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توني بلير

شركة بلير ستحصل على 43 مليون دوالر مقابل استشارات للكويت
في الوقت الراهن وكذلك موظفوه 
فيما توجه ش����ركته ف����ي املقابل 
دعوات ملتدربني كويتيني إلى لندن 
الطالعهم على طرق عمل احلكومة 
البريطانية وتزويدهم بالنصائح 
من الفترة التي أدار بها بلير اململكة 

املتحدة«.
وقالت »ديلي مي����ل« إن أمير 
الكويت الش����يخ صب����اح األحمد 
انتقل لتنفيذ بعض التوصيات التي 
اقترحتها شركة بلير في تقريرها 
الكويت 2035( وخصص  )رؤية 
45 مليار جنيه إسترليني لتنفيذ 
250 مشروعا على مدى السنوات 
األربع املقبلة مب����ا في ذلك مركز 
جتاري باسم مدينة احلرير وميناء 
جدي����د ونظام للمترو والس����كك 

احلديدية.

ذلك احلني على تنفيذ نتائج التقرير 
ويقومون بتدريب فريق من كبار 
الكويتيني  املوظفني احلكومي����ني 
على النموذج البريطاني في إدارة 

البالد.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر 
حكوم����ي في الكوي����ت قوله »إن 
ش����ركة بلير حصل����ت على أكثر 
من 12 مليون دينار كويتي مقابل 
العمل االستشاري اجلاري واملتعلق 
بالتقرير ومت تكليف بلير بهذا العمل 
بس����بب مكانته الدولي����ة العالية 
الواس����عة في ش����ؤون  وخبرته 
إدارة احلكومة وحقيقة أنه ساعد 
في هزمية العراق في عهد صدام 

حسني«.
وأضاف املص����در الكويتي أن 
بلير »يزور الكويت بشكل منتظم 

الكويتية في وقت سابق من هذا 
العام.

وأشارت إلى أن بلير ومستشاريه 
يساعدون احلكومة الكويتية منذ 

األسبق والذي يعمل حاليا مبعوثا 
الس����الم  الرباعية لعملية  للجنة 
في الشرق األوس����ط هذه املزاعم 
واعتبر أنها مبالغ فيها لكنه اعترف 
بأن فريقا من شركة )توني بلير 
وشركاؤه( ستعمل مع الكويتيني 

لعدة سنوات«.
الكويت  أن  وذكرت الصحيفة 
هي أول زبون لشركة )توني بلير 
وشركاؤه( والتي أسسها رئيس 
البريطاني األس����بق في  الوزراء 
لندن عام 2009 لتقدمي استشارات 
في مج����ال اإلصالح السياس����ي 
واالقتصادي واالجتاهات احلكومية 
وتعاقدت معها لوضع تقرير حول 
املستقبل السياسي واالقتصادي 
للبلد اخلليجي حتت عنوان )رؤية 
الكويت 2035( سلمته إلى احلكومة 

ذكرت صحيفة »ديلي ميل« أمس 
أن شركة رئيس الوزراء البريطاني 
األسبق توني بلير ستحصل على 
27 مليون جنيه إس����ترليني أي 
ما يعادل نح����و 43 مليون دوالر 
مقابل تقدمي استشارات للحكومة 

الكويتية.
وقالت الصحيفة إن هذا املبلغ 
سيرفع حجم األرباح التي حصل 
عليها بلي����ر منذ ترك منصبه في 
يونيو 2007 إلى نحو 40 مليون 

جنيه إسترليني.
وأضاف����ت أن مصادر كويتية 
مطلعة على الصفقة أكدت أن شركة 
بلير س����تحصل على أكثر من 12 
مليون دينار كويتي ) 27 مليون 
جنيه إسترليني( فيما نفى متحدث 
باس����م رئيس الوزراء البريطاني 
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مركز التدريب التش����بيهي لدبابة 
االبرامز، واستمعوا الى شرح عن 
كيفية التدريب والتأهيل على دبابة 
االبرامز، ثم انتقل الزوار الى منطقة 
التمرين باللواء وش����اهدوا بيانا 
عملي����ا على كيفية فت����ح الثغرة 
ملستوى مجموعة قتال باالسلحة 
القتالية  املساندة والتش����كيالت 

والتعبوية.

بكلمة ترحيبية من آمر اللواء بهذه 
املناسبة، بعدها استمع احلضور الى 
ايجاز عن املهام العامة والواجبات 
املناطة باللواء السادس، ثم انتقل 
احلضور الى قاعة الشهيد الرائد 
الرملية(  خالد اجليران )الطاولة 
واستمعوا الى ايجاز عن سيناريو 
ومجريات التمرين التعبوي »الرعد 
الوشيك«. بعدها قام الوفد بزيارة 

قام صباح امس وفد من الضباط 
القادة منتسبي دورة 15 في كلية 
مبارك العبداهلل للقيادة واالركان 
املش����تركة برئاسة كبير املعلمني 
العميد الركن ناصر احلس����ينان 
بزيارة الى لواء التحرير اآللي/6، 
حيث كان في استقبالهم آمر اللواء 
الرك����ن عايض الصابري  العميد 
وضباط اللواء اس����تهلت الزيارة 

رؤساء السلطات األردنية يشيدون بدور السفير 
الشيخ فيصل الحمود في تعزيز العالقات الثنائية

السفير الهيفي يجتمع مع رئيس األركان القطري
اجتمع س����فيرنا لدى قطر عل����ي الهيفي مع 
رئيس أركان القوات املسلحة القطرية اللواء ركن 
حمد العطية مبناس����بة تسلمه منصبه اجلديد 
كسفير للكويت لدى قطر الشقيقة. وقال الهيفي 
في تصريح ل����� »كونا« انه بح����ث مع العطية 
أوج����ه التعاون في املوضوع����ات ذات االهتمام 

املشترك والس����بل الكفيلة بدعمها وتطويرها. 
وأشاد بالتعاون الوثيق بني البلدين، السيما في 
املجال العسكري، مؤكدا سعي الدول اخلليجية 
الى تطوير قدراتها العسكرية الذي من شأنه ان 
يعزز أمن واس����تقرار املنطقة. ومت خالل اللقاء 

تبادل الدروع التذكارية.

اكد رؤساء السلطات االردنية 
الثالث على متيز وعمق العالقات 
الكوي���ت واالردن.  الثنائي���ة بني 
املتميز للسفير  واش���ادوا باالداء 
الشيخ فيصل احلمود املالك الصباح 
اثناء فترة عمله في اململكة. وخالل 

زيارة قام بها الشيخ فيصل ملبنى 
مجلس الوزراء اشار رئيس احلكومة 
االردنية سمير الرفاعي الى الدور 
الذي قام به الشيخ فيصل في احداث 
نقلة نوعية في العالقة بني البلدين 
الشقيقني. وقال الرفاعي ان هذا الدور 

غير التقليدي انعكس على التعاون 
الثنائي بني الكويت واالردن.

كما توقف رئيسا االعيان طاهر 
املصري والنواب فيصل الفايز عند 
العالقات التي تربط بني املؤسستني 
التشريعيتني الكويتية واالردنية.

واكدا خالل استقبالهما الشيخ 
فيصل احلم���ود في مبنى مجلس 
النواب على دوره في تفعيل هذه 
الروابط. ولدى اس���تقباله الشيخ 
فيصل اشاد رئيس مجلس القضاء 
االعلى راتب الوزني بنزاهة القضاء 
الكويتي والتجرب���ة الكويتية في 
الفصل بني السلطات. وتطرق الوزني 
الى دور الشيخ فيصل في تعزيز 
الكويتية  التعاون بني املؤسسات 
واالردنية في جميع املجاالت وعلى 
مختلف االصعدة مبا في ذلك التعاون 
بني السلطتني القضائيتني الكويتية 

واالردنية.

ب�ع�ض  الع�ت�ب�ار  ع�ال�مي�ة  أس��س 
ال�م�ه�ن وظ�ائ�ف ش�اق��ة أو خ�ط��رة

Pre-Qualification (PQ 10/07) 
- for - 

ProJect ManaGeMent conSultant (PMc) 
for reMeDiation ProJectS for oil laKeS & 

DaMaGeD terreStrial reSourceS
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 Specialized Consultants with qualified and experienced 
Technical Manpower in the oil and petrochemical industry and associated office 
facilities and resources/equipment, within the State of Kuwait and abroad to participate 
in a Pre-Qualification exercise for Project Management Consultant (PMC) for 
Remediation Projects for Oil Lakes & Damaged Terrestrial Resources. 
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 Consultants who wish to be considered for inclusion in KOC’s approved 
list of consultants are invited to collect the Pre-Qualification document as of (19th 
December 2010) from:
Koc WeBSite,  httP://WWW.KocKW.coM; unDer Koc e-tenDerinG; 

Koc tenDerS – tenDer no. (PQ 10/07). 
Or by hand from:               The Contracts Services Team

Kuwait Oil Company (K.S.C.)
KOC Offices Complex - B1

Ahmadi, Kuwait
Completed Pre-qualification Document shall be submitted by hand or by courier only 
to the above address not later than (19th January 2011), 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. (1001058663) 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 (1001058663) 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

لال�شتف�شار: 65869561 �شركة الرو�شنة 2 العقارية

 للإيجــــار

عمارة مفرو�شة بالكامل
املهبولة - 32 �شقة

غرفتني و�شالة وحمامني - ديلوك�س

الرجعان: المدينة الطبية للمتقاعدين
إلى لجنة االستثمار في يناير المقبل

رندى مرعي
اعلن مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان 
ان املؤسس����ة تس����لمت من املجلس البلدي الكتاب الرسمي اخلاص 
باملدينة الطبية للمتقاعدين والذي سيقدم الى جلنة االستثمار العامة 
في يناير املقبل من اجل البت فيها وبدء العمل بها. واوضح الرجعان 
ان القرار اخلاص برفع سقف احلد االقصى للمرتب املشمول بالتأمني 
االساسي الى 1500 دينار امر مت تداوله سابقا وكان البد من اتخاذ هذه 
اخلطوة لتكون املؤسسة قد شملت اكبر شريحة ممكنة حتت سقف هذا 
النظام. وحول اعتبار بعض املهن من الوظائف الشاقة او اخلطرة، قال 
الرجعان ان هذه االمور روتينية وتتخذ بشكل مستمر وتكون نزوال 
على طلب صاحب العمل ومبا يس����مح به القانون ويتم اعتبار املهنة 
من الوظائف الشاقة بناء على االسس العاملية وبالتنسيق مع وزارة 
الصحة واجلهات املختصة بهذا الشأن، مشيرا الى انه رمبا في املستقبل 

فهد الرجعانسيندرج العديد من املهن على الئحة املهن الشاقة واخلطيرة.
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م.أحمد الشريع

تنويه
نش���رت »األنب���اء« في 
طبعتها األولى أمس زاوية 
الش���ريع  للمهندس أحمد 
بعنوان »استجواب أسرار 
القبندي« لكن نشرت صورة 
خطأ مكان صورة م.الشريع 

ولذلك لزم التنويه


