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الجسار  بعد لقائها رئيس »المعلمين«: توظيف 
إطالة اليوم الدراسي بأنشطة خالل الحصص

العمير: اجتماع »المعلمين« مع اي عضو في اللجنة غير ملزم لـ »التعليمية«

الصرعاوي: على مجلس الوزراء إلغاء 
صفقة شراء طائرتي شحن مدنيتين

استغرب ردة فعل شركة هيونداي

دميثير: متابعتي لمشروع جسر جابر
في إطار صالحياتي الدستورية كنائب

المعهد الديبلوماسي اطلع على آلية 
العمل في أمانة مجلس األمة

قام املعينون اجلدد في املعهد 
التابع  الكويتي  الديبلوماس����ي 
الكويتية  ل����وزارة اخلارجي����ة 
بزيارة ال����ى مجلس االمة وذلك 
بهدف االط����اع على آلية العمل 

في االمان����ة العامة ملجلس االمة 
والتعرف على الدور الذي يقوم 
به مجلس االم����ة، وما تقوم به 
الكويتية في  البرملانية  الشعبة 
احملافل االقليمية والدولية. رافق 

الوفد السفير عبدالعزيز الشارخ 
مدير املعهد الديبلوماسي الكويتي 
وقدم الشرح للوفد الزائر االمني 
العام املساعد للشعبة البرملانية 

توفيق الوهيب.

النائب خلف دميثير  أكد 
ان متابعته ملش���روع جسر 
جابر االحمد احليوي تأتي في 
الدستورية  اطار صاحياته 
كنائب ميثل االمة، حيث انه 
مطالب مبراقبة أداء احلكومة، 
مس���تغربا ردة فعل شركة 
هيونداي على اس���تخدامه 
صاحياته بتوجيه سؤال الى 
وزير في احلكومة الكويتية 
حول »جسر جابر«، مستندا 
الى معلومات � لو صحت � فإنها 
تعني كارثة بكل ما حتمله هذه 

الكلمة من معنى.
وأض���اف دميثير في تصري���ح صحافي: اذا 
كانت هيونداي بريئة من االخطاء التي حصلت 
في مش���اريع كانت هي املقاول الرئيسي فيها، 
كاجلسر الذي سقط في الهند وأودى بحياة 45 
ش���خصا، فلماذا هذا الرد العنيف واالتهام غير 
الائ���ق بي؟وأش���ار دميثير الى ان الكثير من 
 CNN وسائل االعام املرئية واملقروءة كقناة
وصحيفة »الهندي���ة االقتصادية« أكدت إلقاء 
القبض على مدير املشاريع في هيونداي وهو 
»جي واي هيو«، وبناء على ذلك وجهنا سؤاال 
الى وزير االش���غال، ألننا نريد احلفاظ على 

صحة املواطنني وأرواحهم.
وطالب دميثير احلكومة بتحري ذلك وطلب 
نتيجة التحقي���ق الذي مت مع هيونداي حول 
سقوط اجلس���ر، وقال: اذا لم يتم االعان عن 
نتيجة هذا التحقيق، فإن احلكومة س���تكون 
مس���ؤولة عن اختيارها »هيونداي« ملشروع 
جسر جابر، وسأحملها املسؤولية السياسية 
واجلنائي���ة إذا ما حصلت أي كوارث متوقعة 

في جسر جابر األحمد.
واس���تغرب دميثير متسك وزارة االشغال 
بش���ركة هيونداي، رغم كل ما قيل عنها وعن 
مسؤوليتها في مخالفات وقعت ببعض املشاريع، 

داعيا الى اختيار شركة بعيدة 
عن الشبهات.

وكشف عن ان املعلومات 
الت���ي لديه تفي���د بأن جزءا 
كبيرا من ش���ركة هيونداي 
سيتم بيعه عن قريب بسبب 
أوضاعها املالي���ة، وقال: ان 
كانت هذه املعلومة املنشورة 
في صحيفة »جونغ أنغ ديلي« 
صحيحة، فكيف تقبل وزارة 
االشغال مشاركة شركة تعاني 

من تعثرات مالية.
هذا ووجه دميثير سؤاال 
لوزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدي���ة د.فاضل صفر جاء 

فيه:
ان مش���روع جس���ر جابر من املشروعات 
احليوي���ة التي تهم املواطنني جميعا. وهو ما 
يوجب احلرص على إسناده الى شركات ذات 
خبرة عالية وتتمتع مبتطلبات فنية وهندسية 
دقيقة، حتى يتم هذا املشروع الكبير بكفاءة 
عالية تدعو الى االطمئنان على سامته وسامة 

املواطنني، لذا أرجو افادتي باآلتي:
منى لعلمنا ان احدى الش���ركات الكورية 
)هيون���داي Hyundai( مصنف���ة ضمن احدى 
املجموعات املوافق عليها في مش���روع جسر 
جابر، وان هذه الشركة هي املقاول الرئيسي 
لبناء جسر مماثل في الهند سقط وتسبب في 
وفاة اكثر من 45 شخصا، فإذا كان هذا اخلبر 
صحيحا، فكيف مت قبول دخول هذه الشركة في 

احد اكبر املشاريع احليوية في الكويت؟
وجاء في جريدة Joong Ang Daily بتاريخ 
2010/10/5 أن جزءا كبيرا من شركة هيونداي 
س���يتم بيعه قريبا بس���بب االوضاع املالية 
للشركة، فإذا كان هذا صحيحا، فكيف مت قبول 
هذه الشركة لتنفيذ املشروع سالف الذكر مع 

ما تتعرض له من تعثرات مالية؟

العمير: الكويت تشارك »برلمانات آسيا« 
تبني قضايا هامة مثل القضية الفلسطينية

استغرب النائب عادل الصرعاوي 
عدم حس����م مجلس الوزراء وقف 
محاوالت الضغط على احلكومة 
من خ����ال وزارة الدفاع لش����راء 
طائرتي شحن، وقال الصرعاوي 
في تصريح صحافي بعد االطاع 
على رد وزي����ر املالية على طلب 
جلنة امليزانيات بش����أن الطلبات 
املقدمة لوزارة املالية للصرف من 
االعتمادات التكميلية وذلك بتاريخ 
2010/8/16 جند ان وزارة الدفاع قد 
تقدمت الى وزارة املالية خال شهر 
يوني����و 2010 مبوجب كتابها رقم 
2128 بطلب تعزيز للباب اخلامس 
مببلغ 131.400.000 د.ك لتغطية 
تكليف عدد 2 طائرة شحن لم يتم 
طلبه مبش����روع امليزانية ومتت 
احالة الطلب الى مجلس الوزراء 
االمر الذي يعن����ي أنه مازال لدى 
مجلس الوزراء ولم يتخذ بشأنه 
قرار وهذا مدعاة ملزيد من الضغوط 
والتسويات السياسية على حساب 
املال العام. واكد الصرعاوي في هذا 
الصدد على ضرورة احلسم القاطع 
من خال قرار من مجلس الوزراء 
يسدل الستار على محاوالت امتام 
صفقة بيع طائرتي شحن مدنيتني 
على وزارة الدفاع والتي سبق ان 
اثناء مناقشة مشروع  اشرنا لها 
امليزانية العامة للدولة بنهاية شهر 
يونيو املاضي باالضافة الى السؤال 
املوجه  الى النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع بتاريخ 

قال عضو مجلس االمة النائب 
الراهنة  الفترة  ان  صالح عاشور 
شهدت اهمية كبيرة بقضايا الفقر 
في العالم مبينا ان املجتمع الدولي 
اتفق على اعتبار ان احلد والتخفيف 
من الفقر هو احد االهداف احملورية 
لعملية التنمية.جاء ذلك في كلمة 
القاها رئي����س الوفد الكويتي في 
الفرعية حول  اللجنة  اجتماعات 
التخفي����ف م����ن ح����دة الفقر في 
التنفيذي ملجلس  آسيا واملجلس 
برملانات اسيا النائب صالح عاشور 
العاصمة  والتي تنعقد حاليا في 
االندونيسية جاكرتا.وأوضح ان 

تعاريف الفقر تعددت وتنوعت واختلفت حسب وجهات نظر اخلبراء 
ف����ي هذا املجال الن الفقر ظاهرة معقدة وله����ا ابعاد متعددة اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وثقافية وهو حالة من احلرمان تتجلى في انخفاض 
استهاك الغذاء وتدني االوضاع الصحية واملستوى التعليمي.من جانبه، 
اكد النائب د.علي العمير ان الكويت تشارك مجلس برملانات آسيا تبني 
قضايا هامة ابرزها القضية الفلسطينية واملساعدات االنسانية الهالي 
غزة واستنكار احلرب عليها ودعم املعاهدات املتعلقة باحلد من انتشار 
اسلحة الدمار الشامل وما يتعلق باالقتصادات اآلسيوية وجتاوز االزمة 
املالية.جاء ذلك في مداخلة للدكتور العمير ضمن أنشطة اجتماع املجلس 
التنفيذي ملجلس برملانات آسيا املنعقد في العاصمة االندونيسية جاكرتا 
امس.واشاد العمير باجلهود التي تبذلها االمانة العامة ملجلس برملانات 
آس����يا في االعداد لهذه االجتماعات والتقارير والدراسات التي اجنزتها 
باالس����تعانة مبراكز اخلبرات العاملية ورسم االستراتيجيات واخلطط 
لتحقيق التوصيات والقرارات التي اقرتها البرملانات اآلسيوية السابقة.
واشار الى ان التحديات التي تواجه الدول اآلسيوية تتطلب ايجاد آلية 
لاستفادة من خبرات الدول اآلس����يوية املتقدمة واالمكانيات الضخمة 
الكامنة في هذه املنطقة وتش����جيع التعاون بني حكوماتها وبرملاناتها 
االمر الذي س����يخلق ارضية صلبة حتفز احملركات على حتقيق اهداف 

مجلس برملانات آسيا.

2010/7/15 حول شركة انترناشيونال 
كارجو ايرالين����ز »لوداير« حيث 
كان الس����ؤال »ان الشركة تقدمت 
لوزارة الدفاع بعرض لبيع طائرة 
او اكثر لنقل الركاب«. وهل تقدمت 
الشركة بعرض لوزارة الدفاع لبيع 
طائرات لنقل ال����ركاب؟ اذا كانت 
االجابة بااليجاب فيرجي تزويدي 
بنسخة من العرض املقدم مبينا فيه 
عدد الطائ����رات ونوعها وقيمتها، 
وهل متت دراسة العرض املقدم من 
الشركة املشار اليها اعاه من اجلهة 
املختصة بوزارة الدفاع؟ اذا كانت 
االجابة بااليجاب فيرجى االفادة 
عن هذه اجلهة وتزويدي بنسخة 
من التقرير الفني املعد من قبلها 
ونسخة من جميع املراسات املؤيدة 
لذلك، وهل مت عرض هذا املوضوع 

على املجلس االعلى للدفاع؟.

عاشور: أسئلتنا عن عمل اللجنة الشعبية
أوجعت من يريدون طمطمة الموضوع

اس���تغرب النائب صالح عاشور من زج اسم 
صاحب السمو األمير في موضوع اللجنة الشعبية 
جلمع التبرعات حيث ان سموه اكبر واسمى من 

ان يزج باسمه البعض في مثل هذه القضايا.
واضاف عاشور يبدو ان االسئلة التي قدمتها 
بخصوص اللجنة الشعبية جلمع التبرعات حركت 
املياه الراكدة واستنفرت البعض لعقد اجتماعات 
مغلقة لتفادي حتريك هذا املوضوع، مؤكدا اننا 
منارس دورنا الرقابي من خال اس���ئلة برملانية 
مستحقة للكشف واالستفسار عن دور هذه اللجنة 
وسبب جمعها للتبرعات واستثمارها دون توجيهها 
مباشرة للجهات املستحقة والتي اسست اللجنة 

من اجلها.
وتساءل عاشور عن سبب بعض التصريحات 
الا مسؤولة من بعض الناشئني في عالم السياسية 

واس���تخدام مصطلحات رمبا ال يعرف معناها واعتبار 
هذه االس���ئلة انها تثير الفتنة وتدق االسفني بني افراد 
الشعب الواحد لكن من الواضح ان هذه االسئلة اوجعتهم 
من خال اثارة ما يريد البعض طمطمته واقول لهم اننا 
منارس دورنا البرملاني لكش���ف احلقائق وحماية املال 
العام بشتى انواعه مهما انزعج البعض نتيجة تضارب 
مصاحله مع ما اثرناه، مستغربا من دفاع البعض قبل 
جواب احلكومة وكاد املريب ان يقول خذوني واحلاقد 
واجلاح���د هو من يحرم النواب من اس���تخدام ادواتهم 

الدستورية في السؤال ويصادره لنفسه.
وبني عاشور ان من يريد خلط االوراق واثارة الفتنة 
بني ابناء البلد الواحد واثارة الزوابع واالزمات السياسية 

في س���بيل احلفاظ على مصاحله الشخصية معروف 
لدى الش���عب وال يحتاج ال���ى توضيح اكثر خصوصا 
اننا لم نس���مع له صوتا اال في قضايا ثاث فقط وهي 
»غرفة التج���ارة والرياضة واللجنة الش���عبية جلمع 

التبرعات«.
واختتم عاش���ور تصريحه قائا اننا نحترم ونقدر 
كافة اطياف الشعب مهما كان لهم من ثقل اال اننا اقسمنا 
على احملافظة على تطبيق الدستور والقانون وهذا ما 

نسعى اليه.
من جانبه استغرب النائب د.ضيف اهلل ابورمية ثورة 
بعض النواب وبعض الصحف عندما قدم سؤاال برملانيا 
عن محفظة اخلمسني مليونا التي تديرها غرفة التجارة 
وانه���ا على حد قولهم تصرف عل���ى االعمال اخليرية، 

مستغربا دفاع بعض الصحف عن جمع تبرعات 
غرفة التجارة في حني يش���ككون في اجلمعيات 

اخليرية ويهمزون ويلمزون في تبرعاتها.
وتساءل ابورمية اذا كان ال يجوز الطعن فيمن 
جمع تبرعات الغرفة كونه���م رجاال اخيارا فهل 
يج���وز الطعن في من يجمع تبرعات من جمعية 
االصاح وجمعية احياء الت���راث لكفالة االيتام 

واملساكني، مستغربا هذا التناقض.
واضاف ابورمية: على وزارة الشؤون أال تكيل 
مبكيالني وتراقب حسابات اللجان اخليرية وتتشدد 
عليها بجمع التبرعات وتترك الغرفة تسرح ومترح 

في جمع تبرعاتها.
وقال ابورمية اذا كان املش���رفون على الغرفة 
اخيارا ونحتسبهم كذلك وانهم خدموا الكويت من 
الناحية التجارية فقط فهناك من خدمها وضحى 
بأبنائه من اجلها واق���ول ملن يختزل التاريخ الكويتي 
لنفسه ولفئته ان جميع اهل الكويت احلاليني والسابقني 
خدموا الكويت كل من موقعه وكل حسب اجتهاده وال 

يكلف اهلل نفسا اال وسعها.
واض���اف ابورمية ان احدى الصحف تقول إن وزير 
التجارة لن يجاوب على سؤال برملاني حول اخلمسني 
مليونا، متس���ائا هل يا س���مو رئيس مجلس الوزراء 
وزرائك يردون على االس���ئلة البرملانية بعد االستئذان 

من الصحف.
وطال���ب ابورمية وزير التجارة بال���رد على كيفية 
صرف اخلمس���ني مليونا حتى يعرف الشعب الكويتي 

اين صرفت هذه االموال.

أبورمية: اذا كان الطعن في جمع تبرعات الغرفة ال يجوز فلماذا الكيل بمكيالين والتشكيك في أعمال اللجان الخيرية؟!

البراك: ما أسس ومعايير عمليات 
تأهيل الشركات والمقاولين في النفط؟

مخلد يطالب وزير التجارة بالتصدي 
لظاهرة ارتفاع األسعار

النائبة د.س����لوى  اجتمع����ت 
اجلس����ار في مكتبها صباح امس 
مع رئيس جمعية املعلمني الكويتية 
وبحثت معه موضوع اطالة اليوم 
الدراسي للنشاط املدرسي حيث 
مت االستماع الى شرح من رئيس 
اجلمعية عن اهم اسباب االعتراض 
على القرار من قبل جمعية املعلمني، 
حيث اكد رئيس اجلمعية حرصه 

على عدم تسييس القضية.
واضافت اجلس����ار ان رئيس 
اجلمعية شرح سبب املطالبة بالغاء 
القرار بناء على عدة اسباب منها: 
ان قرار االطال����ة مت تطبيقه دون 
اخذ رأي املي����دان التربوي.وعدم 
وجود دراسة مستفيضة او برنامج 
يشارك فيه جميع اجلهات املعنية 
في احلقل التربوي لدراسة القرار 
وجتريبه بشكل محدود ومعرفة 
االيجابيات والسلبيات قبل تعميمه.
وعدم وجود خطة وآلية واضحة 
امل����دارس والتواجيه  تعمم على 
الفنية لتطبيق االنشطة حيث ان 

البراك  النائب مس���لم  وجه 
سؤاال لوزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل جاء فيه: ملا كانت الغاية 
من اجراء املزايدات واملناقصات 
النفطية هي خلق فرص املنافسة 
العادلة بني االطراف املشاركة بغية 
العروض  احلصول على افضل 
واالسعار املمكنة وذلك لتحسني 
ظروف العمل ورفع مستوى األداء 
واالنتاجية وضمان جودة االعمال 
وفقا للمعايير الفنية والتجارية 
الت���ي تتطلبها حاج���ات العمل 
املستمرة فانه يتحتم على اجلهات 
املنظم���ة واملناط به���ا توجيه 
الدعوة الستجاب العروض ان 
تضع الضوابط واألس���س لكل 
مراحل الترسية واحكام الرقابة 
على مدى االلتزام بتنفيذ بنود 
وشروط االتفاقيات صونا للمال 
العام واستثماره بافضل الوجوه 
مب���ردود ايجابي يعود بالفائدة 
على الدولة، ما حقيقة ان احدى 
املناقص���ات االخيرة التي تتبع 
ش���ركة نفط الكوي���ت املتعلقة 
 Early« مبش���روع االنتاج املبكر
مت���ت   »Production Facilities
ترس���يتها على شركة اخلرافي 
انترناشونال بقيمة 440 مليون 
دينار كويتي، ومت االستعجال في 
طرح هذه املناقصة رغم ما يكتنف 
موضوعها الكثير من الغموض 
خاصة في ظ���ل وجود توصية 
فنية من الش���ركة االستشارية 
العاملية »شل« التي تدفع شركة 
نفط الكويت لها 800 مليون دوالر 
لتقدمي مثل هذه التوصيات بعدم 
االس���تعجال في طرح املناقصة 
وان قيمة العقد ال تتفق مع حجم 
املشروع وطبيعة االعمال املناطة 
بها وبع���د تعثر املرحلة األولى 
وتأخر اجناز مهامها حتى اآلن، 
هذا األمر يدعونا للتساؤل:  الى 
متى سيستمر مسلسل االخطاء 
في طرح املناقصات الكبرى؟ والى 
متى العبث في األوامر التغييرية 
وتطويعها لرفع الكلفة التقديرية 
االصلية للمشاريع؟ في حني جند 
بعض القيادات النفطية املسؤولة 
تقف موقف املتفرج إما هي عاجزة 
واما هي غير حريصة على صون 
املال العام الذي بني ايديها، وعليه 

صرح النائب مخلد العازمي 
بأن���ه يطالب وزي���ر التجارة 
ارتفاع  بالتص���دي لظاه���رة 
األسعار وتخصيص املزيد من 
احلمات التفتيشية على التجار 
واألسواق، وأشار النائب مخلد 
العازمي الى ان ظاهرة االرتفاع 
في األس���عار على الكثير من 
املواد االستهاكية أثرت سلبا 
على دخل األسرة التي أصبحت 
تواجه جشع بعض التجار حتى 
وصل األمر ال���ى املبالغة غير 
املبررة في أسعار املواد املختلفة 
في األسواق )اجلملة واملفرق(. 

وأضاف العازمي ان استقرار أسعار السوق تقع 
في املقام األول على عاتق وزارة التجارة وبلدية 
الكويت ومفتش���يهما ملتابعة األسواق والتجار 
ومحاسبة املخالفني والتشدد في تنفيذ القوانني 

وحماية املستهلك، وأضاف ان 
الدعم للسلع األساسية  زيادة 
ال يغن���ي بحال م���ن األحوال 
عن متابعة أوضاع األس���واق 
وتشديد الرقابة عليها والعمل 
على اس���تقرار الس���وق الذي 
أصب���ح يعاني م���ن االرتفاع 
املضط���رد واليوم���ي ملختلف 
الس���لع واخلدمات، وأضاف: 
بهذه املناسبة لن نقف عند حد 
املتابعة بل قد نصل الى املساءلة 
ف���ي حال تقاعس املس���ؤولني 
عن معاجلتها. خاصة ان أعداد 
املفتش���ني واملراقبني لألسواق 
ال تتناسب مع احلمات الواجب متابعتها على 
التجار، وتس���اءل: ملاذا ال يتم تعيني املزيد من 
املفتشني ملراقبة األسواق لتحد من التاعب في 

األسعار جلميع السلع واخلدمات.

تطبيق القرار بشكل مفاجئ احدث 
ربكة وعشوائية في معظم املدارس.

واوضح رئيس اجلمعية ان معظم 
االنشطة وبرامجها موجودة كمواد 
دراسية اختيارية يتم تدريسها في 
جميع املراحل، فما الداعي لزيادة 
وقت االنشطة؟واكدت د.اجلسار 
على ضرورة االستفادة من الزيادة 
وتوظيفها اثناء احلصص الدراسية 

اسأل:
ما االسباب التي دعت شركة 
نفط الكويت لطلب االستعجال في 
 EPF طرح مناقصة االنتاج املبكر
التي متت ترسيتها مؤخرا على 
شركة اخلرافي انترناشونال؟ ما 
الرأي الفني للشركة االستشارية 
»شل« من موضوع االنتاج املبكر؟ 
وم���ا التوصي���ات والتصورات 
واملقترح���ات الت���ي وضعتها؟ 
ملاذا لم تعمل شركة نفط الكويت 
بتوصيات الشركة االستشارية 
املختصة؟ ما رأي الدائرة الفنية 
والتجاري���ة املن���اط بهما تقدمي 
الدراسات املختصة باملشروع قبل 
طرح املناقص���ة؟ ما رأي جلنة 
املناقصات التابعة للشركة؟ وما 
رأي جلن���ة املناقصات املركزية 
وما املاحظ���ات التي ابدتها؟ ما 
الشركات التي تقدمت بعطاءاتها 
للمناقصة وهل كانت هناك أي 
ماحظات على الشركات املشاركة 
س���واء من التدقيق الداخلي او 
ديوان احملاسبة او اي جهة ذات 
صفة وعاقة؟ وما اسباب التأخير 
في املرحل���ة األولى؟ وهل متت 
السابقة  االستفادة من االخطاء 
التي م���ر بها مش���روع االنتاج 
املبكر؟ ما مبررات ارتفاع قيمة 
املناقصة نحو ثاثة اضعاف منذ 
عام 2008؟ م���ا الضوابط التي 
وضعتها الشركة للحد من ظاهرة 
كثرة االوامر التغييرية واملطالبات 
الاحقة؟ وهل مت تنفيذها دون 
انتقائية وعلى اجلميع؟ اطلب 
تزويدي بكل املس���تندات الدالة 
على االجابة واملذكرات املتبادلة 

بعرض انش����طة تخص كل مادة 
دراسية وبالتالي تعود هذه الزيادة 
بالنفع عل����ى الطالب. وفي نهاية 
اللقاء مت تسليم د.سلوى اجلسار 
كتابا يع����رض مطال����ب جمعية 
املعلمني حول املوافقة على عقد لقاء 
مشترك مع جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واالرش����اد ملناقشة آخر 
التطورات اخلاصة بقضية زيادة 
25 دقيقة على الساعات الدراسية 

ليوم الثاثاء لكل اسبوع.
من جانبه، ق����ال مقرر اللجنة 
التعليمي����ة النائب د.علي العمير 
ان����ه ال يوج����د أي اجتماع للجنة 
التعليمي����ة عقد امس مع جمعية 
املعلمني، وان اللجنة لم تتلق طلبا 
بذلك ولم توجه دعوة الى األعضاء 

حلضور االجتماع.
وأضاف العمي����ر في تصريح 
صحافي، ان أي اجتماع مع رئيس 
أو عضو من اللجنة ال يش����كل إال 
اجتماعا شخصيا لن تلتزم اللجنة 

بنتائجه.

بني جميع االطراف ذات العاقة 
بني شركة نفط الكويت والشركة 
املناقصات  االستشارية وجلنة 
املركزية واملذكرات الداخلية بني 
االدارات املعنية ومع مؤسس���ة 
الكويتي���ة، وتزويدي  البترول 
باسم صاحب / أصحاب الشركة 
الت���ي مت���ت الترس���ية عليها، 
الدراسات  واطلب تزويدي بكل 
والتوصي���ات التي صدرت بهذا 
اخلصوص واطلب تزويدي بنتائج 
ف���رز العط���اءات وتبيان عطاء 
كل ش���ركة وفق بنود املناقصة 
الفني والتجاري لكل  والتقييم 

العطاءات املشاركة.
واضاف: ملاذا لم تأخذ اللجنة 
العليا ملناقصات مؤسسة البترول 
الكويتية )HTC( املاحظات الفنية 
والتجارية الت���ي ابدتها الدائرة 
التجارية التابعة لشركة البترول 
الوطنية )KNPC( حول املناقصة 
رقم CB/PD/1230 لدائرة املشاريع 
عام 2007 واالسباب التي استندت 
اليها الستبعاد احدى الشركات 
التي تقدمت بعطاء يقل كثيرا عن 
املقدرة للمشروع وهي  التكلفة 

35 مليون دينار كويتي.
وم���ا االس���س واملعايي���ر 
التي حتكم عمليات  والضوابط 
تأهي���ل الش���ركات واملقاولني؟ 
الفئات حسب  وكيفية تصنيف 
املش���اريع واخلدم���ات؟ اطلب 
تزويدي بقائمة اسماء املسجلني 
واملؤهلني من الشركات واملقاولني 
املعتمدي���ن لتوري���د املع���دات 
واملستلزمات اخلاصة للصناعات 
والبتروكيماوي���ة  النفطي���ة 
واخلدمات املتعلقة بها لكل من 
الشركات التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية وهي ش���ركة البترول 
الوطنية KNPC وش���ركة نفط 
الكويت KOC وش���ركة ناقات 
النفط KOTC وشركة صناعات 
البترولية PIC منذ  الكيماويات 
بداية عام 2004 وحتى نهاية 2010 
مع تزويدي بجميع املستندات 

الداعمة لاجابة.
واطل���ب تزوي���دي بجداول 
توضح جمي���ع املناقصات التي 
ارس���يت م���ن قبل الش���ركات 

النفطية.
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