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موجها الشكر لرئيس مجلس 
إدارة الشركة والعضو املنتدب 
باإلنابة على العبيد ملا يبذله من 
جهود في مصلحة العمل وكذلك 
جهود مدير إدارة األمن عبداهلل 
العجمي معربا عن أمله في املزيد 
من التعاون ملصلحة املوظفني 

والشركة على حد سواء.
ولف���ت العنزي ف���ي ختام 
تصريحاته إلى وجود مفاوضات 
جادة مع الشركة من اجل ترقية 
الدفع���ة الثانية ام���ن وترقية 
دفعات اإلطفاء مشددا على ان 
مجلس نقابة العاملني بشركة 
خدمات القطاع النفطي ل���ن يتوانى حلظة في 
الوقوف الى جانب إخوانهم موظفي الش���ركة 
ودعم جميع حقوقهم املشروعة واحملافظة على 

ما مت إجنازه من احلقوق واملكتسبات.

بها النقابة عن طريق بسام البالول بصفته وشخصه 
كرئيس للنقابة للنياب����ة العامة منذ 2009/5 والتي 
مازالت النيابة العامة تنتظر جوابا من الوزير على 
م����ا جاء بها والتي تلتها بب����اغ آخر لقضية جرمية 
هدر املال العام والتكس����ب غير املشروع واستغال 

الوظيفة العامة.
وأضاف البيان: ما نؤكده للمستش����ار احلماد هو 

ضرورة الوقوف على احلقائق جيدا وهي ما يلي:
ما جاء بقرار حف����ظ النيابة العامة وما تبعه من 

حكم برفض التظلم لقضية استثمارات الهيئة.
حكم االستئناف ببراءة موظفني آخرين التهامهم 

بقضية أخرى.
قضية األسقف املسرطنة ومسلسل أحداثها.

م����ا نال نواب املدير العام الس����ابقون الثاثة من 
التهم للوصول لعدم التجديد لهم.

قرار فصل رئيس النقابة البالول.
جرمي����ة التزوير األولى مبحضر جلنة ش����ؤون 

املوظفني 2007.
جرمية اس����تغال الوظيفة العامة والتكسب غير 
املش����روع والكثير الكثير من املخالفات واللذين هما 
خير شاهد ودليل على من هم املتسببون في وضع 

الهيئة.
وان كنا في السابق قد طالبنا بالتحقيق في هذه 
احلوادث، فاليوم وبعد بيان نائب املدير العام الكاشف 
للحقيقة املرة نؤكد ضرورة احالة مرتكبي هذه اجلرائم 
وشبهة جرمية التزوير التي نالت نائب املدير العام 
ومن قبلها من مت اتهامهم من املوظفني بقضية النيابة 
العامة بشأن قضية االستثمارات للنيابة العامة واجلهات 

املختصة ورد اعتبارهم على حساب املتسببني.

أصدرت نقابة العاملني في الهيئة العامة لشؤون 
القصر بيانا حول تصريحات نائب املدير العام بسبب 
استقالته، مطالبة نائب رئيس الوزراء ووزير العدل 
ووزير األوقاف بضرورة استجاء احلقيقة، معتبرة 
ان تلك التصريحات حتمل شبهة تزوير، وفيما يلي 

بيان النقابة:
لم يجف حبر بيان النقابة الصادر يوم 9 اجلاري 
بإحدى الصحف والذي طالبت فيه املستشار احلماد 
بفتح التحقيق الف����وري والعاجل للوقوف على اي 
األمرين سببه استقالة نائب املدير العام من متثيله 
للهيئة في احد مجالس الش����ركات التي للهيئة مقعد 
فيها، فهل قدم استقالته لوجود مخالفات بالهيئة ام 
ان الهيئة هي التي أعفته من هذا التمثيل ألس����بابها 
التي ال نعرفها؟ حيث س����رعان م����ا عاد نائب املدير 
العام ليدلي بتصريح آخر نش����ر في بعض الصحف 
يوم 11 اجلاري ليقول حقيقة هذه االس����تقالة وكان 
هذا التصريح األقرب للصواب واحلقيقة ألننا نعلم 
حجم املخالفات والتجاوزات والفساد وسابقة التزوير 
في الهيئة والتي لنا بها مواقف وحتركات بدأت منذ 
2004 ولم ولن تنتهي حتى اصاح هذه الهيئة واقصاء 

املتجاوزين.
ولكن ما تقف عليه النقابة اليوم هو مطالبة الوزير 
احلماد بعدم االغفال او السكوت عنه حتت اي ذريعة 
وهي ووفق ما جاء ببيان نائب املدير العام من توضيح 
باملوضوع، يتجلى وضوحا ان هناك شبه جرمية من 
جرائم القانون العام وه����ي جرمية تزوير وجرمية 
بالقصد العمدي بالتش����هير والتجريح بنائب املدير 
العام بناء على معلومات مزورة وهي جرمية التزوير 
الثانية التي تضبطها النقابة بالهيئة فاألولى تقدمت 

زف نائ���ب رئي���س نقابة 
العاملني بشركة خدمات القطاع 
النفطي خالد العنزي البشرى 
العاملني بالش���ركة  لزمائ���ه 
إدارة  مبناسبة إصدار مجلس 
الش���ركة قرارا بترقية الدفعة 
الرابعة أمن من رجل امن إلى 
رجل امن أول وذلك ابتداء من 

أول فبراير املقبل.
وكشف العنزي في تصريح 
صحافي أمس عن ان هذا القرار 
ص���در عقب اجتم���اع مجلس 
إدارة النقابة مع مجلس إدارة 
الشركة وعليه مت إصدار قرار 

الترقية املستحق إلخواننا املوظفني بقطاع األمن 
بالشركة. 

وثمن العنزي هذا التعاون بني مجلس إدارة 
الش���ركة والنقاب���ة ملا فيه مصلح���ة املوظفني 

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد  بوا�سع رحمته 

 وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

يتقدمون 

باأحــر التعـــــازي القلبيـة واملــــــوا�ســـــــاة

لوفاة املغفور لــه بـــاإذن اهلل تعاىل

خـالــهــم

عبداهلل نا�صر العبداهلل ال�صالل

اآل ال�صـلطـان
اأوالد املغفـور لـه باإذن اهلل تعـاىل

�صلطان حممد عبدالعزيز ال�صلطان

) عادل - خالد - م�صاعد - طالل(

قال اهلل تعاىل »واأمتوا احلج والعمرة هلل«

جمل�س الإدارة

فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة

وطلبات مراقبي احل�ضابات

اأوًل: فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة لعام 2011 

اعتبارًا من اليوم الأح�������د املوافق 2011/1/16 وملدة ثالثني يومًا تنتهي بنهاية 

دوام ي�������وم الثنني املواف�������ق 2011/2/14 وذلك لنتخاب ثالثة اأع�ض�������اء ملجل�س 

الإدارة بدًل من الذين انتهت فرتة ع�ضويتهم وذلك ح�ضب ال�ضروط التالية:

اأن يكون املر�ضح بالغًا من العمر )21( )اإحدى وع�ضرين �ضنة ميالدية كاملة اأو   -1

اأكرث(.

اأن يكون املر�ضح قد م�ضى على ع�ضويته يف اجلمعية �ضنة ميالدية كاملة.  -2

اأن يكون املر�ضح م�ضتكماًل مللف ع�ضويته يف اجلمعية.  -3

مع �ضرورة اإح�ضار التايل:

پ البطاقة املدنية الأ�ضلية و�ضورة عنها - �ضورة اجلن�ضية.

پ �ضورة �ضخ�ضية.

پ اإذن من جهة العمل للع�ضكريني.

ثانيًا: فتح باب قبول طلبات مراقبي احل�ضابات

الذين يرغبون يف القيام بتدقيق ح�ضابات اجلمعية لعام 2011 مت�ضمنًا قيمة 

الأتعاب الت�������ي يحددها املتقدم بالظ�������رف املختوم وت�ضليم�������ه لإدارة اجلمعية 

وذل�������ك خالل الف�������رتة من يوم الأح�������د املوافق 2011/1/16 ومل�������دة ثالثني يومًا 

تنتهي بنهاية دوام يوم الثنني املوافق 2011/2/14.

ثالثًا: على اأع�ض�������اء اجلمعية العمومية �ض�������رورة مراجعة اجلمعية 

ل�ضتكمال ملفاتهم واإح�ضار �ضورة من البطاقة املدنية اجلديدة.

واهلل ويل التوفيق.

بناء على قرار جمل�س الإدارة رقم )2010/10( بتاريخ 2010/12/29 تعلن

جمعية ال�ساملية التعاونية عن:

بسبب سوء األحوال الجوية

»حماية البيئة« تؤجل رحالتها الميدانية 
إلى »الجون« حتى 22 الجاري

ارج����أت اجلمعية الكويتية حلماية البيئ����ة الرحات امليدانية التي 
كانت تعتزم تنظيمها على مدى اسبوع الى جون الكويت للمشاركة في 
احتفاالت املنظمات واجلمعيات الدولية املهتمة بالطيور بتظاهرة اليوم 
العاملي ل� »عد الطيور« وهو حدث مهم يأخذ صفة كرنفالية ويهدف التى 
بث املزيد من الوعي البيئي في مجال الطيور، والذي يوافق 15 اجلاري، 
الى يوم الس����بت املوافق 22 يناير بسبب سوء االحوال اجلوية وحتى 
يتمكن املشاركون من االستفادة من كافة االنشطة التي اعدتها اجلمعية 
خصوصا لهذه املناسبة. ش وكان امني صندوق اجلمعية يوسف الكوس 
وجه دعوة للهواة واملتطوعني واصحاب االختصاص للمشاركة في احلدث 
البيئ����ي الذي يعنى بالطيور وبني ان مظاه����ر االحتفال باليوم العاملي 
ل�»عد الطيور« ستنطلق هذا العام بصبغة توعوية وتدريبية من خال 
تعريف وتدريب الشباب املشاركني بكيفية رصد الطيور والتعرف على 
اه����م وابرز االنواع التي تتخذ من جون الكويت موطنا مؤقتا لها خال 

رحلتي هجرتها سنويا من الشمال الى اجلنوب والعكس.
واشار التى ان اجلمعية وضعت برنامجا حافا باالنشطة التي يشارك 
فيها العديد من اخلب����راء واالختصاصيني، وممثلو العديد من الهيئات 
واملؤسسات البيئية في الكويت، ويتخللها رحات رصد وتوثيق، فضا 
عن جلسات حوارية بيئية في مواقع الرصد يتبادل خالها الراصدون 
والهواة اخلبرات واملعلومات وصوال لتعميق وترسيخ هذه املعلومة حول 
الطيور املهاجرة واملستوطنة بالكويت، واكد الكوس ان جمعية حماية 
البيئة فضا عن انها س����توفر للراغبني في املشاركة جميع التجهيزات 
الازمة لتلك الفعالية، ستقوم بجمع وتوثيق تلك املعلومات في تقرير 

علمي مفصل.

طارق العيسى

خالد العنزي

املقدم ركن بدر سعيد متوسطا املشاركني في الدورة

جمعية حماية البيئة حترص على تعريف اجلمهور بطرق رصد ومعرفة انواع الطيور

كشف عن مفاوضات مع الشركة لترقية الدفعة الثانية ودفعات اإلطفاء

بعد محضر لجنة شؤون الموظفين لسنة 2007

العنزي: ترقية الدفعة الرابعة أمن 
في »الخدمات النفطية« بدءًا من أول فبراير

نقابة »شؤون القّصر«: تصريح نائب المدير العام
بشأن االستقالة خطير ويحمل شبهة جريمة

أثنى على كلمة الفهد في حفل توزيع جوائز جائزة الشهيد

العيسى: لن نقبل إقران العمل الخيري باإلرهاب

»الحرس«: »الشؤون األمنية« أنهت دورة تأهيل المدربين
احتفل مبعسكر الصمود بحضور 
ركن أول تدريب في قيادة الش����ؤون 
األمني����ة باحلرس الوطني املقدم ركن 
بدر سعيد سعد بتخريج دورة تأهيل 
املدربني اخلاصة بقيادة الشؤون األمنية. 
قد اشتملت الدورة على موضوعات عدة 
منها أساليب التعليم احلديثة وطرق 
تنفيذ خطة الدرس وفن اخلطابة وااللقاء 

ومواضيع اخرى.
وألقى املقدم ركن بدر سعيد سعد 
كلمة بهذه املناسبة هنأ فيها اخلريجني 
وحثهم على االهتمام بالس����عي وراء 
املعلومة واالطاع على كل ما هو جديد 
في أس����اليب التعليم احلديثة وطرق 
إيص����ال املعلومة لتكوي����ن حصيلة 
ثقافية تؤهلهم وتط����ور قدراتهم في 

مجال التدريب.
وفي نهاية احلفل مت توزيع الشهادات 

واجلوائز على اخلريجني.

العيس���ى ان ه���ذا املوقف ليس 
بغريب على الكويت ورجاالتها 
البارزين، وهو أمر يش���هد لهم 
به تاريخ الكويت والذي ارتبط 
ارتباط���ا وثيقا بالعمل اخليري 

منذ القدم.
وإننا لندعو بهذا الصدد الى 
أن يستمر الدعم واملساندة اللذان 
يتلقاهما العمل اخليري الكويتي، 
وأن تس���عى اجلهات املسؤولة 
كافة لاس���تفادة مما يتمتع به 
وسط العمل اخليري من خبرة 
ليكون شريكا في خطط التنمية 
والتطوير التي تشهدها الباد ملا 
فيه مصلحة الكويت في الداخل 
واخلارج، وإلبراز الوجه املشرق 

لها في جميع أنحاء العالم. 

أحمد الفه���د والتي كانت واقعا 
ملموسا خال ما ش���هدناه من 
أحداث خال السنوات املاضية 
استهدفت تشويه العمل اخليري، 
ولقد كان املوقف الواضح والصلب 
للكويت حكومة وش���عبا عاما 
أساس���يا في درء تلك الش���به 
واالفتراءات التي أرادت النيل من 
عملنا اخليري.وإنا لنؤكد اعتزازنا 
الكامل مبا أكده الشيخ أحمد الفهد 
من هذه املعاني السامية بقوله: 
ان هذا ما سنستمر فيه ونعمل 
من خاله ورؤوس���نا مرفوعة، 
فهذا واجبنا الشرعي واإلنساني 
ليس داخل الغرف، وإمنا على املأل 

وعلى رؤوس األشهاد.
وف���ي خت���ام تصريحه قال 

إحياء التراث اإلسامي قد ملسنا 
وعن قرب صدق ه���ذه املعاني 
السامية التي أشار إليها الشيخ 

وأثن���ى العيس���ى عل���ى ما 
ذكره الشيخ أحمد الفهد من أن 
الكويت وأهلها دأبوا على عمل 
اخلير واالجتهاد فيه منذ عقود 
العمل اخليري  مضت، وأصبح 
درعا حصينة ومن أهم عناصر 

حترير الكويت.
ولق���د كانت لفتة إنس���انية 
مس���ؤولة حينما أكد أن موقف 
الكوي���ت وأهلها جت���اه ما يثار 
العمل اخليري عبرت عنه  ضد 
كلمة ولي األمر آنذاك بعد أحداث 
)11 س���بتمبر( وهي قوله: »إننا 
لن نقبل بإقران العمل اخليري 
باإلرهاب، ونقول هذا ألصدقائنا 

قبل أشقائنا«.
وقال العيسى: اننا في جمعية 

اإلدارة  قال رئيس مجل���س 
بجمعية إحياء التراث الش���يخ 
طارق العيس���ى إن م���ا حملته 
كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد 
في حفل توزيع جائزة الشيخ فهد 
األحمد للعمل اخليري لهو تعبير 
صادق عما حتمله الكويت قيادة 
وش���عبا من خير للعالم أجمع، 
ولقد كانت الرسائل الثاث التي 
حملتها كلمته تعبيرا صادقا عن 
نزاهة العمل اخليري في الكويت 
ونقاء ثوبه، ألنه عمل يشترك فيه 
احل���كام والرعية، ويحظى بكل 
الرعاية والدع���م من والة األمر 

في هذا البلد.

الفارس بحث مع السفير الهولندي 
سبل تعزيز العالقات الثنائية

اس���تقبل محافظ حولي عبداهلل الفارس في 
مكتبه مببنى احملافظة سفير مملكة هولندا لدى 
الكويت تون بون فون أوخس���يه، حيث جاءت 
الزيارة بهدف التعاون وتوثيق عاقات الصداقة 
ب���ني اجلانبني، ومت خال اللقاء تبادل االحاديث 
الودية وسبل دعم وتعزيز العاقات الثنائية مبا 

عبداهلل الفارس مستقبال تون أوخسيهيخدم الشعبني في البلدين الصديقني.

فهد الرجعان

ضمن برنامجها الثالث في مجال نظم المعلومات

الرجعان: »التأمينات« تستعد لتدريب حديثي التخرج
اعلن مدير عام املؤسس���ة العامة للتأمينات االجتماعية فهد 
الرجعان ان املؤسس���ة تقوم حاليا بالتحضير للبرنامج الثالث 
لتدريب وتأهيل الكويتيني حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية 

املعلومات املقرر بدؤه في فبراير املقبل.
واشار الرجعان الى ان املؤسسة قامت بتنظيم البرنامج احلالي 
بعد النجاح الذي حقق���ه البرنامجان التدريبيان االول والثاني، 
حيث قامت املؤسس���ة بتطوير البرنامج مبا يتفق واملستجدات 
في دراس���ات نظم وتقنية املعلومات، حيث يعتمد هذا البرنامج 
على احدث املناهج التدريبية املعروفة واملقدمة من ش���ركة »اي.

بي.ام«.
واضاف: ان هذا البرن���امج س���يعقد خال الفترة من فبراير 
الى اغس���طس 2011 حتت عنوان »تطوي���ر التطبيقات التجارية 
باس���تخدام الش���بكة العنكبوتية«، حيث ينقسم الى مرحلتني: 

التدريب االكادميي والتدريب العلمي في مقر شركة »آي.بي.ام« 
في القاهرة.

واوض��ح ان هذا البرنامج يأتي انطاقا من اميان املؤسس���ة 
بضرورة اع���داد الك���وادر الوطنية املتخصصة به���دف تنمية 
املجتمع، وتوفير العمالة الفنية املتخصصة في القطاعني اخلاص 

واحلكومي.
وش���ج���ع الرج���ان جم���ي���ع الكويت���يني حدي���ثي التخرج 
في مجال نظم وتق���نية املع��لوم���ات على ض���رورة االس���راع 
بالتسجيل في هذا البرن���امج ملا يتض���منه من من���اهج تدري��بية 
مطورة تت���يح ل��هم ف���رص عم�����ل ج��دي����دة ومتواف���قة مع 
ما يق����دمه البرن����امج، ولض���مان س������هولة الت���سجيل ت��م 
عمل م��وق�����ع الكت��روني خ��اص لت���قدي����م الط�����لبات وهو 
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