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اكد نائب رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة البترول 
الوطنية الكويتية محمد الهمالن ان القطاع يعاني اآلن من 
شلل تام في معظم قطاعاته وذلك لتعطل الكثير من املشاريع 
واملصالح وحقوق العمال بسبب التأخير في تعيني رؤساء 
مجالس االدارات في الش����ركات التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية. واوضح الهمالن ان ش����ركة البترول الوطنية 
الكويتية وهي كبرى الشركات في القطاع النفطي من حيث 
حجم االصول وعدد العمالة لم يتم حتى هذه اللحظة تعيني 
رئيس ملجلس ادارتها االمر الذي انعكس سلبا على االداء 
العام في جميع ادارات الشركة وتعطيل الكثير من املشاريع 
احليوية ومصالح العمال لغياب الصالحيات االدارية التي 
من شأنها تسيير االعمال لغياب متخذي القرارات احليوية 

الت����ي تصب في الصالح العام. واضاف الهمالن انه وبعد 
تعيني الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية كان 
من املفترض تش����كيل فريق العمل من رؤس����اء مجالس 
ادارات الشركات النفطية من قبله للوصول الى االنسجام 
مع خطة التنمية لتحقي����ق اهدافها واالرتقاء بالقطاع ملا 
يصبو اليه اجلميع، اال انه ولالسف هذا القطاع احليوي 
وهو عصب الدول����ة االقتصادي بات ضمن ادوات اللعبة 
السياسية وقد كان من املفترض ان ننأى به عن الصراعات 
السياسية واملساومات واحملاصصة احلزبية واالنتمائية 
التي اصبحت سمة ونهجا حكوميا في تعيني القيادات وفقا 
لتلك املعايير. متجاهلني معيار الكفاءة واخلبرة والقدرة، 

محمد الهمالنمما انعكس سلبا على هذا القطاع.

الهمالن: تعطّل كثير من المشاريع يشلّ القطاع النفطي

الشيخ مشعل األحمد خالل تقدمي واجب العزاء إلى امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة

.. ومقدما واجب العزاء لولي العهد البحريني صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفةالشيخ مشعل األحمد معزيا رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان

الشيخ مشعل األحمد لدى عودته إلى أرض الوطن مساء أمس 

العميد الركن هاشم الرفاعي خالل لقائه العقيد ركن جون أنسور

الشيخ مشعل األحمد محييا مودعيه قبيل مغادرته دولة قطر الشقيقة

مشعل األحمد عزّى بوفاة راشد بن عيسى آل خليفة

اس���تقبل قائد التعليم العس���كري العميد الركن هاشم الرفاعي 
مبكتبه مبعس���كر الصمود امللحق العسكري البريطاني في سفارة 
اململكة املتحدة لدى الكويت العقيد ركن جون انسور، وقد مت خالل 
اللقاء التنسيق املشترك وأوجه التعاون بني احلرس الوطني واجلهات 
العسكرية في اململكة املتحدة الصديقة، السيما في املجاالت التدريبية 
املش���تركة ملا لها من اسهامات فاعلة في اثراء املعلومات العسكرية 
وتكثيف الزيارات املتبادلة بهدف صقل اخلبرات وتنميتها والنهوض 

باملستوى ورفع الكفاءة لالرتقاء باالداء.
حضر االستقبال رئيس فرع التأهيل العلمي املقدم ركن مفلح عياد 

عايد وركن أول تأهيل خارجي الرائد محمد ذياب سالم.

بحث التعاون العسكري بين  »الحرس« وبريطانيا

كونا: عاد ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد إلى البالد مساء أمس قادما 
من مملكة البحرين الشقيقة وذلك 
بعد أن مّثل سموه في تقدمي واجب 
الع����زاء بوفاة املغفور له بإذن اهلل 
تعالى الشيخ راشد بن عيسى بن 
سلمان آل خليفة وبعد أن قام بزيارة 
إلى دولة قطر الشقيقة بدعوة رسمية 
من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر 

الشقيقة.
وكان ممثل صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد 
والوفد املرافق ق���د قام عصر امس 
بتقدمي واجب العزاء للملك حمد بن 
عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة ورئيس مجلس 
البحرين صاحب  الوزراء مبملك���ة 
السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة وألسرة آل خليفة الكرام 
بوفاة املغفور ل���ه باذن اهلل تعالى 
الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة، طيب اهلل ثراه وجعل اجلنة 

مثواه، وذلك بقصر الصافرية.
كم���ا قام ممثل صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد، نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحم���د والوفد املرافق صباح امس 
بتقدمي واجب العزاء لولي عهد مملكة 
البحرين الش���قيقة صاحب السمو 
امللكي األمير سلمان بن حمد بن عيسى 
آل خليفة وألسرة آل خليفة الكرام 
بوفاة املغفور ل���ه بإذن اهلل تعالى 
الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة طيب اهلل ثراه وجعل اجلنة 

مثواه وذلك بقصر الرفاع الزاهر.

الخالدي لـ »األنباء«: »التجارة« تضبط مواد غذائية
منتهية الصالحية في األحمدي والعاصمة والفروانية

عاطف رمضان
أكد الوكيل املس���اعد لشؤون 
الرقاب���ة التجاري���ة ف���ي وزارة 
التج���ارة والصناعة عبدالعزيز 
ل� »األنب���اء« أن فريق  اخلالدي 
رقابة محافظة األحمدي متكن من 
ضبط كميات من املواد الغذائية 
منتهية الصالحي���ة املخزنة في 
احدى املناطق السكنية مبنطقة 
املنقف في احد املنازل، مشيرا إلى 
ان هذا املنزل كان يستعمل كمخزن 
للم���واد الغذائية ويعود إلحدى 
الشركات التي يتبعها احد املطاعم 
علما ان هذه املواد الغذائية عبارة 

عن بامية جافة منتهية الصالحية من مارس 2010 
وعين���ات من البيتزا تقدر كمياتها ب� 100 جوال كل 
جوال يزن 11 كيلو منتهية الصالحية أيضا منذ تاريخ 
فبراير 2010 كذلك بسكوت مثلث منتهي الصالحية 
منذ يناير 2009 وبس���كوت آخر منتهي الصالحية 
منذ أكتوبر 2010 ال���ى جانب عينات من الصلصة 
واملايونيز والكتشب والطماطم املجففة والتمر العجوة 
والشيكوالتة باحلليب والتمر بالبرتقال وجميعها 

مواد منتهية الصالحية.
وأضاف اخلالدي ان فريق رقابة األحمدي الذي 
أحبط ه���ذه العملية يتكون م���ن مراقب احملافظة 
عبدالرحم���ن املطيري ورئي���س مركز علي صباح 
السالم منصور س���يف واملفتشني سعود العازمي 

وعلي احلربي.

وأشار الى انه مت التحرز على 
ه���ذه املضبوطات وتوجه فريق 
»التجارة« مباش���رة الى املطعم 
التاب���ع لهذه الش���ركة مبنطقة 
الساملية واثناء قيامهم بالتفتيش 
مت ضبط 590 حبة كتشب منتهية 
أكتوب���ر 2010  الصالحي���ة منذ 
ايطالية منتهية  وكذلك صلصة 
الصالحي���ة ومت حترير محضر 
وارسال العينات ملختبرات وزارة 

الصحة.
وأفاد اخلالدي بأن فريق الرقابة 
مبنطق���ة الفرواني���ة املكون من 
مراقب الفروانية مرزوق العتيبي 
واملفتش محمد علي قام بالتفتيش في منطقة الشويخ 
على احد مخازن مؤسس���ة للم���واد الغذائية حيث 
كانت تقوم بعمليات غش جتاري وهي متديد فترة 
صالحية مادة غذائية واستخدام مواد غذائية أخرى 

قريبة انتهاء الصالحية.
من جانب آخر ذكر اخلالدي أن فريقا من الرقابة 
مبحافظة العاصمة يتكون من مراقب العاصمة عيد 
الرشيدي وعيد زعار الرشيدي رئيس مركز الدسمة 
واملفتش���ني ثابت الس���كوني ويوسف راشد حيث 
توجهوا للتفتيش على مخازن تبريد تابعة إلحدى 
الشركات مبنطقة الصليبية الصناعية ومتكنوا من 
ضبط كميات من املواد الغذائية منتهية الصالحية 
وهي عب���ارة عن بازال وحلم بق���ري مفروم وحلم 

دجاج مفروم.

عبدالعزيز اخلالدي

مشروع تبليط ميناء الشويخ 
في مراحله األخيرة

التخطيط  إدارة  صرح مدير 
واملشاريع في مؤسسة املوانئ 
الكويتية م.علي املس���يليم بأن 
املؤسسة دخلت املراحل األخيرة 
في مشروع تبليط ميناء الشويخ 
والذي تنجزه بالتعاون مع وزارة 
األشغال، وهو مشروع ضخم قسم 
على 4 مراحل، ومت االنتهاء من 
3 مراحل حتى اآلن ومن املتوقع 
ان تبدأ »املوانئ« و»األشغال« في 
املرحلة الرابعة واألخيرة خالل 
فبراير املقبل. وعبر املسيليم عن 
شكره لوزارة األشغال ملا أبدته 
من تعاون خالل مدة املش���روع 
التي دامت 4 سنوات، مشيرا الى 
التي حصلت عليها  التسهيالت 
مؤسس���ة املوان���ئ والتي تأتي 
كثم���ار للعالق���ات الطيبة التي 
تقيمها إدارة املؤسسة مع جميع 
اجلهات احلكومية وجهات القطاع 
اخلاص حسب توجيهات مدير عام 
املؤسسة الشيخ د.صباح جابر 
العلي. يذكر ان املؤسسة كانت 
قد بدأت في مش���روعها لتلبيط 
ميناء الشويخ بالبالط املتداخل 
مع وزارة األشغال منذ 4 سنوات 
بهدف حتسني األداء اللوجستي 
للميناء وقد مت إجناز 3 مراحل 
م���ن أصل 4 مراحل باملش���روع 
وجار التجهيز للمرحلة الرابعة 
واألخي���رة التي من املتوقع بدء 

العمل بها في فبراير املقبل.

وفد »الصحافيين« يشارك 
في اجتماعات االتحاد العام 

للصحافيين العرب 
مس���قط � كون���ا: وصل وفد 
جمعية الصحافيني الى سلطنة 
عمان أمس برئاس���ة أمني س���ر 
اجلمعية فيصل القناعي للمشاركة 
ف���ي اجتماعات األمان���ة العامة 
واملكتب الدائ���م باالحتاد العام 
للصحافيني العرب، والتي تبدأ 

اعمالها اليوم االحد.
وتناقش ه���ذه االجتماعات 
العديد من املوضوعات التي تهم 
مسيرة العمل الصحافي في الوطن 
العربي، خاصة فيما يتصل بعالقة 
االحتاد العام للصحافيني العرب 

باالحتاد الدولي.
وس���تنظر االجتماع���ات في 
تقاري���ر احلري���ات الصحافية 
والتوصيات املقدمة من اللجان 

املختلفة في هذا اجلانب.

وكان ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد نائب رئيس 
احلرس الوطني الش���يخ مش���عل 
األحمد والوفد املرافق له غادر صباح 
امس مط���ار الدوحة الدولي وذلك 
بعد زيارته لدولة قطر الش���قيقة 
بدعوة رسمية من صاحب السمو 
الش���يخ حمد بن خليف���ة آل ثاني 
أمير دولة قطر الش���قيقة متوجها 
إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك 
لتقدمي واجب العزاء بوفاة املغفور 
له الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفة طي���ب اهلل ثراه وجعل 

اجلنة مثواه.
وكان ف���ي وداع���ه على أرض 
املطار رئيس  بعثة الشرف املرافقة 
املستشار اخلاص لسمو أمير دولة 
قطر سمو الشيخ عبداهلل بن خليفة 

آل ثاني وسفيرا البلدين.


