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نتعاون مع »التقدم 
العلمي« إلجناز 

مشروع األرشيف 
التلفزيوني الضخم 

ألرشفة مواد إعالمية 
تتضمن إرث التلفزيون 

لستة عقود

الصقر: نحذر من 
أي قوانني تنتقص 

من مكتسبات 
مهندسي البترول 

في املؤسسة 
والشركات التابعة 

لها

الشريكة: األولى 
أن يخصص 

القانون ملن ال 
نهاية خدمة لهم 

وليس أصحاب 
املمتلكات

الشيخ سلمان احلمود جانب من احد استوديوهات وزارة االعالم استديو القناة الرياضية

وزير اإلعالم أكد في مؤمتر صحافي تسخير كل اإلمكانات لتطوير اإلذاعة والتلفزيون

احلمود: حريصون على استقدام أحدث تكنولوجيا في املجال اإلعالمي
ام( بإجمالي ثمانية ترددات 
للمحطتني ما يساهم بشكل 
فعال في تقوية وحتسني البث 
االذاعي وتغطية أفضل ملختلف 

مناطق الكويت. 
وقال ان ال���وزارة أدخلت 
أيضا أفضل تكنولوجيا في 
مجال البث االذاعي هي )دي.
بي. أي.بالس( التي ستخدم 
البث االذاعي الرقمي مستقبال 
عبر تلك احملطتني بقدرة 4.5 

كيلوواط. 
الش���يخ س���لمان  ولفت 
احلم���ود الى خط���ة الوزارة 
بانشاء ثالثة استوديوهات 
اذاعية جديدة للبث والتسجيل 
واملونت���اج وكذلك انش���اء 
اس���توديو لتب���ادل البرامج 
واألخبار مع احتاد االذاعات 

العربية )املينوس(. 
وأشاد بدعم الدولة الكبير 
وتوجيهات س���مو رئيس 
الش���يخ  الوزراء  مجل���س 
جابر املب���ارك لتنفيذ خطة 
تطوي���ر قطاع���ات الوزارة 
بهدف رفع مستوى االعالم 
الكويتي الرسمي عبر مواكبة 
العاملية في  التطورات  آخر 
مجال االعالم والتكنولوجيا 
التزاما من الوزارة بتحسني 
ج���ودة الب���ث والنقل على 
مستوى الصوت والصورة 
اذاعة  بهدف خدمة متابعي 

وتلفزيون الكويت.

ال���وزارة مش���روع  أجنزت 
حتديث املكتبة الرقمية االذاعية 
واستبدال اخلوادم الرئيسية 

القدمية بأخرى حديثة. 
ولف���ت إلى انه في موازاة 
ذلك متت زيادة سعة التخزين 
به���دف احلفاظ على مخزون 
الرقمية  ورصي���د املكتب���ة 
القدمي���ة مع تخزين البرامج 
املستقبلية بأسلوب متطور 
وحديث يس���اهم في سهولة 
ادخ���ال واس���تخراج املواد 

االذاعية. 
الش���يخ س���لمان  وبني 
احلمود أن الوزارة قامت أيضا 
بتطوير استوديو )محطة 
الغناء العربي القدمي 89.5( 
وكذلك اس���توديو )محطة 
كويت اف.ام 103.7( وحتديث 
التقنيات  أجهزتهما بأحدث 
املعمول بها في االستديوهات 

العاملية. 
وذكر من بني املش���اريع 
الكبيرة والعديدة التي أجنزتها 
الوزارة انشاء محطتني للبث 
االذاع���ي ش���مالي وجنوبي 
الكويت تتضمن كل منهما ثالثة 
أجهزة )اف.ام( بسعة 20 كيلو 
واط لكل جهاز ومت تزويد كل 
منهما بجهاز احتياطي بسعة 

عشرة كيلوات. 
وأشار الى أن كل محطة من 
أربعة ترددات  شأنها اضافة 
جدي���دة في نط���اق ال� )اف.

بباقة التلفزيون. 
وذكر الشيخ سلمان احلمود 
ان وزارة االعالم بالتعاون مع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
تعمل على اجناز مش���روع 
التلفزيون���ي(  )األرش���يف 
الضخم فيما يخص أرشيف 
التلفزيون مب���ا يحتويه من 
مواد اعالمي���ة تتضمن ارث 

التلفزيون لستة عقود. 
وب���ني أن هذا املش���روع 
يه���دف الى حتوي���ل جميع 
امل���واد االعالمي���ة القدمي���ة 
الى ملفات رقمية  واجلديدة 
بغية احلفاظ عليها وتخزينها 
بأسلوب تقني متطور يساهم 
في سهولة استخراج وإدخال 

املواد االعالمية املختلفة. 
وأضاف ان الوزارة وضمن 
سياستها الرامية الى مواكبة 
املراك���ز االخباري���ة العاملية 
أنشأت مركزا اخباريا يقوم 
برص���د ومتابعة وأرش���فة 
املواد االخبارية التلفزيونية 
واملواقع االلكترونية في قطاع 
السياسية  االخبار والبرامج 
بهدف متابعة األخبار العربية 
والعاملية وايصال أهم االحداث 
الى مستمعي االذاعة ومشاهدي 

تلفزيون الكويت. 
الهندسية  وعن املشاريع 
االذاعية أوضح أنه يتم اجناز 
عدد من املشاريع الهادفة الى 
الكويت، حيث  اذاعة  تطوير 

باقة قنوات تلفزيون الكويت 
كاملة بنظ���ام عالي اجلودة 

صوتا وصورة. 
وق���ال إن ال���وزارة تقوم 
حالي���ا مبتابع���ة ع���دد من 
املش���اريع قيد االجناز منها 
الرئيسية  املراقبة  مش���روع 
للتلفزيون واملتوقع افتتاحه 
قريبا ويربط استوديوهات 
التلفزيون وس���يارات النقل 
اخلارجي بالبث الفضائي وفق 
نظام اجلودة العالية الكاملة 
)فول.ات���ش. دي( للصوت 
والصورة اضافة الى توفيرها 
املعلوم���ات الرقمية اخلاصة 

اخلارجي عالي اجلودة )اتش.
دي( وتضم ثماني كاميرات 
تصوير عالية اجلودة وغرفة 
حتكم على أعلى مستوى من 
التقني���ات التي وصلت اليها 

التقنية االعالمية العاملية. 
وأشار الى اهتمام الوزارة 
مبواكبة تقنيات البث الرقمي 
حيث أجنزت املرحلة األولى 
التجريبية من مشروع تقنية 
)دي.في.بي.ت���ي 2( اخلاص 
الرقم���ي األرض���ي  بالب���ث 
للتلفزيون واملقرر أن يغطي 
املشروع بعد استكماله جميع 
مناطق الكويت بحيث يشمل 

حتدي���ث  ال���ى  ولف���ت 
الوزارة كذلك اس���توديوهني 
لالنتاج هما استوديو )600( 
واستوديو)200( بتقنية )اتش.

دي( كما أنشأت ثالث محطات 
للبث الفضائي مرتبطة بقمري 
)عرب.سات( و)نايل.سات( 
وأخرى مرتبطة بقمر )عرب.

سات( كمحطة احتياطية. 
وذك���ر الش���يخ س���لمان 
احلم���ود أن وزارة االع���الم 
اقتنت أيضا س���يارة للنقل 
اخلارجي التلفزيوني مزودة 
بأح���دث التقني���ات العاملية 
التلفزيوني  النقل  في مجال 

أكد وزي���ر االعالم ووزير 
الدول���ة لش���ؤون الش���باب 
الشيخ سلمان احلمود حرص 
وزارة االعالم على تس���خير 
اذاعة  كل االمكانات لتطوير 

وتلفزيون الكويت. 
وقال الشيخ سلمان احلمود 
في بيان صحافي للوزارة أمس 
إن »االعالم« ال تألو جهدا في 
العمل من أجل تطوير البنية 
الفنية الهندسية واستقدام آخر 
ما توصلت اليه التكنولوجيا 
في املج���ال االعالمي بعد أن 
مت���ت اعادة هيكل���ة القطاع 
الهندس���ي ليالئم التطورات 

الفنية املتغيرة. 
وأضاف أن الوزارة تعمل 
الص���دد على اجناز  في هذا 
مشاريع هندس���ية متعددة 
بغية تزويد القطاعني بأحدث 
التقنيات املتطورة في مجاالت 
الب���ث واالس���تقبال والنقل 

اخلارجي والتصوير. 
وأوض���ح ان تلفزي���ون 
الكوي���ت أجن���ز ع���ددا من 
املشاريع الهادفة الى حتسني 
ج���ودة الص���ورة حيث مت 
حتديث وتطوير اس���توديو 
التابع للقناة األولى  االنتاج 
الرياضي  واستوديو االنتاج 
)160( واس���توديوهني للبث 
بتقنية اجلودة العالية )اتش.

دي( أحدهما في القناة الثانية 
واآلخر في القناة الثالثة. 

استديو اإلذاعة اجلديد جانب من تطوير البنية الفنية الهندسية في اذاعة وتلفزيون الكويت 

احلمود والصقر والشريكة خالل املؤمتر الصحافي          )هاني عبداهلل(

أسامة دياب

جددت جمعية املهندسني 
الكويتية تأكيد حرصها على 
حقوق أعضائها في مختلف 
اجلهات احلكومية، والسعي 
ال����ى تعزيز هذه املكاس����ب 
القانون واألنظمة  من خالل 
املعمول بها، الفتة إلى تهرب 
الكثير من اجلهات احلكومية 
من تطبيق القانون 2010/8.

ه����ذه التأكي����دات أعلنها 
رئيس اجلمعية م.اياد احلمود 
في مؤمتر صحافي عقده مع 
رئيس جلنة مهندسي القطاع 
النفطي محمد درويش الصقر 
واحملامي جراح الشريكة مبقر 
اجلمعية أمس السبت، إلعالن 
رفع اجلمعية ممثلة بلجنة 
مهندس����ي القط����اع النفطي 
دع����وى أم����ام احملكمة يوم 
اخلميس املاضي، تطالب فيها 
بتعديل القانون رقم 110 لسنة 
2014، النتقاصه من حقوق 
بعض املهندسني في القطاعات 
التابع����ة للدولة مع احلفاظ 
على مكتس����بات املهندسني 
واملوظفني باجلهات األخرى، 
وذلك حلني الفصل بالدعوى 
املرفوعة والتي خصصت لها 
جلسة 12 يناير املقبل للنظر 

فيها.

تعاون ودعوى

وقال احلم����ود في بيان 
تاله في املؤمتر: »ان اجلمعية 
الدع����وى ضد  أقام����ت هذه 
اجلهات املعنية وفي مقدمتها 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
إلع����ادة صياغة القانون 110 
لس����نة 2014، وخاصة املواد 
املتعلقة مبكتسبات املهندسني 
الش����ركات  والعامل����ني في 
التابعة للدولة  واملؤسسات 
مع احلفاظ على مكتس����بات 
القطاعات  ف����ي  املهندس����ني 
األخرى، بعد أن تلقت عددا 
من الشكاوى من مهندسيها 
ف����ي القطاع النفطي وبعض 
اجلهات العامة بأن هذا القانون 
س����يؤثر على مكتس����باتهم 
ويقل����ص حقوقه����م الت����ي 
يحصل����ون عليه����ا في حال 
التقاعد أو اخلروج من العمل، 
في مراحل الحقة من مراحل 

عملهم في اجلهات احلكومية 
أو  من وزارات أو ش����ركات 
قطاع����ات تابع����ة، مضيفا 
ان اجلمعية تش����يد بجهود 
وزير النف����ط د.علي العمير 
وتعاونه مع اجلمعية للحفاظ 
العاملني في  على مكتسبات 

القطاع النفطي.
ولفت احلمود إلى أن وزير 
النفط قد وقف مع اجلمعية 
واملهندس����ني مواقف يشكر 
عليها، ولهذا نتمنى منه أن 
القطاع  يقف مع مهندس����ي 
النفطي في هذه اجلزئية للحد 
من التسرب في هذا القطاع 
امله����م بالدولة،  االقتصادي 
مشيرا الى تخوف كثير من 
املهندس����ني مما يطرح على 
الس����احة احمللية اآلن ويتم 
تداوله حول ما يعرف باسم 
البديل اإلستراتيجي للرواتب، 
الفتا إلى اننا نرحب بأي بديل 
الرواتب يحافظ على  لسلم 
حقوق املهندسني في الوزارات 
والشركات العامة واخلاصة 
على حد س����واء، مضيفا ان 
البديل يج����ب أن يأخذ  هذا 
بع����ني االعتب����ار اإلنتاجية 
وحج����م املس����ؤولية امللقاة 
على املهندسني الذين يقومون 
بتصمي����م وتنفي����ذ وإدارة 
مشاريع مليارية وهم بحاجة 
الى مزيد م����ن الدعم وليس 

تقليص املستحقات.
م����ن جهته، ق����ال رئيس 
القطاع  جلنة املهندسني في 
النفط����ي م.محم����د درويش 
إننا نح����ذر من أي  الصقر، 
قوانني تنتقص من مكتسبات 
مهندسي البترول في املؤسسة 
والش����ركات التابع����ة له����ا، 
فالبرغم من أن هذه املكتسبات 
الت����زال دون الطموح ودون 
مستوى املسؤولية وااللتزام 

الذي نشهده في مرافق أهم 
قطاع اقتص����ادي في البالد، 
إال أنن����ا ن����رى أن هناك من 
يحاول أن ينتقص من هذه 
املكتسبات من خالل قوانني 
تبدو في ظاهرها مكاس����ب 
جلميع املهندسني لكنها في 
احلقيقة تفرق بينهم وتهدد 
بتسربهم من القطاع النفطي 

بشكل خاص.
وأش����ار الصق����ر إلى أن 
اللجنة منذ فترة قامت برفع 
قضايا مماثل����ة أمام القضاء 
القطاع  حول كادر مهندسي 
القضايا  النفطي وأن ه����ذه 
تنظر من احملاكم املختصة، 
مش����يرا الى أن اللجوء الى 
القضاء أمر نضطر إليه جراء 
تعنت اجلهات احلكومية بعدم 
إنصاف املهندس����ني وصرف 
بدالتهم وفق القانون، مشيرا 
الى أن القانون اجلديد سيهدد 
مصير مئ����ات املهندس����ني 
العاملني في مؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة 
له����ا، وسيس����اهم في جعل 
النفطي بيئة طاردة  القطاع 
للكفاءات الهندسية الوطنية 
التي اكتسبت خبرة طويلة 
جراء عملها بجد وإخالص في 

هذا القطاع.
من جانب����ه، قال احملامي 
جراح الش����ريكة: من األولى 
القان����ون املذكور  أن يكون 
مخصصا للش����رائح التي ال 
توجد لها نهاي����ة خدمة، ال 
أن ينتقص من الذين لديهم 
نهاية خدم����ة، وأن الدعوى 
املرفوعة من مكتب احملامي 
ضاري مبارك الواوان، تقتصر 
على وقف تنفيذ القانون 110 
لسنة 2014 اخلاص باملكافأة 
ومع����اش التقاعد، للحد من 
اآلثار السلبية التي ستترتب 
عل����ى تنفيذ ه����ذا القانون، 
الفتا إلى ان القانون مخالف 
للمبادئ الدستورية من عدة 
أوجه، أولها عدم نش����ره في 
املواعيد احملددة بالقانون وهي 
أسبوعان من يوم إصداره، 
وكذلك مخالفته ملبدأ املساواة 
وعدم التمييز بني الناس املقرة 
في املادة 29 من الدس����تور، 
وتعارضه مع عدد من القوانني 

األخرى.

خالل مؤمتر صحافي حول رفع دعوى تطالب بتعديل قانون 110 لسنة 2014

إياد احلمود: منفتحون ألي بديل إستراتيجي
يعطي املهندسني حقوقهم كاملة


