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مطلق العبيسان

العبيسان: »المرصد« يستوفي شروط إشهاره ويوافق على التقريرين المالي واإلداري
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية املرصد الكويتي لتأصيل 
الدميوقراطية )رصد( مطلق العبيسان أن املرصد قد استوفى 
كامل شروط وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل إلشهاره 
كجمعية نفع عام مش���هرة، وذلك بعد قبول وزارة الشؤون 
للنظام األساس���ي الذي يتطابق مع قانون إشهار جمعيات 
النفع العام واالندية، وقد ثمن العبيسان موقف وزير الشؤون 

االجتماعية والعمل د.محمد العفاس���ي في دعم مؤسسات 
املجتمع املدني وذلك إلميانه بأهمية الدور املهم الذي تقوم 
به تلك املؤسسات في تنمية املجتمع. وفي سياق ذلك اعلن 
العبيس���ان انه مت عقد جمعية عمومية غير عادية جلمعية 
املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية )رصد( وذلك يوم 
االحد املوافق 4 ابريل 2010 وقد وافقت اجلمعية العمومية 

على التقرير املال���ي واإلداري للعام 2009، وزكت اجلمعية 
العمومية مجلس إدارة جديد للمرصد، ومت تشكيل مجلس 
االدارة على النحو التالي:  مطلق العبيسان � رئيس مجلس 
اإلدارة، عدنان العبيد � نائب رئيس مجلس اإلدارة، عبدالكرمي 
اخلضر � أمني السر، فيصل الصقر � امني الصندوق، وعضوية 
كل من: فهد القريفة، احمد احلرز، مش���اري العلوش، علي 

الرشيدي، بشاير عبداهلل.
وقد شكلت اللجان امللحقة في مجلس اإلدارة كالتالي:
بشاير العبداهلل � رئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية

فهد القريفة � رئيس اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة
عبدالكرمي اخلضر � رئيس جلنة العالقات اخلارجية

مشاري العلوش � رئيس جلنة حقوق اإلنسان

المطر: الكويت خارج 
أسوأ 10 دول في وفيات 

حوادث الطرق عالميًا

الكندري إلنصاف 
وتعديل أوضاع رؤساء 

الفرق في القطاع النفطي

أكد رئيس جمعية السالمة 
املرورية بدر املطر ان الكويت 
ليس���ت ضمن أس���وأ 10 دول 
في العالم في معدالت وفيات 
احلوادث املرورية، مشيرا الى 
ان مع���دل وفي���ات املرور في 
الب���الد يبلغ 14 حالة لكل 100 

الف سنويا.
ولفت الى انه وطبقا للتقارير 
الدولية الصادرة عن أسوأ 10 
دول في وفيات حوادث الطرق 
املرتبة  ارتيري���ا  فقد احتلت 
األولى عاملي���ا مبعدل 48 لكل 
100 الف وجاءت كوك اسلند في 
املرتبة الثانية مبعدل 45 لكل 
100 الف ومصر في املركز الثالث 
عامليا مبعدل 42 لكل 100 الف 
وليبيا في املركز الرابع مبعدل 
40.5 لكل 100 الف وافغانستان 
خامسا مبعدل 39 لكل 100 الف 
والعراق سادس���ا مبعدل 38.1 
والنيجر س���ابعا مبعدل 37.7 
ال���ف وانغوال ثامنا  لكل 100 
بذات املعدل وهو 37.7 لكل 100 
الف واالمارات العربية املتحدة 
تاسعا مبعدل 37 لكل 100 الف 
وجامبيا عاشرا مبعدل 36.6 
لكل 100 الف نس���مة. وأشار 
املطر الى ان البرنامج التوعوي 
الوطني الشامل »نحن واملشكلة 
واحلل« يأتي في هذا السياق من 
التوعية والتحذير من مخاطر 
احلوادث املرورية والتي تلتهم 

زهرة شبابنا سنويا.

اكد رئيس مجلس ادارة نقابة 
البترول  العاملني مبؤسس���ة 
الكويتية عبدالوهاب الكندري 
ضرورة قيام قيادات املؤسسة 
باالس���راع في تعديل اوضاع 
رؤساء الفرق املتضررين من 
الغربل���ة الت���ي اختلقتها في 
تدمير الهيكل التنظيمي وسلم 
الدرجات املوحد في ظل عدم 
وجود اي حجة منطقية تبرر 
الدرجات اخلاصة  ب���اب  فتح 
لتعدي���ل اوض���اع املديري���ن 
املهندس���ني واالداريني  وكبار 
فق���ط دون تعدي���ل اوضاع 
رؤساء الفرق، حيث ان مطالبة 
اجلميع كانت بإعادة تس���كني 
املهندس���ني  املديري���ن وكبار 
وبالتالي يكون تعديل اوضاع 
الفرق حتميا وبشكل  رؤساء 
تلقائ���ي ال مناص منه كونهم 
الوظيفي  السلم  في منتصف 
بني الشريحتني املذكورتني، اال 
ان اسلوب املعاجلة املجتزئ 
بفتح ب���اب الدرجات اخلاصة 
لشرائح دون غيرها وبالتالي 
هضم حقوق رؤساء الفرق في 
املؤسسة وش���ركاتها التابعة 
امر ال يس���كت عنه واستمرار 
قيادات املؤسس���ة في جتاهل 
هذه املطالبات العادلة لن يكون 
سوى بوابة للدخول الى نفق 
مظلم لن يكون في صالح ادارة 
املؤسسة اختياره في مثل هذا 

التوقيت.
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