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املضربون يتعرضون لضغوط نفسية

)محمد ماهر( جانب من املشاركني في اإلضراب 

م.منار احلشاش تتوسط ممثلي اجلائزة العاملية للمعلوماتية

إضراب 32 فنيًا بمصفاة األحمدي احتجاجًا
على تقليص عدد العمال في وحدة الخدمات

أسامة أبوالسعود
أضرب 32 فنيا كويتيا مبصفاة األحمدي 
صباح أمس عن العمل وقالوا إنهم يتعرضون 
لضغوط نفس���ية وعصبية كبيرة نتيجة 
عدم تعيني شركة البترول الوطنية ملوظفني 
جدد يتحملون جزءا من العمل الضخم الذي 
يقوم به هؤالء الفنيون وحسب املتفق عليه 

ووعود الشركة السابقة بهذا الشأن.
وأكد نائب رئيس نقابة العاملني بشركة 
البترول الوطنية محمد الهمالن في تصريحات 
ل���� »األنباء« ان هذا االض���راب الذي مازال 
مستمرا حتى ساعة طباعة الصحيفة يأتي 
احتجاجا على تقليص عدد العمال في وحدة 

اخلدمات والت���ي تعتبر قلب مصفاة ميناء 
والت���ي تزود بقية الوح���دات مباء التبريد 
والكهرباء والبخار املائي الالزم لتش���غيل 

جميع التوربينات واملضخات.
وأش���ار الهمالن الى ان شركة البترول 
الوطنية قامت بتوسعة تلك الوحدة وأعادت 
جتديدها مبا يتناسب مع املشروعات الضخمة 
املوجودة حاليا واملخطط لها مستقبال وهو 
األمر الذي يحتاج الى قوة معينة من العمالة 
متفق عليها مسبقا، مشددا على ان الشركة 
التي قامت بعملية التحديثات وأيضا شركات 
التأمني هما اللتان أقرت���ا بضرورة وجود 
8 أفراد في كل وردية، الفتا الى ان ش���ركة 

البترول الوطنية تريد تخفيض العدد الى 5 
فقط وهو أمر يستحيل العمل معه في ظل 
هذا األمر ويخالف األسس الفنية التشغيلية 

ويعرض املنشآت للخطر.
وأكد الهمالن ان االضراب مازال مستمرا 
حتى اآلن، مش���يرا في الوق���ت ذاته الى ان 
رئيس مجلس ادارة البترول الوطنية فاروق 
الزنكي وعد بانه سيجد حال لهذه املشكلة 

خالل ساعات.
وختم الهمالن بالتأكيد على ان هذا االضراب 
قد يتوس���ع ليش���مل جميع أقسام مصفاة 
األحمدي تدريجيا خاصة مع االس���تعجال 

في قانون اخلصخصة.

200 مشاركة بالدورة الثانية للجائزة اإللكترونية

 بدأت أمس اجتماعات جلنة التحكيم للدورة 
الثانية جلائزة الكويت االلكترونية التي تنظمها 
مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي حتت رعاية 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد.
وقالت االمني العام للجائزة م.منار احلشاش 
في تصريح ل�»كونا« ان االجتماعات التي تستمر 
ملدة اسبوع بدأت بحضور ممثلني عن اجلائزة 
العاملي����ة للمعلوماتية وه����ي جائزة احملتوى 
االلكترون����ي املعتمدة من قب����ل االمم املتحدة 
لالشراف وادارة اجتماعات جلنة التحكيم حتى 

يتم التوصل لنتائج الفائزين.
واضافت احلش����اش ان االجتماعات بدأت 
باستعراض شامل للجنة التحكيم التي تتكون 
من 18 محكما ومحكمة من الكويتيني حيث مت 
تقسيمهم الى فرق عمل للمباشرة باجلولة االولى 
اضافة الى استعراض عدد وانواع املشاريع التي 
شاركت في منافس����ات هذا العام حيث وصل 

عددها الى 200 مشروع.
واوضحت ان املشاركات كانت جلهات حكومية 

وقطاع خاص وجمعيات نفع عام وافراد مشيرة 
الى انواع املشاريع التي تنوعت بني مواقع على 
االنترنت ومواقع ش����بكات داخلية )انترانت( 
وبرمجيات وتطبيقات الهواتف احملمولة والعاب 
ڤيديو وتطبيقات االجهزة التي تعمل بشاشات 

اللمس )الكيوكس(.
وذكرت احلشاش ان املبتعثني عن اجلائزة 
العاملية سيتواجدون حتى انتهاء اعمال جلنة 
التحكيم بالتوصل الى النتائج حيث سيقومون 
بتوثيقها واعتمادها وارسالها الى اجلائزة العاملية 
للمعلوماتية. من جانبه قال رئيس اجلمعية 
املعلوماتية ف����ي لبنان وعضو هيئة التحكيم 
للجائزة العاملية للمحتوى االلكتروني غابرييل 
ديك في تصريح صحافي انه يقوم باملساعدة 
في ادارة التحكيم والتأكد من منهجية التحكيم 

املتبعة وفق املعايير واملنهجية العاملية.
واشاد ديك مبستوى احملكمني الكويتيني قائال 
ان لهم خلفية علمية ومهنية مميزة واستطاعوا 
التأقلم مع املنهجية بش����كل عال وسريع فهم 

يهتمون باجلائزة ويفهمون مدى تأثير جناح 
هذه املشاريع على تطويرها وعلى تقدم صناعة 
احملتوى الرقمي ف����ي الكويت. من جانبه قال 
مستشار مؤسسة التحرير والنشر االلكتروني 
في هولن����دا وممثل اجلائزة العاملية واملبتعث 
الدارة عملية التحكيم جلائزة الكويت االلكترونية 
جاكوبس بومنس انه يقوم بتطبيق آلية عملية 
التحكيم ومراقبة س����ير عملها وفق املنهجية 
املعتمدة دوليا. واوضح بومنس انه يقوم بهذا 
الدور اثناء عملية التحكيم لضمان عدم تعارض 
املصالح اثناء التحكيم وااللتزام بأخالقيات املهنة 
للتحكيم واحملافظة على اخلصوصية وسرية 
معلومات املش����اريع. من جانبه قال مسؤول 
الشبكات ونظم املعلومات في اجلائزة العاملية 
بريدراغ ميكاكوڤيتش من النمس����ا انه يقوم 
بإدارة نظام التقييم والتعاون مع فريق الدعم 
الفني باالمور التقنية موضحا ان ممثلي اجلائزة 
العاملية مخولني للدخول ال����ى قاعدة بيانات 

درجات التقييم التي يضعها احملكمون.  

لجهات حكومية وقطاع خاص وجمعيات نفع عام وأفراد 


