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طلب النائب علي الدقباسي من وزير 4
املالية مصطفى الشمالي تزويده بجميع 
التعاميم االدارية التي اصدرتها الوزارة 
بشأن خفض املصاريف والنفقات خالل 

العاميني املنصرمني.

الدقباسي يطلب من الشمالي 
تزويده بتعاميم خفض المصاريف

21
تتجدد كريات الدم البيضاء بشكل أسرع من كريات الدم 

احلمراء – ما هي املدة التي تتجدد فيها كرات الدم البيضاء؟

كل 9  أيام

كل 19 يوم

كل شهر

PRE-QUALIFICATION (PQ 10/05)
- FOR -

MARINE FACILITIES UPGRADING
 PROJECTS – CIVIL WORKS 

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 Contractors with required equipment and other 
resources including provision of qualified and experienced Technical Manpower in the 
construction of Marine/Sea Ports, within the State of Kuwait and abroad to participate 
in a Pre-Qualification exercise for the MARINE FACILITIES UPGRADING 
PROJECTS – CIVIL WORKS.
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 29th August 
2010 from:

KOC WEbSITE, hTTP:// WWW.KOCKW.COM; UNDER KOC E-TENDERING; KOC
  TENDERS – TENDER NO. (PQ 10/05).

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 only to the above 
address not later than 31st October 2010, 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

المويزري يطالب بتخصيص 
مستشفى لعالج رجال اإلطفاء

الى تقدير االطفائيني مبنحهم 
جمي���ع حقوقه���م وتقدير 
طبيع���ة عمله���م واملخاطر 
الت���ي يواجهونها اثناء اداء 
واجبهم، مشيرا الى ان هذه 
ابناء  املهمة من  الش���ريحة 
الوطن تقتحم االخطار وتقدم 
اعظ���م التضحيات من اجل 
اآلخرين، لذا فهم يستحقون 
الرعاي���ة والتش���جيع  كل 
واحلماية واالحترام، الفتا الى 
ان االطفائيني الكويتيني عانوا 
كثيرا وله���م مطالب عادلة 
يجب حتقيقها ملساعدتهم على 
القيام بدورهم الكبير السيما 
فيما يتعرضون له من مخاطر 
كبيرة بشكل يومي، مذكرا 
بجهود املصابني والشهداء 
من االطفائيني الذين خدموا 
الكويت وقدموا ارواحهم فداء 

للوطن من خالل عملهم.

النائب ش���عيب  وج���ه 
املويزري حتية اجالل وتقدير 
لرجال االطفاء، واصفا اياهم 
ب� »اجلنود املجهولني« الذين 
يقدمون الكثير من التضحيات 
الى  بش���كل يومي، الفت���ا 
انهم يتعرضون لالصابات 
اخلطي���رة بصف���ة دائم���ة 
جراء احل���وادث واحلرائق 
اليومي���ة، مؤكدا انه كنائب 
ميثل الشعب سيظل متبنيا 
لقضايا ومطالب االطفائيني 
نظ���را الهمي���ة دورهم في 
حماية املمتلكات مبا يسهم 
في تأمني االقتصاد الوطني 
وحماية املنشآت من جميع 

مخاطر احلريق.
وطال���ب املويزري وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان بس���رعة 
تخصيص مستشفى خاص 
الى  برجال االطفاء، مشيرا 
ان الكثير منهم ان لم يصب 
خالل العمل فإن امراض املهنة 
تالزمه حتى بعد تركها، الفتا 
الى ضرورة تزويد االطفائيني 
بجمي���ع احتياجاتهم ورفع 
عالوة اخلطر والتأمني على 
حياته���م، وحل مش���اكلهم 
واعطائهم حقوقهم الضائعة، 
وبحث مش���اكلهم والعمل 
 على حلها في اس���رع وقت

ممكن.
ودعا املويزري في تصريح 
صحافي االدارة العامة لالطفاء 

شعيب املويزري

جوهر للحمود: التجديد لمدير الجامعة بقرار وزاري 
بدعة سياسية لن تمر مرور الكرام

وصف الوزيرة بالمتقاعسة عن مسؤولياتها

الدويسان يسأل وزير اإلعالم عن ترسية
مناقصة مشروع األرشيف اإللكتروني

اخلاصة، وهو القائل قبل أيام 
قليلة ان القانون يطبق على 
الكبير قبل الصغير، وطالب 
سموه بوقف مثل هذه املهازل 
التي تسيء الى سمعة حكومته 

فورا.
وخاطب جوه���ر الوزيرة 
احلمود قائال ان االس���تهانة 
العلم���اء  بعق���ول زمالئه���ا 
واألساتذة والباحثني في جامعة 
الكويت وعلى مستوى كيفية 
قيادة إدارتها العليا عبر التحايل 
عل���ى القانون بهذا الش���كل 
املكش���وف تعد عيبا جسيما 
بحق التعليم ومؤسساته التي 
يفترض أن تكون قدوة املجتمع 

ونبراسه.

ملسؤوليتها الوزارية بصلة.
وح���ذر جوهر من حتويل 
ما تبقى من ركام املؤسس���ة 
اجلامعية الى لعبة سياسية 
هدفه���ا ترضي���ة اخلواط���ر 
واقتس���ام كعك���ة املناصب 
اإلشرافية خالل فترة التجديد 
غير القانونية ملدير اجلامعة، 
حيث تفقد مثل هذه القرارات 
شرعيتها وتفتقر الى التفويض 

القانوني السليم.
وناشد جوهر سمو رئيس 
مجلس الوزراء بتوقف ما سماه 
بعبث بعض الوزراء بالقوانني 
واستمراء ضرب عرض احلائط 
بها واتخاذ القرارات الوزارية 
س���بيال لتنفي���ذ أجنداته���م 

اجلامعي ولكنها حلست هذه 
الوعود في تصرف عجيب ال 
مي���ت خلبرتها اجلامعية وال 

بتش���كيل جلنة اختيار مدير 
جديد للجامعة او جلنة تقييم 
للتجديد للمدير احلالي، على 
الرغم من علمها الكامل ودرايتها 
التامة مبثل هذه املس���ؤولية 
لتسجل سابقة خطيرة وغريبة 
ستصيب املؤسسة اجلامعية 

مبقتل.
الوزيرة  ان  وأكد جوه���ر 
احلمود س���بق لها ان وزعت 
الوع���ود ميينا ويس���ارا في 
لقاءاتها م���ع أعضاء مجلس 
او  ف���ردي  إما بش���كل  األمة 
بصورة جماعية وعلى مدى 
الشهور املاضية بتشكيل جلنة 
الختي���ار مدير للجامعة قبل 
انتهاء الفصل الثاني من العام 

نفى النائب د.حسن جوهر 
نفيا قاطعا ما تناولته بعض 
الصحف بشأن االجتماع مع 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي واالتفاق على موضوع 
التجديد ملدير اجلامعة، واعتبره 
عاريا عن الصحة متاما، واصفا 
توجه الوزيرة موضي احلمود 
بالتمديد ملدير اجلامعة ب� »قرار 
وزاري بالبدعة السياس���ية 
لاللتفاف عل���ى القانون رقم 
24 لسنة 1966 بشأن جامعة 
الكويت واللوائح التنفيذية له« 

والذي لن مير مرور الكرام.
وأضاف جوهر ان وزيرة 
التربية قد تقاعس���ت متاما 
القي���ام مبس���ؤولياتها  عن 

وهل متت احملافظة عليها كثروة 
وطنية للبلد؟

ال���وزارة بصرف  ملاذا تقوم 
مكافأة ثابتة للوكالء واملديرين 
واملراقبني ورؤس���اء األقس���ام 
واملوظفني للمشروع؟ علما بأن 
الش���ركة تقوم بجميع األعمال؟ 
ما قيمة ما مت صرفه من مكافأة 
للمذكورين من بداية املش���روع 
وحت���ى اآلن؟ ه���ل يوج���د بند 
بالعق���د ين���ص عل���ى ان تقوم 
الش���ركة بتدريب املوظفني على 
تشغيل السيرفر بعد االنتهاء من 
املشروع؟ أرجو تزويدي بنسخة 

من العقد.

حتويل )البكرات الس���ينمائية � 
الفورمات � بي سي ان( والتي ال 
يوجد له���ا صوت؟ فاملعلوم انه 
لم يتم تخصي���ص جهاز قراءة 
الصوت ومت جلبه بعد س���نتني 

من اجناز العمل؟
ملاذا استعانت الشركة املذكورة 
بشركة أجنبية وبأجهزة متطورة 
وحديثة حسب تصريح الوكيل؟ 
وما اسم الشركة األجنبية؟ وهل 
هناك تكلفة على قيمة املشروع؟ 

وما قيمة الزيادة؟
ملاذا لم يتم ارجاع )البكرات 
السينمائية � الفورمات � بي سي 
ان( بعد االنتهاء منها وحتويلها؟ 

منه؟ وهل قامت الوزارة مبخالفة 
الشركة على التأخير؟

هل متت محاسبة الشركة بعد 

قيمة العقد؟ ما األوامر التغيرية 
التي متت منذ بداية املش���روع 
وحت���ى اآلن؟ وك���م تبلغ قيمة 

املشروع في الوقت احلالي؟
أرجو تزويدي بأسماء اللجنة 
التي مت تش���كيلها م���ن الوزارة 
لترسية املشروع على الشركة، وما 
مسمياتهم الوظيفية؟ وهل كان من 
بينهم مهندسون مختصون؟ هل ما 
صرح به الوكيل املساعد لشؤون 
التلفزيون ان بداية تاريخ توقيع 
العقد مع الشركة شهر مايو 2005 
وينتهي سنة 2008 يعتبر تصريحا 
أكيدا؟ وملاذا لم ينته املشروع الى 
اآلن ولم تنجز الشركة اال الثلث 

وجه النائب فيصل الدويسان 
سؤاال لوزير اإلعالم ووزير النفط 
الشيخ أحمد العبداهلل قال فيه: 
صرح الوكيل املس���اعد لشؤون 
التلفزيون باحدى الصحف بان 
الوزارة أبرم���ت عقدا مع احدى 
الشركات لتنفيذ مشروع ترميم 
أرشيف وزارة اإلعالم )مشروع 
األرش���يف االلكتروني( وكانت 
بداية تاري���خ العقد مايو 2005 
ومع ذلك فإن الشركة حتى اآلن لم 
تنفذ اال ثلث املشروع، وبناء عليه 
رأينا توجيه األسئلة التالية: كيف 
متت ترسية املشروع على الشركة 
الهندسية للتقنيات احملدودة؟ ما 

د.حسن جوهر

الخرافي بحث مع الحكيم المستجدات 
على الساحتين اإلقليمية والدولية

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مبكتبه 
ظهر أمس )االثنني( رئيس املجلس األعلى اإلسالمي 
العراقي عمار احلكيم والوفد املرافق له. حضر املقابلة 
نائب رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي واألمني العام 
ملجل���س األمة عالم الكندري ورئيس بعثة الش���رف 

املرافقة للوفد محافظ حولي الفريق عبداهلل الفارس 
وسفير جمهورية العراق لدى الكويت محمد حسني 
بحر العلوم. جرى خالل اللقاء بحث اللقاءات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها عالوة على بحث 

آخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله عمار احلكيم والسفير العراقي وبحضور نائبه عبداهلل الرومي وعبداهلل الفارس
فيصل الدويسان

استقالة المكتب التنفيذي للتحالف الديموقراطي
اعلن التحالف الوطني الدميوقراطي عن تقدمي 
اعض����اء املكتب التنفيذي اس����تقالة جماعية امس 
االول وذلك متهيدا لعق����د جمعية عمومية واجراء 
انتخاب����ات جديدة الختيار املكتب التنفيذي القادم 

واالمني العام.
ويشير التحالف الى ان استقالة املكتب جاءت 
قبل انتهاء فترة اعمالهم في ديس����مبر املقبل وذلك 

اميانا منهم بأهمية تس����لم املكتب اجلديد العماله 
واعطائه الوقت الكافي لوضع تصوراته للمرحلة 
املقبلة وذلك قبل بدء دوران العجلة السياسية في 
نوفمبر املقبل. ويوضح »التحالف« انه مت حتديد 
الرابع من اكتوبر املقبل موعدا لعقد اجلمعية العمومية 
واجراء االنتخابات الختيار املكتب التنفيذي اجلديد 

واالمني العام.

مصادر لـ »األنباء«: توجه قوي للتجديد لمدير الجامعة بسنة أو سنتين
مدير للجامعة منذ 3 اش���هر، لكن 
اللجنة لم تشكل مبا يؤكد توجه 
الوزيرة للتجديد للدكتور عبداهلل 
الفهيد، واكدت املصادر ان موضوع 
مدير اجلامعة سيكون حاضرا على 
طاولة اجتماع مجلس الوزراء للبت 
فيه وان كانت تشير جميع التكهنات 

الدراسات العليا سابقا د.عبداهلل 
الشيخ ونائب املدير د.حسن السند 
ونائب املدير لشؤون مركز العلوم 
الطبية د.عبداهلل بهبهاني، وان كان 
القرار االقوى املتوقع تطبيقه من 
قبل الوزيرة هو التجديد للدكتور 

عبداهلل الفهيد.

الى التجديد للدكتور عبداهلل الفهيد 
مديرا جلامعة الكويت.

ويتردد داخل االوساط اجلامعية 
حاليا انه في حال لم يتم التجديد 
للدكتور عب���داهلل الفهيد فإن من 
ابرز االسماء املرشحة لتولي هذا 
املنصب: د.ناجم الناجم عميد كلية 

ملدة سنة او سنتني مقبلتني، وليس 
ملدة 4 سنوات كما يريد د.الفهيد. 
يذكر ان املدة القانونية املسموح بها 
ملدير اجلامعة الستكمال عمله كمدير 
جلامعة الكويت ستنتهي بتاريخ 
1 س���بتمبر، وكان يفترض وفقا 
للقانون ان تشكل جلنة الختيار 

آالء خليفة
علمت »األنب���اء« من مصادر 
جامعية مؤكدة داخل جامعة الكويت 
ان هناك توجها قويا لدى وزيرة 
التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود للتجديد ملدير 
اجلامعة احلالي د.عبداهلل الفهيد 


