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�صركة م�صاعد اوتي�س - الكويت
يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�صاة من

مــديــر عــــام
ومــوظــفـــي

عائلتـي املـرزوق والغــانــم

خالد وليـد خالـد املـرزوق
�صائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

النائب خالد الطاحوس هجوما  شن 
على تعيني د.جاس���م التمار مديرا عاما 
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة قائال: 
عرفت اآلن ملاذا قالت النائبة د.س���لوى 
اجلسار عن استجواب »أم الهيمان« انه 
فاشل مع مرتبة الشرف وعن استجواب 

وزير الداخلية بأنه »هش«.
وأض���اف الطاحوس: ان ما حدث هو 
صفقة سياسية فوق الطاولة واحلكومة 
ل���م تقدم عليها إال بع���د أن تعاملت مع 
بعض النواب بشكل أو بآخر إلخضاعهم 

لها وسنحاسب من نفذ الصفقة.

الطاحوس: تعيين التمار مديرًا 
لهيئة ذوي اإلعاقة صفقة سياسية فوق الطاولة

الحريتي ينتقد استئجار الحكومة منازل السكن الخاص بـ»سلوى«
انتقد النائب املستشار حسني 
احلريتي انتقائي����ة احلكومة في 
تطبيق القوانني والقرارات الصادرة 
منها، مشيرا الى انها قامت بخرق 
قرار مين����ع تأجير واس����تئجار 
منازل السكن اخلاص في منطقة 
سلوى حفاظا على طابعها السكني 
وللقضاء على السلبيات الناجتة 

عن ذلك.
وأوضح احلريتي في تصريح 
للصحافيني ف����ي مجلس األمة ان 
احلكومة استأجرت ثالثة منازل 
في قطعة »1« مبنطقة سلوى جلهة 
حكومية هي بيت الزكاة، األمر اعاد 
الفوضى التي كانت تسببها املدارس 
اخلاصة في هذه املنطقة منذ فترة 

وهي ذات كثافة سكانية عالية.
وتساءل احلريتي كيف تبيح 

وقال احلريتي لقد فوجئنا مبا قامت 
به احلكومة من استئجارها منازل 
كانت مهجورة لسنوات في منطقة 

احلكومة لنفسها استئجار منازل 
خاصة في مناطق السكن اخلاص 
جله����ات حكومي����ة ذات طبيعة 
جماهيرية وكثرة مراجعني األمر 
الذي يؤدي الى الفوضى واالرتباك 
واالزدح����ام امل����روري واملضايقة 
لألهال����ي، بينما متن����ع القرارات 
الص����ادرة عن البلدية األهالي من 
تخصيص بعض منازلهم كشقق 
لإليجار، مشيرا الى ان هذه القرارات 
جاءت بناء على دراسة واقع حالة 
منطقة سلوى ذات الكثافة السكانية 
العالية والتي تعاني من ازدحام 
ش����ديد وم����ا نتج عن مث����ل هذه 
اإليجارات للمن����ازل اخلاصة من 
ازعاج ومضايقات لألهالي فضال عن 
احلوادث املرورية التي نتجت عنها 
ما دفع بهم الى التذمر والشكوى. 

س����لوى واتخذتها كإدارات لبيت 
الزكاة ما اع����اد املنطقة الى نفس 
املشكلة التي كانت تعاني منها في 
السابق جراء وجود املدارس اخلاصة 
واملشاكل الناجمة عنها من ازدحام 
مروري وإغالق للشوارع وكثرة 
للحوادث وهو األمر الذي سيتكرر 
بوجود مث����ل هذه االدارات لكثرة 

املراجعني واملترددين عليها.
وأكد احلريت����ي اننا نقف مع 
احلكوم����ة في تطبي����ق القوانني 
وااللتزام بها وندعمها ونساندها 
ف����ي خطواتها نحو تنفيذ خطتها 
التنموية ولكن كيف نتفاءل بأنها 
س����تقوم بتحقيق ما يصبو إليه 
املواطن وبتحقيق العدالة املتمثلة 
في تطبيق القوانني وهي تقول إنها 
ستطبق القوانني وتفعل شيئا آخر 

غير ذلك، الفت����ا الى ان مثل هذه 
االمور ال تستقيم مع التوجه لنهضة 
تنموية شاملة والتي اساسها السير 
على خطى القانون وحتقيق العدالة 

وعدم احملاباة.
وناشد احلريتي سمو رئيس 
الوزراء إيالء هذه القضية اهتمامه 
وعنايت���ه والرجوع الى قرارات 
البلدي���ة التي تنظم اإليجار في 
منطقة سلوى بالذات ألنها عانت 
كثيرا من هذه املش���كلة وأرقت 
األهالي لفترة من الزمن واليوم 
تأتي احلكومة بخرقها للقوانني 
لتعيد املشكلة وجتعل املواطنني 
يعانون من جديد مش���ددا على 
ضرورة إيجاد بدي���ل للمنازل 
املستأجرة لبيت الزكاة في غير 

املناطق السكنية.

حسني احلريتي

الشيخ أحمد العبداهلل أحمد السعدون

عسكر إلقرار بدالت موظفي مراقبة معلومات الطيران
يستحقون لهذه الزيادات املالية 
البسيطة في املكافآت والبدالت 
التي  واحلوافز نظرا للمخاطر 
اثن���اء عملهم،  يتعرضون لها 
موضحا ان موقع القس���م يقع 
بالقرب من ساحة وقوف وحترك 
الطائرات وهو ما يشكل خطورة 
عل���ى ارواح املوظفني العاملني 
مبعلومات الطي���ران في حالة 
حدوث اي كارث���ة او حريق ال 
ق���در اهلل. واضاف ان العاملني 
يتعرضون باس���تمرار للتلوث 
البيئي بفعل الغازات الس���امة 
املنبعثة من محركات الطائرات 
ومن س���يارات تعبئة الوقود، 
فضال ع���ن التعرض للملوثات 
الناجتة عن تعامل  االشعاعية 
موظفي القسم مع اجهزة احلاسب 

اآللي.

نظرا ألهمية عملهم في قطاع مهم 
وهو إدارة املالحة اجلوية باإلدارة 

العامة للطيران املدني. 
وذكر العن���زي ان العاملني 
بقسم مراقبة معلومات الطيران 

  طال���ب النائ���ب عس���كر 
العنزي بإقرار البدالت واملكافآت 
التشجيعية وبدل طبيعة العمل 
والعالوات اخلاصة ملوظفي قسم 
مراقبة معلومات الطيران التابع 
إلدارة املالحة اجلوية اسوة بباقي 
زمالئهم من العاملني في االدارة 
الوارد بش���أنهم ق���رار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 19 لسنة 2010 
بشأن بدالت ومكافآت املوظفني 
الكويتيني باالدارة العامة للطيران 

املدني.
وقال العن���زي في تصريح 
انني تقدمت باقتراح  صحافي: 
برغبة الى مجلس االمة إلقرار 
احلقوق املالية من بدالت ومكافآت 
وعالوات خاصة التي يطالب بها 
موظفو مراقبة معلومات الطيران 
باعتبارها من حقوقهم املكتسبة 

عسكر العنزي

العبداهلل: رد »التجارة« يؤكد ارتباط أعضاء في المجلس األعلى للبترول بعقود نفطية
النفط ووزير  أوضح وزي���ر 
العبداهلل  الش���يخ أحمد  اإلعالم 
انه متت مخاطبة وزارة التجارة 
للوقوف على صحة طبيعة العالقة 
بني بعض اعضاء املجلس األعلى 
الواردة  للبت���رول والش���ركات 
البحث في  أس���ماؤها وكذلك مت 
املواقع اإللكترونية لتلك الشركات. 
وبني وزير النف���ط ان رد وزارة 
التج���ارة والصناعة يتطابق مع 
الرد األول الذي أجابت به مؤسسة 
البترول الكويتية، مبينا انه ورد 
في رد مؤسسة البترول الكويتية 
حتت البند )أ( أن د.عبدالرحمن 
احمليالن � عضو املجلس األعلى 
للبترول الس���ابق والذي انتهت 
عضويت���ه باملجل���س بتاري���خ 
2009/10/21 � له صلة مباش���رة 
بشركة كواليتاس لالستشارات 
والتدري���ب، وقد تبني من املوقع 
االلكترون���ي لس���وق الكوي���ت 

املالية ان د.عبدالرحمن  لألوراق 
احمليالن يتول���ى منصب رئيس 
املنتدب  اإلدارة والعضو  مجلس 
للمجموع���ة التعليمية القابضة 
ممثال عن مجموعة وثيقة القابضة 
والتي متلك ما نسبته 7.62% من 
إجمالي اسهم املجموعة التعليمية 
القابض���ة، ومتتل���ك املجموعة 
التعليمية القابضة شركة التنمية 
القابضة والت���ي بدورها متتلك 
ش���ركة كواليتاس لالستشارات 
والتدري���ب والتي كان لها عالقة 
تعليمية بقطاع التدريب والتطوير 

الوظيفي.
ثانيا: ورد في رد شركة نفط 
الكويت أن شركة تريبلي القابضة 
تخص د.خالد محمد بودي � عضو 
املجلس األعلى للبترول السابق 
والذي انتهت عضويته باملجلس 
بتاريخ 2009/10/21 � وتبني من رد 
وزارة التجارة والصناعة سالف 

الذكر أن د.خالد يشغل منصب نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة تريبلي 
القابضة ممثال عن شركة االمتياز 
لالستثمار وذلك اعتبارا من تاريخ 
19 فبراير 2008. كما ورد في إجابة 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
أن شركة األنظمة املتكاملة العاملية 
مرتبطة بالدكت���ور خالد محمد 
بودي، وتبني كذلك من رد وزارة 
التجارة والصناعة سالف الذكر ان 
الدكتور خالد يشغل منصب نائب 
رئيس مجلس ادارة هذه الشركة 
ممثال عن بيت التمويل الكويتي 

وذلك اعتبارا من 8 يناير 2008.
ثالث���ا: ورد ف���ي رد ش���ركة 
أن  الكويتية  الوطني���ة  البترول 
الشركة الكويتية لصناعة املواد 
احلفازة مرتبطة بالدكتور عماد 
محم���د العتيق���ي، وتبني من رد 
وزارة التجارة والصناعة سالف 
الذكر ان الدكتور عماد عضو في 

ومازالت عضويته مستمرة.
خامسا: وقد ورد في رد وزارة 
الذكر  التجارة والصناعة سالف 
ان موسى جعفر معرفي � عضو 
املجلس األعلى للبترول السابق 
والذي انتهت عضويته باملجلس 
بتاريخ 2009/10/21 � شريكا بنسبة 
55% من رأسمال شركة استشارات 
اوبتيما البترولية )ش���ركة ذات 
مس���ؤولية محدودة(، ومسجلة 
التج���اري حتت رقم  بالس���جل 
)112981( بتاريخ 2006/3/21 وانتهى 
ترخيصها اعتبارا من 2010/3/29 

ولم يجدد حتى تاريخه.
أنه  التجارة  وأف���ادت وزارة 
وباإلش���ارة إل���ى كتابكم املؤرخ 
2010/7/5 بش���أن طل���ب افادتكم 
بنس���بة ملكية الس���ادة اعضاء 
املجل���س األعلى للبت���رول � ان 
وجدت � في الش���ركات قرين كل 
منهم كما هو وارد بكتابكم، وتاريخ 

تعيني كل منهم في مجلس ادارة 
الشركة وعما اذا كانت عضويتهم 
مازالت مستمرة. وقالت الوزارة 
انه بالبحث لدى إدارة الشركات 
املساهمة وإدارة شركات االشخاص 

بالوزارة تبني ما يلي:
1 � فيما يتعلق بالسيد د.عماد 
محمد عبدالعزيز العتيقي � فهو 
معني من قبل ش���ركة املستثمر 
ادارة  الدولي لعضوي���ة مجلس 
الكويتي���ة لصناع���ة  الش���ركة 
املواد احلفازة اعتبارا من تاريخ 
2010/3/14 ومازال���ت عضويت���ه 

مستمرة.
2 � فيم���ا يتعل���ق بالس���يد 
خالد محمد يوس���ف بودي � فهو 

كالتالي:
أ � معني من قبل شركة االمتياز 
لالستثمار نائبا لرئيس مجلس 
إدارة ش���ركة تريبل���ي القابضة 
اعتبارا م���ن 2008/2/19 ومازال 

مستمرا في منصبه.
ب � معني من قبل بيت التمويل 
الكويتي نائبا لرئيس مجلس إدارة 
مجموعة انظمة الكمبيوتر املتكاملة 
العاملي���ة اعتبارا م���ن 2008/1/8 

ومازال مستمرا في منصبه.
3 � فيما يتعلق بالسيد هشام 
س���ليمان العتيبي � فهو منتخب 
كعضو في مجلس إدارة ش���ركة 
االنشاءات البحرية العاملية اعتبارا 
من 2009/2/24 ومازالت  عضويته 

مستمرة.
4 � فيما يتعلق بالسيد موسى 
جعفر معرفي � فهو شريك بنسبة 
55% من رأسمال شركة استشارات 
أوبتيما البترولية )ش���ركة ذات 
مس���ؤولية محدودة(، ومسجلة 
التج���اري حتت رقم  بالس���جل 
112981 بتاريخ 2006/3/21، وانتهى 
ترخيصها اعتبارا من 2010/3/29 

ولم يجدد حتى تاريخه.

مجل���س ادارة الش���ركة املذكور 
ممثال عن شركة املستثمر الدولي 
وذلك اعتبارا من تاريخ 14 مارس 

.2010
رابعا: ورد في رد الش���ركة 
الكويتي���ة لنف���ط اخلليج أن 
العتيبي ميثل  هشام سليمان 

البحرية  ش���ركة االنش���اءات 
العاملية بصفته نائبا لرئيس 
مجل���س اإلدارة، وتبني من رد 
وزارة التجارة والصناعة سالف 
الذكر ان هشام عضو منتخب في 
مجلس ادارة الشركة املذكورة 
اعتبارا م���ن 24 فبراير 2009 


