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اعرب رئيس مجلس ادارة 
نقابة مؤسسة املوانئ النوخذة 
علي الس���كوني ع���ن بالغ 
الالدستوري  اسفه لالجراء 
الذي اتخذه  والالانس���اني 
وزير املواص���الت د.محمد 
البصي���ري بح���ق مديري 
ومساعدي مديري املؤسسة 
ضاربا على حد تعبيره عرض 
احلائط بكل القوانني واللوائح 
العالقة  التي حتكم  والنظم 
بني املوظفني واجلهات التي 
يعملون فيها، في اشارة منه 
اق���ر ملوظفي وزارة  الى ما 

اخلارجي���ة وممرضي وممرض���ات وزارة الصحة من بدالت في 
حني اس���تبق الوزير البصيري ايام عي���د الفطر املبارك باجراء 
مت من خالله استقطاع بدالت النوبة والطعام وبدل االيجار من 
مرتبات املديرين واملديرين املساعدين في املؤسسة كخطوة اولى 
نحو تعميم مثل هذه االجراءات واالس���تقطاعات لتشمل جميع 
املوظفني والعاملني في املؤسس���ة ومبا هو مخالف لكل الوعود 
والتعهدات التي قدمت للنقابة س���واء من الوزير احلالي او من 
الوزراء املتعاقبني على ش���غل حقيب���ة وزارة املواصالت خالل 

السنوات الثالث املاضية.
وقال الس���كوني في تصريح صحافي ان االجراء الذي اتخذه 
الوزير البصري قبل العيد كان مفاجأة من العيار الثقيل ادهشت 
جميع املوظفني والعاملني في املؤسسة، مؤكدا من خالل ما سبق 
وان حت���دث به حني اعتبر مطالب النقابة احلقه ومطالب جميع 
املوظفني والعاملني في مؤسسة املوانئ على اعتبارها نوعا من 
التحدي »ولوي للذراع« متجاهال وبشكل متعمد الوضع الوظيفي 
واملعيش���ي والعمالي الذي عليه حال موظفي املوانئ والذين لم 

يقر لهم البدالت منذ عام 1971.
وتساءل السكوني في تصريحه نحن نريد من جهات االختصاص 
في الدولة ومن هو مناط به صنع القرار هل املوظفني والعاملني 
في اخلارجية او الصحة او في مكان آخر من اجلهات الرس���مية 

االخرى في الدولة من كوكب

 العوضي: خطة األمن النووي بالكويت
في مراحلها النهائية بالتعاون مع »الطاقة الذرية«

القوى النووي���ة بهدف دعم البنى وتوفير 
التدريب الالزم فيما يتعلق بتخطيط القوى 
وكذلك التخطيط لبرنامج نووي لالغراض 
السلمية. وذكر ان خطة االمن النووي في 
الكويت في مراحلها النهائية اذ تشارك جهات 
عديدة في الدولة في بلورة هذه اخلطة التي 
مت التوصل اليها بالتعاون مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
كما تناول في حديث���ه مخاطر االجتار 
غير املشروع في املواد النووية وقال بهذا 
اخلصوص ان الكويت انضمت مؤخرا الى 

املسؤولني في أقسام الوكالة الذرية وبينها 
ادارة التعاون التقني تناولت املشاريع القائمة 
بني الكويت والوكالة خالل الفترة املمتدة ما 
بني 2009 وحتى 2011 مؤكدا اهمية التعاون 
بشان هذه النشاطات التي يتم تنفيذها وفق 

خطة وبرنامج زمني معينني.
وكشف نائب املدير العام ملعهد الكويت 
لالبحاث العلمية عن انه من املقرر ان تعقد 
الكويت  ف���ي  دورة تدريبي���ة متخصصة 
بالتعاون م���ع الوكالة الذرية خالل الفترة 
من 18 الى 29 اكتوبر املقبل حول تخطيط 

قاعدة البيانات اخلاصة باالجتار غير املشروع 
للمواد املش���عة ممثلة ف���ي االدارة العامة 
للجمارك بهدف الكشف عن أي نشاطات تتصل 

باملواد املشعة عند النقاط احلدودية.
وفي هذا اخلصوص اثنى العوضي على 
عالقة الكويت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
مشيرا الى ان الكويت دخلت مرحلة جديدة 
في تطوي���ر عالقاتها مع الوكالة خصوصا 
بعد ان اعطى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد توجيهاته للحكومة لبلورة 
استراتيجية وطنية متكاملة لالستفادة من 
االستخدامات السلمية للطاقة النووية من 
منطلق اهتمام سموه وحرصه على تنويع 

مصادر الطاقة.
وردا على سؤال حول سير برنامج دول 
مجلس التعاون اخلليجي لالغراض السلمية 
قال العوضي ان هناك العديد من االنشطة 
بهذا اخلصوص مشيرا الى انه من املقرر عقد 
اجتماع رس���مي بني دول املجلس والوكالة 
الدولية للطاق���ة الذرية في ڤيينا في وقت 
قريب لوضع خطة 2010 فيما يتعلق بالدعم 
الفني الذي س���تقدمه الوكالة الذرية لدول 
مجلس التعاون فضال عن انشطة متعددة 
يتم حاليا تنفيذها من خالل ورش وادوات 
تدريبية مختصة يقام بعضها في الوكالة 
فيما يقام البع���ض اآلخر في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

ڤيينا � كونا: اش���اد ضابط االتصال في 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي 
بالدعم املتواصل الذي تقدمه الوكالة التابعة 
لالمم املتحدة للكويت في مجاالت تسخير 

الذرة لالغراض السلمية.
وقال العوضي الذي يشغل ايضا منصب 
نائب املدير العام للمعلومات في معهد الكويت 
لالبحاث العلمية ان الكويت تولي منذ فترة 
طويلة اهتماما خاصا ببرامج التعاون التقني 
التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 
خالل تنفيذ املشاريع الوطنية واملشاركة في 
املشاريع االقليمية متمنيا استكمال املشاريع 

املستقبلية للوكالة في الكويت.
واك���د العوضي في حديث ل� »كونا« ان 
الكويت اولت اهتماما خاصا العمال الدورة 
ال� 53 للمؤمتر العام للوكالة الذرية حيث 
ش���اركت بوفد كبير ش���مل جميع اجلهات 
الوزارية املعنية وبينهم ممثلون عن اللجنة 
الوطنية العليا الستخدامات الذرة لالغراض 
السلمية نظرا لتنامي النشاطات القائمة بني 

الكويت والوكالة.
واوض���ح أن هن���اك مج���االت عدي���دة 
لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية ميكن 

للكويت ان تستفيد منها.
وحول طبيعة احملادث���ات التي اجراها 
مع مس���ؤولي الوكالة الذرية قال العوضي 
ان وفد الكويت اجرى محادثات مفصلة مع 

اجتماع رسمي بين دول التعاون والوكالة في ڤيينا قريبًا

د.نادر العوضي مشاركا في أحد اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الصالح: »الثقافة اإلسالمية« أول إدارة حكومية 
تتواجد في المواقع اإللكترونية العالمية

ليلى الشافعي
اك���د وكي���ل وزارة االوقاف 
املساعد للشؤون الثقافية بوزارة 
االوقاف والش���ؤون االس���المية 
ابراهيم الصالح اهمية االدوار التي 
تقوم بها ادارة الثقافة االسالمية 
بالوزارة كونها احد اعمدة وروافد 
العمل الثقافي والدعوي والفكري 
والتوجيهي بها، سعيا منها لبناء 
ارضية جماهيري���ة تنطلق من 
شراكتها املجتمعية ذات االبعاد 
الثقافي���ة والقيمي���ة لتصل الى 
حتقيق ورسم غايتها في صناعة 
املناخ الثقافي االسالمي، جاء ذلك 

عقب اعالن الصالح عن عيدية ادارة الثقافة االسالمية 
جلمهورها الكرمي والتي س���بق ان وعدت بها وهي 
فتح االدارة لقنوات اعالمية جديدة عبر اشهر املواقع 
العاملي���ة املتخصصة في التب���ادل االعالمي املرئي 
واملسموع وهي ال� YouTube, Flickr & Twitter باالضافة 

ملوقعها الرسمي على شبكة االنترنت.
وبني الصالح ان عيدية ادارة الثقافة االسالمية 
www.islam. تتمثل في مفاجأتها لزوار موقع االدارة

gov.kw/thaqafa بامكانية مشاهدة وحتميل مجموعة 
متميزة من روائع محاضراتها الثقافية والتوعوية 
والتي استضافت من خاللها ثلة متميزة من الدعاة 
واملشايخ من داخل وخارج الكويت كالدكتور محمد 
العريفي ود.عمر عبدالكافي ود.خالد اجلبير والشيخ 
محمد حسان والشيخ محمد حسني يعقوب والذين 
اثروا من خالل هذه االصدارات املكتبة الدعوية بهذه 
اللطائف والرقائق، موضحا ان هذه اخلطوة تعتبر 
من اولويات االدارة وسعيا منها الى تعميم الفائدة 
واالس���تفادة من محاضراتها الثقافية والتوعوية 

والوصول بها الى جميع الشرائح 
املجتمعية املس���تهدفة. واضاف 
الصال���ح ان عيدي���ة االدارة لم 
تقتصر على موق���ع االدارة، بل 
امتدت كذلك الى تأسيس قناة على 
موقع اليوتيوب الشهير واخلاص 
املرئية  امللفات  بعرض وحتميل 
لتقدم جلمهوره���ا الكرمي نخبة 
كبيرة ومتميزة من اميز انتاجاتها 
الفنية كاحملاضرات الشهر الدعاة 
والعلماء واالناش���يد والكليبات 
والفالشات التلفزيونية التوعوية 
وافالم الكارتون »قيم اس���المية 
1« و»قيم اس���المية 2« باالضافة 
للفالشات االلكترونية الفائزة مبسابقتي افضل فالش 
عن رمضان وافضل فالش عن عيد الفطر الس���عيد 
ومهرجان الكويت االنشادي وبجودة مرئية وصوتية 
عالية ، واستطرد الصالح انه ميكن للجميع زيارة 
قناة ادارة الثقافة في موقع اليوتيوب على الرابط 
www.youtube.com/user/thaqafa1 والتي تعد اول 
قناة مرئية متثل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 

في هذا املوقع العاملي.
ومن جديد االدارة، اعلن الصالح كذلك عن فتح 
قناة جديدة لالدارة على موقع تبادل وعرض الصور 
العاملي موقع الفليكر، حيث قامت بنش���ر اكثر من 
2000 ص���ورة متنوعة جلميع انش���طتها الثقافية 
واجلماهيرية، باالضافة الى الصور التي ش���اركت 
في مس���ابقاتها الثقافية الدولية واجلامعية، وان 
عملية حتديث القناة مستمرة اوال بأول لتزويدها 
بآخر الصور واحدث انشطة االدارة سعيا منها لفتح 
صفحات من التفاعل املجدي والربط احلقيقي بينها 

وبني اجلمهور الكرمي على اختالف شرائحه.

ابراهيم الصالح

د.علي العنزي

عادل احلجب

علي السكوني

العنزي يدعو أصحاب األقالم الرشيقة لاللتحاق بقسم »النقد واألدب«

الحجب: »الشؤون« و»الداخلية« تعرقالن إشهار النقابات

العلوم االنس����انية، مشيرا الى 
التقنية  العلوم  ان  ان االعتقاد 
والتخصص����ات العلمية كفيلة 
لوحده����ا بتق����دم االمم اعتقاد 
خاطئ، رغم انه من الصعوبة ان 
يجرؤ احد في الوقت الراهن على 
العلوم االنسانية  احلديث عن 
واهميتها، في وقت يسير املجتمع، 

املستقبل بهذه احلقول االدبية 
املختلفة.

العن����زي يقول ان  ومضى 
املش����هد االدبي احملل����ي يعاني 
من بع����ض املفارقات الغريبة، 
فبالقدر الذي تغتني فيه بعض 
االجناس االدبي����ة، خصوصا 
القصة القصيرة ببعض االسماء 
الش����ابة اجلديدة، فإن االقبال 
عل����ى النقد قليل جدا، ويكاد ال 
يشكل ظاهرة الفتة في حد ذاتها، 
مبينا ان دعوته هذه للموهوبني 
الرش����يقة  واصح����اب االقالم 
تأتي كرغبة في تشكيل حلقة 
من جيل الش����باب حول حقل 
النقد، مم����ن لديهم القدرة على 
النهوض بأعباء هذا احلقل االدبي 
بإبداعاتهم ونصوصهم، وذلك 
على مس����توى الكتابة والنشر 
كنتيجة لدراستهم املعمقة خالل 

سنوات الدراسة االربع.

وبال هوادة، نحو التخصصات 
العلمية وتفرعاتها االخرى التي 
يحتاجها س����وق العمل، ولكن 
يبقى احلديث مش����روعا حول 
اهمية العلوم االنسانية ودورها 

في بناء املجتمعات.
وعرف العنزي تخصص النقد 
بأنه: ابداع  على ابداع أي دراسة 
النص االدبي ليخرج الناقد بنصه 
الناقد  اجلديد، ولذلك يس����مى 

املبدع الثاني للنص.
مردفا ان مناهج النقد االدبي 
قد تعددت اخي���را وتطورات 
لتظهر مناهج احلداثة النقدية 
من بنيوية واسلوبية وألسنية، 
لينتقل النقد االدبي الى مرحلة 
ما بعد احلداث���ة وتلقي النقد 
التفكيك���ي والثقاف���ي واحلر، 
ويه���دف قس���م »النق���د« مبا 
يتضمنه من مواد علمية وفكرية 
متنوعة الى تعميق وعي نقاد 

في النشر واحجام عن االصدار 
لفترة زمنية طويلة نس����بيا، 
بشكل يدفعنا الى التساؤل عن 
سر مثل هذا التباطؤ، واحلرص 
في الوقت عينه على رفد دفعة 
2010/2009 اجلدي����دة بخي����رة 
امل  الش����باب املوهوبني، على 
تشكيل حركة »نقاد شباب« في 
الكويت، كظاهرة الفتة او تيار 
قائم الذات، بتوجهاته وأسئلته 
وهمومه االبداعية، كما هو احلال 

في بعض الدول العربية.
وأوضح العنزي ان خريجي 
النقد س����ينالون شهادة  قسم 
البكالوريوس في النقد واالدب 
بعد اجتياز 192 وحدة دراسية 
خالل 4 سنوات دراسية، وميكن 
للفائقني منهم استكمال دراستهم 
العليا في ارفع اجلامعات العاملية 
بعد االنتهاء من دراس����تهم في 
حال رغبوا في التوسع في مجال 

دع����ا رئيس قس����م النقد 
واالدب املس����رحي باملعه����د 
العال����ي للفنون املس����رحية 
د.علي العنزي الشباب املثقف 
الرشيقة  من اصحاب االقالم 
املوهوبة والواع����دة للتقدم 
خ����الل الفترة من 28 اجلاري 
وحتى االول من اكتوبر املقبل 
للتسجيل للدراسة في قسم 
»النقد واالدب« باملعهد العالي 
للفنون املسرحية، مشيرا الى 
ان املش����هد الثقافي � النقدي 
الكويتي من بني مجمل فنون 
التعبير، بحاجة الى املزيد من 
احليوية والنش����اط واالقبال 
في ظل انحسار الثقافة وندرة 
الكتاب املوهوبني املنعطفني 

نحو كتابة النقد.
واشار العنزي الى ان احلركة 
النقدية احمللية سجلت تباطؤ 
مجموعة من النقاد الكويتيني 

قال رئيس اللجنة التأسيس���ية لنقابة 
العاملني بوزارة النفط )حتت التأسيس( عادل 
احلجب إن استقاللية العمل النقابي اصبحت 
ضرورة ملحة في الوقت احلاضر حيث ان 
اجلهات احلكومية بدأت تضع العراقيل في 
وجه اشهار النقابات حيث كان اشهار النقابة 
في السابق يستغرق اسبوعا ال اكثر، اما اليوم 
فقد مضى على االجتماع التأسيسي لنقابة 
العاملني في وزارة النفط قرابة العام ولم تر 

النور حتى هذه اللحظة، حيث ان ما واجهته 
اللجنة التأسيس���ية للنقابة اهمال متعمد 
من قبل اجلهة املختصة بوزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل وفي تبادل واضح لألدوار 
مع وزارة الداخلية ال يتم استخراج صحيفة 
جنائية للمؤسسني والتي تعتبر طلبا اساسيا 

إلشهار النقابة.
واس���تغرب احلجب من طلب الصحيفة 
اجلنائي���ة من موظف حكوم���ي على رأس 

عمله والتي تطلب منه اصال عند توظيفه 
مما يعتبر دليال واضحا على النية املبيتة 

لتعطيل اشهار النقابة.
واختتم احلجب تصريحه مطالبا وزارتي 
الداخلية والشؤون بتسهيل اجراءات اشهار 
النقابة والتي تعتبر من ابسط حقوق املوظفني 
في بلد يتمتع باحلرية والدميوقراطية التي 
منحه���ا دس���تور 62 للمواطنني على وجه 

املساواة دون تفرقة.

نقابة الموانئ: استقطاع بدالت النوبة 
والطعام واإليجار مخالف لوعود البصيري

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل 
على النحو التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.  ■ اجلائزة 

الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة 
الواحدة ظهراً من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق 

ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

كــــوبـــــــون الأ�ســـــــم�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة لعام 2009

اجلابر  االحمد  جابر  ال�شيخ  له  املغفور  ماأثورات  من   -  1

والعلم  الفهم  اأي  اإن حواراتنا بحاجة اىل احلكمة  ال�شباح: 

املق�شد،  ونزاهة  الكالم  اطيب  اىل  وبحاجة  احلق،  وا�شابة 

اىل  والطريق  القلوب  مفتاح  العفيفة  الطيبة  فالكلمة 

النفو�س ، بينما البذاء يوغر ال�شدور ويغر�س البغ�شاء.

 �س : ما هي املنا�شبة ؟ ويف اأي �شنة ؟

الت�سريعي  للف�سل  الول  النــعــقــاد  دور  افــتــتــاح  مبنا�سبة   )1

ال�سابع ملجل�س الأمة 1992/10/20م

2( مبنا�سبة الع�سر الأواخر من رم�سان املوافق 1993/3/17م

الت�سريعي  للف�سل  الول  النــعــقــاد  دور  افــتــتــاح  مبنا�سبة   )3

الثامن ملجل�س الأمة 1996/10/20م

اأعناقنا نفتديها باأرواحنا ونبذل يف  اأمانة يف  2 - »الكويت 

متحابني  اأخ��وة  كنفها  يف  ونعي�س  وعزيز  غال  كل  �شبيلها 

الوطن  رفعة  اأجل  من  اجلماعة  خلري  منا  واحد  كل  يعمل 

وجمده«  املغفور له ال�شيخ �شعد العبداهلل ال�شامل ال�شباح رحمة 

اهلل �شاحب هذا القول املاأثور 

�س : ما هي املنا�شبة ؟ ويف اأي �شنة ؟

1( مبنا�سبة تعيينه وليا للعهد وت�سكيله الوزارة الوىل برئا�سته 

�سنة 1978م

2( مبنا�سبة خطاب �سموه لل�سعب الكويتي يف اليوم اخلام�س 

من اأغ�سط�س عام 1990م

من  والع�سرون  ال�ساد�س  يف  عرفيا  حاكما  تعيينه  مبنا�سبة   )3

فرباير عام 1991م

3 - » اإن الكويتيني �شربوا مبواقفهم امل�شوؤولة املثل الرائع يف 

اعالء م�شلحة الكويت فوق كل اعتبار « .

�س: من �شاحب هذا القول املاأثور ؟ وما هي املنا�شبة ؟ 

1( املغفور له ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح

2( املغفور له ال�سيخ �سعد العبداهلل ال�سباح

3( �ساحب ال�سمو حفظه اهلل ال�سيخ �سباح الأحمد ال�سباح

اىل  ال�شباح  اآل  من  ل�شخ�شية  ر�شمية  زيارة  اأول  تعترب   -  4

اململكة املتحدة ) بريطانيا(.

�س: من هو ال�شخ�شية الذي قام بهذه الزيارة؟ ويف اأي تاريخ؟ 

1( املغفور له ال�سيخ �سامل املبارك ال�سباح - نوفمرب 1915 م

2( املغفور له ال�سيخ جابر املبارك ال�سباح - نوفمرب 1917 م

3( املغفور له ال�سيخ اأحمد اجلابر ال�سباح - نوفمرب 1919 م

5 - يف اأي �شنة مت هدم �شور الكويت واالبقاء على بواباته فقط؟ 

1( 1956 م                  2( 1957 م                 3( 1958 م

6 - ملاذا �شميت منطقة ال�شامية بهذا االإ�شم ؟ 

لتجمع القوافل املتجهة لبالد ال�سام بها قبل النطالق

لعذوبة املياه امل�ستخرجة من اآبارها

7 - متى مت ان�شاء اأول مطار يف الكويت )خلف بوابة ال�شعب(؟ 

1( 1922 م                 2( 1925 م                 3( 1927 م

8 - اأول م�شت�شفى حكومي اأن�شئ يف الكويت ؟ 

1( م�ست�سفى ال�سـباح                 2( امل�ست�سفى الأمريي

3( م�ست�سفى الحمدي

هي  وما  ؟  ت�شريعي  جمل�س  اأول  انتخاب  مت  عام  اأي  يف   -  9

الفرتة الزمنية التي ا�شتمر بها ؟ 

2( 1938 ملدة ت�سعة اأ�سهر 1( 1937 ملدة �سنة 

3( 1939 ملدة �ستة اأ�سهر

10 - من اأول اأمني عام للجامعة العربية ؟ 

1( حممود ريا�س                 2( عبدالرحمن عزام با�سا

3( عبداخلالق ح�سونة

11 - اأول مطبعة يف الكويت اأن�شاأتها معارف الكويت كانت عام؟ 

1( 1950م                 2( 1960م                 3( 1947م

12 - متى مت ت�شدير اأول �شحنة نفط من الكويت ؟ 

1( 1944م                 2( 1946م                 3( 1948م

13 - يف اأي �شنة تاأ�ش�س االحتاد الريا�شي الكويتي لكرة القدم؟ 

1( 1956م                 2( 1957م                 3( 1958م

14 - ما اأول كوكب ا�شتطاع الب�شر النزول عليه؟ 

1( القمر                 2( املريخ                 3( عطارد

اأو  البحر  �شطح  على  اأكرب  ال�ش�وت  �شرع�ة  تكون  اأين   -  15

االج�واء العليا؟

1( مت�ساويان                 2( على �سطح البحر

3( يف الجواء العليا

16 -من مكت�شف الدورة الدموية ال�شغرى ؟ 

1( ابن النفي�س            2( ابن �سيـنا          3( ابوبكر الرازي

17 - ما هو امل�شطلح ال�شيا�شي الذي يطلق على البعثة التي 

تتوىل حماية وم�شاعدة ورعاية الدولة ؟ 

1( القن�سلية                 2( ال�سفارة                 3( املفو�سية

18 -  يف اأي �شن�ة و�ش��لت البعث��ة الدامناركي�ة للتنقي�ب عن 

االثار يف جزيرة فيلكا ؟ 

1( 1957م                 2( 1960م                 3( 1958م

19 - من هو موؤلف كتاب اأدباء الكويت يف قرنني؟ 

1( خالد ال�سايجي                 2( خالد �سعود الزيـد

3( خالد �سامل حممد

20 - ما هو ا�شم اأ�شهر بوم كويتي؟ 

1( �سمحان                 2( املهــــــلب                 3( مطريان

21 - متى بداأ بث التلفزيون امللون يف الكويت؟ 

1( 1973م                 2( 1974م                 3( 1976م

22 - ما ا�شم اأول مطرب كويتي �شجل اأغانيه على اأ�شطوانات؟ 

1( حممود الكويتي                 2( يو�سف البكر

3( عبداللطيف الكويتي

23 - يف عهد َمن ِمن حكام الكويت وقعت معركة الرقعي؟ 

1( مبارك ال�سباح                 2( �سامل املبارك

3( اأحمد اجلابر ال�سباح

24: متى مت افتتاح جامعة الكويت؟ 

1( عام 1965م             2( عام 1966م            3(عام 1970م

25 - يف اأي �شنة مت رفع علم الكويت احلايل؟ 

1( عام 1960م           2( عام 1961م           3( عام 1962م

26 - متى اأن�شمت الكويت ملنظمة العمل العربية؟ 

1( 11 �سبتمرب 1968                 2( 11 فبـرايــــر 1969

3( 20 مــــــار�س 1970

اال�ش��الم��ي��ة  اخلي��رية  الهيئ��ة  تاأ�شي���س  ت��م  متى   -  27

العاملية، واأتخذت من الكويت مقرا لها؟ 

1( 29يونيو 1986                 2( 2 يوليو 1988

3( 1 اأغ�سط�س 1989

28 - متى مت ان�شاء خط للتلغراف الال�شلكي يف الكويت؟ 

1( 1912م                 2( 1913م                 3( 1914م

29 - متى مت تاأ�شي�س اأول نادي ريا�شي يف الكويت ؟ وما ا�شمه ؟ 

1( 1952 - النادي الأهلي         2( 1954 - نادي العروبة

3( 1956 - نادي اجلزيرة

30 - متى مت ان�شاء اول دائرة يف الكويت وهي دائرة اجلمارك؟ 

1( 1897م                 2( 1899م                 3( 1901م

االإجابةرق����م ال�����ش��وؤالاالإجابةرق����م ال�����ش��وؤالاالإجابةرق����م ال�����ش��وؤال

منوذج الجابات الكاملة مل�سابقة حمافظة العا�سمة الثقافية لعام 2009

ج� - اليوم االأول

ج� - اليوم الثاين

ج� - اليوم الثالث

ج� - اليوم الرابع

ج� - اليوم اخلام�س

ج� - اليوم ال�شاد�س

ج� - اليوم ال�شابع

ج� - اليوم الثامن

ج� - اليوم التا�شع

ج� - اليوم العا�شر

ج� - اليوم احلادي ع�شر

ج� - اليوم الثاين ع�شر

ج� - اليوم الثالث ع�شر

ج� - اليوم الرابع ع�شر

ج� - اليوم اخلام�س ع�شر

ج� - اليوم ال�شاد�س ع�شر

ج� - اليوم ال�شابع ع�شر

ج� - اليوم الثامن ع�شر

ج� - اليوم التا�شع ع�شر

ج� - اليوم الع�شرون

ج� - اليوم احلادي والع�شرون

ج� - اليوم الثاين والع�شرون

ج� - اليوم الثالث والع�شرون

ج� - اليوم الرابع والع�شرون

ج� - اليوم اخلام�س والع�شرون

ج� - اليوم ال�شاد�س والع�شرون

ج� - اليوم ال�شابع والع�شرون

ج� - اليوم الثامن والع�شرون

ج� - اليوم التا�شع والع�شرون

ج� - اليوم الثالثون

ا�سم املت�سابق:

رقم التلفون:

الرقم املدين:

منطقة ال�سكن:

Pre-Qualification (PQ 09/11)
- for -

SeQuence StratiGraPHY anD SeiSMic 
StratiGraPHY StuDieS

(conSultancY, analYSiS anD interPretation)
Kuwait Oil Company (K. S. C.) the “Company” is State owned and is responsible for 
extracting Kuwait’s hydrocarbon resources from Kuwait’s oil fields, and for all other 
related upstream activities.
The Company invites Local & International Specialized Contractors with required 
equipment and other resources including provision of qualified and experienced 
Technical Manpower in the oil and petrochemical industry, within the State of Kuwait 
and abroad to participate in a Pre-Qualification exercise for the Sequence Stratigraphy 
and Seismic Stratigraphy Studies (Consultancy, Analysis and Interpretation).     
In order to pre-qualify, an applicant must clearly demonstrate to the Company by way 
of the Pre-Qualification Document that it is capable of assuming full responsibility 
for the stated services.
Interested Contractors who wish to be considered for inclusion in KOC’s approved 
list of contractors are invited to collect the Pre-Qualification document as of Sunday, 
27th September 2009 from:

Koc webSite, HttP:// www.KocKw.coM; unDer Koc e-tenDerinG; Koc
  tenDerS – tenDer no. (PQ 09/11).

Or by hand from:               The Contracts Services Team
Kuwait Oil Company (K.S.C.)

KOC Industrial Area
Ahmadi, Kuwait

Completed Pre-qualification Document shall be submitted by hand only to the above 
address not later than Wednesday 4th November 2009, along with a non-refundable 
fee of Fifty Kuwaiti Dinars (KD 50/-), or Hundred Eighty United States Dollars (US$ 
180/-) deposited in the Company’s Account No. (50 11 21 30 101) of the National Bank 
of Kuwait – Ahmadi Branch, a formal receipt to be enclosed/scanned with the submitted 
Application or A money transfer to the Company’s bank account (50112130101) with 
National Bank of Kuwait, Ahmadi Branch, Kuwait, Swift Code (NBOKKWKW).

APPLICATIONS RECEIVED AFTER CLOSING DATE MAY NOT BE CONSIDERED

KUWAIT OIL COMPANY (K. S. C.)
aDvertiSeMent


