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بارك املزارع وأمني صندوق االحتاد الكويتي للمزارعني سالم السالم 2
لرئيس االحتاد احلالي سعود العرادة وشكر رئيس االحتاد السابق صالح 
األنبع���ي على تنحيه واعطائه الفرصة لغي���ره لقطع الطريق الزراعي 
الطويل والشاق، ومتنى تعاون مجلس ادارة االحتاد مع بعضهم البعض 
من خالل اجللسات ومن خالل عملهم في اللجان، مبينا أن املزارعني مّلوا 
من انقسامات املجلس واالستقاالت املتكررة والعديدة فيه، ودعا املزارعني 
الى مزيد من التعاون مع املجلس اجلديد لالحتاد، وقال نحن نحتاج الى 

التش���جيع واملؤازرة، ودعا لبدء صفحة جديدة مع هيئة الزراعة وإلى 
تصفية النفوس لتصفو األجواء وتس���تقر االوضاع في مبنى االحتاد 
بالشويخ ومبنى الهيئة في الرابية والعمل معا من اجل تنمية حقيقية 
في املناطق الزراعية. ودعا الرئيس اجلديد والزمالء في جلنة املشاريع 
الى االس���راع لكي يرى منفذ اجلهراء وكذلك منفذ األندلس التسويقيان 
النور قريبا، وان تكثف جهود االخوة في جلنة الس���وق على حتس���ني 

فاتورة املزارع اخلاصة مببيعاته من الثمريات.

السالم: مراكز تسويقية للمنتج الزراعي في األندلس والجهراء

العبيدان: خطر يهدد 10 إطفائيين متخصصين في حرائق النفط
فيما ميكن وصفه مبسلسل تدمير طاقات الشباب الكويتي 
املبدع، كشف رئيس نقابة العاملني بشركة اخلدمات النفطية 
خالد العبيدان الهاجري ان افضل 10 اطفائيني في الكويت من 
املتخصصني في احلرائق النفطية يعانون من ضغط عصبي 
ونفسي خطير من جانب شركة اخلدمات النفطية التي تتجاهلهم 

وترفض تلبية أي من مطالبهم العادلة. وقال العبيدان ان هؤالء 
االطفائيني العشرة درسوا خارج الكويت وحصلوا على دورة 
مدرب اطفاء في لندن وصرفت عليهم آالف الدنانير، وتغربوا 
عن وطنهم وأهليهم خالل تلك املدة وعادوا يحملون االمل في 
تدريب الطاقات الش����بابية الكويتية على افضل نظم االطفاء 

العاملية سواء في التعامل مع احلرائق العادية أو اخلطرة أو 
ش����ديدة اخلطورة وهي احلرائق التي تشتعل في آبار النفط 
أو خطوط النفط والغاز. واكد العبيدان ان اطفائيي الشركة 
بالتعاون مع النقابة يدرس����ون كل اخليارات التصعيدية في 

حال عدم اقرار حقوقهم املشروعة بشكل عاجل.

فراج العرادة

صرح رئيس مجلس ادارة 
نقاب���ة العامل���ني ف���ي بلدية 
العام  الس���كرتير  الكوي���ت، 
لالحتاد العام لعمال الكويت، 
األمني العام املساعد للعالقات 
العربي���ة والدولي���ة باالحتاد 
البلديات فراج  العربي لعمال 
الع���رادة بأنه س���يتم صرف 
الكويتيني  البدالت للموظفني 
التفتيش  القائمني على اعمال 
النظافة واالعالنات  في مجال 
ومفتشات الصالونات وصحة 
البيئة مع مرتب الشهر اجلاري 
بأثر رجعي اعتبارا من األول 
من ش���هر اغس���طس 2008، 
املقرر صرف  حيث كان م���ن 
تلك البدالت في وقت س���ابق 
ولكن لوجود بعض املعوقات 
التي حالت دون ذلك قامت ادارة 
شؤون املوظفني بإجراء اآلليات 
الالزمة ملعاجلة تلك املعوقات 
والصعوبات حيث قامت باعتماد 
املؤهل والتخصص وتفعيله في 
نظام النظم املتكاملة للخدمة 
املدنية وتفعيل الوضع الرمز 
االداري لب���دل التفتيش وبدل 
الضبطية القضائية من ناحية 
املسمى الوظيفي ضمن مجموعة 

املشكالت اخلاصة بالبيانات 
املتعلقة بهم لعدم اس���تجابة 
نظام النظم املتكاملة السمائهم 
وانه جار التنس���يق بني ادارة 
شؤون املوظفني � قسم املتابعة 
مع ديوان اخلدمة املدنية � قسم 
ادارة مركز نظم املعلومات من 
اجل تفعيل االسماء بالنظام مرة 
اخرى ثم بعد ذلك يتم صرف 
البدالت باثر رجعي الحقا أسوة 

بزمالئهم اآلخرين.
واك���د الع���رادة ان صرف 
ه���ذه البدالت ج���اء من خالل 
اجلهود الكبيرة والدائمة التي 
االدارة لدى  قام بها مجل���س 
جميع اجله���ات املعنية وهو 
اجناز يض���اف الى االجنازات 
احلافلة والعديدة التي حققها 
مجلس االدارة والذي يسعى 
دائما لتحقيق املكاسب ألعضاء 
العمومية والعاملني  اجلمعية 

بالبلدية.
وشكر العرادة جميع العاملني 
في ادارة شؤون املوظفني وادارة 
الش���ؤون املالية على اجلهود 
الطيبة واجلبارة التي بذلوها 
من اجل صرف تلك البدالت مع 

مرتب شهر سبتمبر.

اخلدمات الصحي���ة والطبية 
وانعكاس البدالت في البرنامج 
اآللي العتم���اده من قبل ادارة 
الشؤون املالية البلدية، وأوضح 
العرادة انه سيستفيد من تلك 
البدالت املوظفون العاملون في 
مج���ال التفتيش التي تنطبق 
البدالت  عليهم ش���روط منح 
حسب القرار الصادر من مجلس 

اخلدمة املدنية.
واشار العرادة الى انه فئة 
قليل���ة من العامل���ني في تلك 
الوظائ���ف س���تتأخر صرف 
البدالت لها بسبب حدوث بعض 

بأثر رجعي من أغسطس 2008

العرادة: صرف بدالت المفتشين في مجاالت 
النظافة والصالونات واإلعالنات مع راتب سبتمبر

وجه النائب سعدون حماد 
النفط ووزير  س���ؤاال لوزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
جاء فيه: في ظل حرص الدولة 
على توفير احلماية واألولوية 
واألفضلية للشركات احمللية في 
جميع املجاالت واألعمال التي 
تقوم الدولة بتنفيذها. ورغبة 
الوطنيني  املقاول���ني  في منح 
ميزة نسبية تتمثل في تفضيل 
عطاءاتهم على العطاءات املقدمة 
من الش���ركات األجنبية، ولو 
كان���ت تزيد قيمتها بنس���بة 
معقول���ة، مضيفا: وباملخالفة 

للضوابط والقواعد املنظمة ألعمال املناقصات 
بالقط���اع النفطي، قامت ش���ركة نفط الكويت 
بتخطي وجتاوز تلك القواعد بالترسية على احدى 
-RFP( الشركات الصينية وذلك في املناقصة رقم

1624( رغم عدم وجود سابقة اعمال لها في تنفيذ 
اعمال احلفر بالكويت، وذلك باملخالفة لتوجهات 
الدولة وسياس���اتها مبنح األولوية واألفضلية 
للشركات الوطنية، وقال: هذا الى جانب تصنيف 
وتأهيل الشركة الصينية »ساينوبك« ومساواتها 
بالش���ركات العاملية التي لديها خبرة وسابقة 

أعمال لسنوات عديدة بالكويت.
وتساءل حماد: ما أسباب ومبررات ترسية 
أعم���ال املناقصة رقم )RFP-1624( التي تفوق 
قيمتها مبلغ 500 مليون دوالر لشركة صينية 
»ساينوبك« بالرغم من عدم وجود سابقة اعمال 
لها في عمليات احلفر في الكويت؟ ملاذا مت تصنيف 
الش���ركة الصينية »ساينوبك« في شركة نفط 
الكويت بالرغم من ان الش���ركات الصينية لها 
مشاكل سابقة في بناء مراكز التجميع التابعة 
لشركة نفط الكويت؟ ما اسباب ومبررات تقييم 
ومساواة الشركة الصينية »ساينوبك« أسوة 
بالشركات العاملية في عدد احلصول على احلفارات 
من املناقص���ة املذكورة؟ وملاذا لم يتم طلب اي 
مساندة فنية )technical service agreement(؟ هل 
لديكم معلومات أن الشركة الصينية »ساينوبك« 

لديها مشاكل فنية ومشاكل أمن 
وس���المة )HSE( ومالحظات 
من شركة ارامكو السعودية؟ 
وهل لديك���م معلومات أنه مت 
تقييم عمل الشركة الصينية 
»س���اينوبك« من قبل شركة 
ارامكو السعودية وقد مت فسخ 
التعاقد لعدد 10 حفارات؟ فإذا 
كانت االجابة بااليجاب، فلماذا 
مت التعاقد رغم ذلك؟ واذا كانت 
االجابة بالنفي، فلماذا لم يتم 
طلب سابقة األعمال من الشركة 
الصينية وما مت في تلك األعمال؟ 
ما اآللية الت���ي مت مبقتضاها 
تصنيف العقد الى مجموعتني؟ وملاذا وضعت 
الشركات الوطنية ذات اخلبرة في هذا املجال والتي 
تعمل مع ش���ركة نفط الكويت منذ ثالثني عاما 
بحفر وصيانة واستكشاف الغاز بجميع األعماق 
بكفاءة عالية حتت املجموعة الثانية؟ وملاذا مت 
حتديد ع���دد احلفارات حتى وان كانت أرخص 
األس���عار بجميع املجموعات؟ ما اآللية التي مت 
مبقتضاها تأهيل الشركة الصينية »ساينوبك«؟ 
وما اللجنة التي قامت بتقييم وتأهيل الشركة 
الصينية »ساينوبك«؟ وما املسميات الوظيفية 

ألعضاء تلك اللجنة؟
 وما أسباب ومبررات ترسية احدى املجموعات 
على الش���ركة الصينية »س���اينوبك« ومنحها 
حفارات اضافية باملمارس���ة املباش���رة بنزول 
اسعارها لس���عر املقاول الوطني الذي هو اقل 
األس���عار؟ وما األس���باب التي منعت مؤسسة 
البترول من دعم الشركات الوطنية التي تعمل 
في ذات املجال وتوفر عشرات املاليني بسعرها 
التنافس���ي؟ كم عدد احلفارات العميقة )3000 
HP( التي تعمل حاليا لكل من الشركة الصينية 
»س���اينوبك« والشركات الوطنية؟ ملاذا لم يتم 
مس���اواة الشركات الوطنية بالشركة الصينية 
»س���اينبوك« بالرغم من ان الشركات الوطنية 
لديها اكثر من حفارة عميقة )HP 3000( تعمل 

بكفاءة عالية؟

حماد يسأل عن مناقصة »الحفر« في القطاع النفطي

سعدون حماد


