت ان 
تقلل استهالك الكهرباء بنسبة 
مــا يعادل ١5% ســاعة الذروة 
احملددة من الساعة ٢.٣٠ ظهرا 
وحتى ٣.٣٠ عصرا، مشــيرة 
الى انــه متت مخاطبــة كافة 
اجلهات احلكوميــة واملوالت 
التجارية لالسهام في املبادرة 
التي اسهمت بدورها في حتقيق 
هــذا النجاح من خــالل اطفاء 
اللمبات وتخفيض عدد جنترات 
التكييف ومن بني هذه اجلهات 
احلكومية وزارة الكهرباء واملاء 
التي اطفأت »جنترات« التكييف 
متاما خالل هذه الساعة لضرب 
املثل والقدوة للجهات االخرى.

وقالت الطيار في تصريح 
صحافــي ان مبــادرة ســاعة 
الترشــيد جاءت مببادرة من 
هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
باعتبارهــا احــدى اخلطــط 
والتوعويــة  الطموحــة 

امللموســة التي بذلتها الكويت 
ملكافحــة االجتار بالبشــر، مع 
التسليم بأنه ال يزال هناك عمل 
يتعــني القيام بــه، موضحا أن 
الكويــت - خــالل الفترة التي 
التقريــر - واصلت  يغطيهــا 
جهودهــا مــن أجــل حمايــة 
ضحايا االجتار، كما عززت من 
جهودها الرامية إلنفاذ القانون، 
واتخذت خطوات لتعزيز بنيتها 
القانونية األساسية، ومع ذلك، 
فإن وضع الكويت ال يتماشى مع 
احلد األدنى من املعايير املطلوبة 
للقضاء على االجتار بالبشــر، 
ومن ثم فهي ال تزال على قائمة 
املراقبة ضمن املستوى الثاني.
وأشــار إلــى أن توافر هذه 

الستقطاب املؤسسات املختلفة 
من خالل املشاركة في الفعالية 
التي اعتمدها صاحب السمو 
الشــيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو املجلس 
االعلى حاكم الشارقة لتكون 
في اول يوليو من كل عام خالل 
املدة املوضحة سالفا وهي املدة 
التي يزداد الطلب على التيار 
الكهربائــي وتصــل االحمال 
الــى ذروتها، مشــيرة الى ان 
ساعة الترشــيد مت تطبيقها 
فــي دول مجلــس التعــاون 
باالضافة الى جمهورية مصر 
العربيــة واململكــة االردنية 

الهاشــمية بدعــوة من حاكم 
الشــارقة. واوضحت الطيار 
ان  تطبيق ساعة الترشيد متت 
من خالل محــاور هي اغالق 
الثرموستات  االنارة ووضع 
اخلاصة بالتكييف عند درجة 
٢6 ســيلزي واغالق االجهزة 
الكهربائية واحلرارية )كبيوتر 
آلة تصوير وطابعة(، علما بأن 
احلدث صادف السبت االول 
مــن يوليو وهو يــوم اجازة 
رسمية مشيرة الى ان الهدف 
من ســاعة الترشيد التوعية 
لدى املؤسسات واملواطنني في 
الدول بأهمية الترشيد وتقليل 

تســتخدمها  أداة  املعاييــر 
احلكومات واملنظمات في جميع 
أنحــاء العالم لتحديد الثغرات 
التي تعتبر بحاجة ماســة إلى 
املزيــد مــن املــوارد واجلهود، 
موضحــا أن الكويــت ال تــزال 
حتتــل ذات التصنيــف الــذي 
احتلتــه العام املاضــي، مثنيا 
على اجلهود التي بذلتها خالل 
الفترة التي يغطيها تقرير هذا 
العام، مشيرا إلى أن احلكومتني 
الكويتية واألميركية قد عمال معا 
بشكل وثيق حول هذه القضية، 
متطلعا إلى املزيد من التعاون 
وإحــراز املزيد مــن التقدم في 
التزامنا املتبادل من أجل القضاء 

على االجتار بالبشر.

معدالت استهالك الكهرباء في 
املنشــآت بأنواعها وتشجيع 
الطاقــة  انظمــة  اســتخدام 
املتجــددة في املبانــي وعمل 
الدراسات الالزمة لتطبيقها.

وتابعت الطيار انه سيتم 
ارسال تقرير مفصل بالصور 
الى هيئــة الكهرباء واملاء في 
الشــارقة حول جهــود وزارة 
الكهرباء واملاء بالكويت التي 
بذلتها لتطبيق ساعة الترشيد 
والتــزام اجلهــات احلكومية 
واملراكز التجارية وغيرها وذلك 
في اطار التعاون اخلليجي في 

مجاالت ترشيد الطاقة.

السفير األميركي لورانس سيلفرمان

جانب من مبادرة ساعة الترشيد م.إقبال الطيار

السفير األميركي يدعو جميع أطراف األزمة اخلليجية
 إلى ممارسة ضبط النفس للتوصل إلى حل عادل للخالف

أسامة دياب

أكد السفير األميركي لدى البالد لورانس 
سيلفرمان أن بالده تؤيد جهود الوساطة الكويتية 

ومساعي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في حل األزمة اخلليجية، مشيرا إلى 

ضرورة حل هذا اخلالف في أقرب وقت ممكن عن 

طريق احلوار الديبلوماسي.
ولفت سيلفرمان - في تصريح صحافي - إلى أن 
الواليات املتحدة األميركية تواصل جهودها حلل 

األزمة اخلليجية من خالل حثها الدؤوب لألطراف 
املعنية على ضرورة ترك الفرصة مفتوحة 

للتفاوض، ودعوتها جلميع األطراف إلى ممارسة 
ضبط النفس للتوصل إلى حل عادل للخالف.

وأشار سيلفرمان إلى ان الواليات املتحدة 
وحلفاءها وشركاءها يكونون أقوى عندما يعملون 
معا من أجل هدف واحد مشترك، وهذا الهدف هو 
وقف اإلرهاب ومواجهة التطرف، مشددا على ان 

بالده ستستمر في  تواصلها الوثيق مع جميع 
األطراف ودعم جهود الوساطة التي يبذلها صاحب 

السمو.

نؤيد جهود الوساطة الكويتية ومساعي األمير في حل األزمة

مجلة »العربي« تستعرض إبداع املرأة 
وتوهجها األدبي

سجلت املواضيع التي تتناول ابداع املرأة العربية وتوهجها 
األدبــي والفنــي وجتاربها فــي مواجهة من يحاولــون تقليص 
دورها في املجتمع حضورا الفتا في عدد مجلة العربي الكويتية 

لشهر يوليو.
وأبــرز العدد اجلديد للمجلة مقالــة للكاتبة مي زيادة تؤكد 
خاللهــا أن اهتمامات املرأة ال تنحصــر في قضاياها فقط وإمنا 

للوطن أيضا نصيب من تلك االهتمامات.
ويتضمن العدد أيضا مقاال متخصصا تناول موضوع األلم 
ومصادره املتجذرة في عروق السير الذاتية النسائية وذلك من 
خالل منوذجني مت تناولهما بالبحث والتحليل للدكتورة عائشة 

عبدالرحمن )بنت الشاطئ( وللشاعرة فدوى طوقان.
وتناول العدد رواية »املرأة مســيرة الشمس« للكاتبة هديل 
احلســاوي والتي حتدثت عن حالة إنســانية شائعة من خالل 
جتربة سردية إذ تلقي بالضوء على صورة املرأة في املجتمعات 

احملافظة.
وسلطت »العربي« الضوء أيضا في عددها اجلديد على معمار 
الشكل في أعمال الفنانة التشكيلية البحرينية مياسة السويدي.
وفي حديث الشهر ناقش رئيس حترير املجلة د.عادل سالم 
العبداجلادر اإلشــكالية الكبرى بني مدرستي العقل والنقل في 
فهم معاني املفردات اذ ربط تلك اإلشكالية باألسس التي يعتمد 
عليهــا »اإلرهابيون« في شــحن عناصرهــم باملفاهيم اخلاطئة 

ليزدادوا غلظة وانحرافا.
وتوجهت »العربي« في اســتطالع الشــهر إلى مكتبة مدينة 
ستراســبورغ الفرنســية التي تضم أكثر من ٣.5 ماليني مرجع 
مبختلف اللغات بحثا عن املخطوطات العربية واإلســالمية في 
القارة األوربية الســيما انها تضم كثيرا من املقتنيات املتنوعة 

ذات العالقة باحلضارة العربية واإلسالمية.
ويروي األديب ومؤسس شركة »صخر« للحاسب اآللي محمد 
الشارخ في باب »مرفأ« قصته مع مجموعة اللوحات التي اقتناها 
خالل مسيرته نتيجة غواية النظر وعالقته احلميمة مع نخبة 

من الرسامني العرب.

مليون و300 دوالر أنفقتها »السالم« 
على مشاريع خيرية في قرغيزيا

أعلــن مدير عام جمعية الســالم لألعمال 
اإلنسانية واخليرية د.نبيل العون عن البدء 
بتسيير اجلمعية قافلتها الـ ٣6 إلى قرغيزيا 
برفقة كوكبة من أعضاء مجلس اإلدارة ومتبرعي 
اجلمعيــة واملتطوعني املتعاونني معها وذلك 
من أجل تنفيذ عدة مشاريع خيرية وإنسانية 
خلدمة احملتاجني في قرغيزيا. وأوضح أن الوفد 
سيبدأ فعاليات القافلة بتوزيع السالت الغذائية 
احملتوية على الكثير من املواد التموينية وكسوة 
العيد على األيتام واألرامل، كما شملت فعاليات 
اليوم األول توزيع الصدقات والزكوات على 
األسر احملتاجة واملتعففة والفقيرة. وأضاف 
أن وفد اجلمعية حرص على زيارة مستشفى 
احلروق في العاصمة بشكيك من أجل تقدمي 
األدوية واملساعدات اخلاصة باملستشفى الذي 
تتبناه اجلمعية، مبينا أن الوفد قدم مجموعة 
من األدوية والبياضــات واحلفاضات ومواد 
التنظيــف واملضادات احليويــة وغيرها من 

املواد الطبية املفيدة ملرضى احلروق.

وأردف أن اجلمعية قامت بافتتاح ١٠ مشاريع 
ســقيا وتوصيل مياه كبرى شملت أكثر من 
أربــع قرى وجتمعات ســكنية فــي ضواحي 
مدينة بشكيك ومدينة قشقور ومدينة باتكن 
فــي محافظة مدينة جالل أباد ومدينة تكماك 
ومحافظــة أش ومدي اســتفاد منهــا 5٠ ألف 
مستفيد وتخلل هذه االحتفاالت توزيع الصدقات 
والزكوات على األهالي من الفقراء واحملتاجني. 
من جهة أخرى، قال العون إن القافلة ستعمل 
على تنفيذ وبناء العديد من املســاجد ودور 
األيتــام وامللحقيات من الفصول الدراســية 
وفصول حتفيظ القرآن، مضيفا أن اجلمعية 
قامت بافتتاح أكثر من ١5 دارا لأليتام في مناطق 
متفرقة داخل قرغيزيا، مشيرا الى أن اجلمعية 
وضمن اهتماماتها أقامت املشاريع التأهيلية 
واحلرفية الهادفة لتأهيــل احملتاجني، حيث 
قامــت بافتتاح مخبز آلي عاين فيه احلضور 
منتجات املخبز من اخلبــز وبقية املعجنات 

والعاملني فيه.

أحد الفصول الدراسية د.نبيل العون

اجلمعية افتتحت 10 مشاريع كبرى للمياه

وضع الكويت
ال يتماشى مع

احلد األدنى من 
املعايير املطلوبة 

للقضاء على االجتار 
بالبشر

الكويت ال تزال على قائمة املراقبة ضمن املستوى الثاني وتصنيفها لم يتغير عن العام املاضي

ساعة الترشيد مت 
تطبيقها في دول 
مجلس التعاون 

ومصر واألردن 
بدعوة من حاكم 

الشارقة


