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اشاد االمني العام جلامعة 
العربية عمرو موسى  الدول 
بفك����رة ملتقى ق����ادة االعالم 
العربي االول املزمع عقده في 
مملكة البحرين في الثاني من 
ديسمبر 2009، حيث اعرب عن 
تقديره للمجهودات التي تبذلها 
هيئة امللتقى االعالمي العربي 
في سبيل االرتقاء مبستوى 
املؤسسة االعالمية العربية، كما 
نبه الى ضرورة اغتنام هذه 
امللتقى  التي يوفرها  الفرص 
االعالمي كحدث سنوي يجتمع 
من خالله قادة ورواد االعالم 
العربي من اجل توحيد اجلهد 

االعالمي العربي لتثبيت دعائم تطوير قطاعات االعالم العربي برمته. 
ومن املقرر ان يش����ارك االمني العام جلامعة ال����دول العربية عم��رو 
موس������ى في انشط��ة ه��ذا احلدث االعالمي املهم الذي تقام نسخت��ه 
األول������ى أواخ��ر هذا العام في البحرين، كما س����يحضر ع��دد كبي��ر 
م��ن وزراء اإلع��الم العربي ورؤس����اء املنظم����ات الدولي��ة املعني��ة 
باإلع��الم اضاف��ة ال��ى حش����د كبير من ابرز رؤساء حترير الصحف 
واملجالت ورؤساء احملطات الفضائية وكبار القادة االعالميني املؤثرين 
ف����ي املنظومة االعالمية العربية. من ناحية اخرى، اعربت الش����يخة 
مي اخلليف����ة وزيرة الثقافة واالعالم في مملكة البحرين عن ترحيب 
اململكة حكومة وشعبا بهذا التجمع االعالمي الضخم الذي جاء من اجل 
صياغة تصورات واهداف ملستقبل االعالم العربي، خاصة في ظل هذه 
القفزات املتسارعة اخلطى التي تسير بها املؤسسة االعالمية العاملية ما 
يفرض الكثير من التحديات على املؤسسة االعالمية العربية من اجل 
االرتقاء باالعالم العربي والوصول به الى املرتبة التي تليق بتاريخ 
وقيمة العال����م العربي. بدوره اعرب االمني الع����ام للملتقى االعالمي 
العربي ماضي عبداهلل اخلميس عن عميق شكره وامتنانه للشيخة مي 
اخلليفة وزيرة الثقاف��ة واالعالم في مملكة البحرين، مشيرا الى مدى 
االهتم��ام واحلفاوة اللذين قوبلت بهما فكرة انعقاد امللتقى االعالم��ي 
العرب��ي لق��ادة االع��الم، كم��ا وج��ه اخلمي��س شكره الى االمني العام 
جلامعة الدول العربية عمرو موس��ى على ترحيبه باملشاركة في هذا 
اللقاء االعالمي املهم واالهتمام بتفاصيله. ويعتبر ملتقى قادة االعالم 
العربي االول الذي سيعقد في مملكة البحرين خطوة اولى نحو تأسيس 
ملتقى س����نوي يجمع قادة االعالم العرب����ي من اجل توطيد العالقات 
فيما بينهم ومد جس����ور التعاون والثقة املتبادلة والتنسيق من اجل 
االبتعاد عن كل ما من شأنه تعكير صفو العالقات بني وسائل اإلعالم 
العربي����ة، والعمل كذلك على تبادل اخلبرات االعالمية والوقوف على 
ابرز العقبات واملعوقات التي تواجه االعالم العربي والبحث في جميع 
السبل املمكنة التي ميكن عن طريقها تطوير اداء املؤسسة االعالمية 
العربية واداء العاملني بها وتنمية قدراتهم بشكل مهني سليم مستند 
الى االسلوب العلمي والى خبرات رواد اإلعالم العربي ومتماشى مع 
موجات التطوير والتحديث التي تس����ود املؤسسة االعالمية العاملية 

ومبا يتوافق وتطلعات وآمال العالم العربي.

بشرى شعبان
أكد رئيس احتاد اجلمعيات 
االس���تهالكية  التعاوني���ة 
د.حسني الدويهيس ان االحتاد 
ماض في تطبيق سياس���ته 
الرامية الى حماية املستهلك 
وتخفيف األعباء عن كاهله، 
وذل���ك انطالقا م���ن اهداف 
االحتاد املنصوص عليها في 
نظامه األساسي والتي جاء 
من بينه���ا »العمل على احلد 
من االرتفاع املصطنع ألسعار 
السلع االس���تهالكية حماية 
للمستهلك..« وال يقف األمر 
عند حد تخفيض أسعار السلع 

فحس���ب، بل اننا دائما حريصون على توفير 
السلع بأكبر قدر ممكن من اجلودة، حتى يتاح 
للمستهلك احلصول على سلع ذات جودة عالية 

بأسعار تنافسية.
وتاب���ع د.الدويهيس انه وم���ن هذا املنطلق 
مت تخفيض عدد الس���لع الرئيسية التي حتمل 
عالمة التعاون، من بينها: زيت الذرة )1 ليتر( مت 
تخفيض سعره الى 470 فلسا، بينما مت تخفيض 
سعر زيت الذرة )2 ليتر( الى 935 فلسا، اما زيت 
دوار الش���مس )1 ليتر( فقد مت تخفيض سعره 
الى 455 فلسا، كما مت تخفيض سعر زيت دوار 
الش���مس )2 ليتر( الى 910 فلوس، وبالنسبة 
للجنب الكاسات )240 جم( فقد مت تخفيض سعره 
الى 420 فلس���ا، بينما مت تخفيض سعر اجلنب 

الكاسات )140 جم( الى 330 فلسا.
واضاف الدويهي���س اننا في االحتاد بصدد 
دراسة اجراء تخفيضات ألسعار بعض السلع 

التعاونية االخرى، مشيرا الى 
ان االحتاد ال يدخر جهدا من 
اجل حتقيق احلماية الكاملة 
للمستهلك الذي يعتبر محور 
العمل التعاوني وفي مختلف 
النواحي التي ميكن لالحتاد 
حتقيق تلك احلماية من خاللها 
في اطار القوانني والنظم التي 

تنظم هذه األمور.
وف���ي ذات االطار، اوضح 
ان االحت���اد يبذل كل طاقاته 
الرقابي  الدور  في ممارس���ة 
ألسعار الس���لع باجلمعيات 

التعاونية.
ومن جهة اخرى، أش���ار 
د.الدويهيس الى ان االحتاد يشهد تطورا اداريا 
كبي���را في الوق���ت الراهن، فبع���د التغييرات 
والتعديالت التي أجري���ت مؤخرا على الهيكل 
االداري لالحتاد، يقوم االحت���اد حاليا باجراء 
اللمس���ات االخيرة نحو إدخال نظام االرشيف 
االلكترون���ي كخط���وة رائ���دة نح���و تطوير 
العمل باالحتاد من خالل اس���تخدامه للوسائل 
التكنولوجية احلديثة واملتطورة في تس���يير 
العمل به، وهو ما يؤكد مدى حرص االحتاد على 
مالحقة اس���باب التقدم والتطور الذي يشهده 

العصر احلديث في عاملنا املعاصر.
وفي اخلتام، أعرب الدويهيس عن أمله في ان 
تكلل هذه اجلهود بالنجاح املنشود من اجل تطوير 
العمل التعاوني في البالد مبا ميكنه من مواصلة 
رسالته السامية في خدمة املجتمع الكويتي في 
مختلف املجاالت والتي من أهمها وعلى رأسها 

حماية املستهلكني وتخفيف األعباء عنهم.

د.ناجي املطيري مستقبال وفدا من شركة بوينغ

د.حسني الدويهيس

ماضي اخلميس

»الصحافيين« تدعو للمشاركة 
في جائزة الصحافة العربية

الداهوم: على مجلس األمة 
إقرار قانون العمل اليوم

بمشاركة األمين العام لجامعة الدول العربية

ملتقى قادة اإلعالم العربي خطوة 
نحو عمل إعالمي عربي فّعال

وجه أمني الس���ر العام 
جلمعية الصحافيني فيصل 
القناع�����ي الدعوة للزمالء 
الصحافيني للمشاركة في 
التاس���عة جلائزة  الدورة 
الصح��اف���ة العربية لعام 
الت�����ي ينظمه�����ا   2009
سنويا نادي دبي للصحاف��ة 
والت��ي تس���اهم في تقدم 
الصحافة العربية وتشجع 
العرب على  الصحافي���ني 
اإلبداع والتجويد من خالل 
تكري��م املتفوقني واملتميزين 
منهم وفت���ح الباب وألول 
مرة الس���تقبال مشاركات 

الصحافة االلكترونية. وأشار القناعي الى ان استمارات املشاركة 
متوافرة ل��دى س���كرتارية اجلمعي��ة وان آخ���ر موعد لتلقي 

املشاركات 14 يناير املقبل.

اكد رئي���س نقابة العاملني 
بديوان اخلدم���ة املدنية انور 
الداهوم على اهمية اس���تمرار 
القوانني  مجلس االمة الجناز 
والتشريعات املدرجة على جدول 

اعمال املجلس واللجان.
ولفت الداهوم الى ضرورة ان 
يتولى املجلس مناقشة قانون 
العمل في القط���اع االهلي بل 
م���ن الواجب ايضا ان يقر هذا 
القانون الذي هو حاجة ماسة 
في مش���اركة القطاع اخلاص 
في التنمية خلل���ق املزيد من 
الوظائف ودفع الشباب للعمل 
في القطاع اخلاص مع ضرورة 

اقرار قانون يحمي مكتس���بات املوظف���ني، والعاملني في اخلاص من 
بط���ش بعض التجار والش���ركات التي اصب���ح همها احلصول على 

العقود احلكومية.
وشدد الداهوم على اهمية اال يكون االستجواب املقدم لسمو رئيس 
الوزراء ذريعة او عائقا امام االجندة احلكومية السيما ان هناك الكثير 
من القوانني والتش���ريعات مازالت في االدراج وهي بحاجة القرارها 

حيث انها متس نسبة كبيرة من املواطنني.
وقال الداهوم في تصريح صحافي ان كثرة االستجوابات ال تؤثر 
على املشاريع احليوية والتش���ريعات القانونية والتي تعد محورا 

هاما في دفع عجلة التطور والتنمية في البلد.
واش���ار الداهوم ال���ى ان يتم الفصل بني عمل اللجان وجلس���ات 

االستجواب واجللسات االخرى لضمان االستمرار في العمل.
وفي موضوع آخر قال الداهوم يجب على مجلس اخلدمة املدنية اجراء 
بعض التعديالت على قرارات مجلس اخلدمة وباالخص قرار 41 لسنة 

2006 املتعلق بنظام احلضور واالنصراف في الدوام الرسمي.
واضاف الداهوم ان التعديالت يجب ان تشمل اعفاء من امتوا 20 
عاما من اخلدمة من نظام البصمة بقوة القانون ال ان تكون س���لطة 

تقديرية للوزير.
وتابع الداهوم انه يجب ان تشمل التعديالت اعفاء الفئات اخلاصة 

حتى مننح هذه الفئة اخلاصة الثقة لالنخراط في العمل.

الدويهيس: اتحاد الجمعيات ماضٍ في تطبيق 
سياسته التسعيرية حماية للمستهلك

المطيري يستقبل وفدًا من شركة بوينغ:
ضرورة تعزيز التعاون العلمي والبحثي

اس���تقبل مدير عام معهد الكويت لالبحاث 
العلمية د.ناجي املطيري، وفدا من شركة بوينغ 
االميركية للطيران، وذلك بحضور نائب املدير 
العام لشؤون االبحاث د.محمد سلمان، ونائب 
املدير العام للمعلومات د.نادر العوضي، وعدد من 
الباحثني والعلميني في املعهد، ومتت اثناء اللقاء 

مناقشة عدد من القضايا العلمية والبحثية.
من جانبه، استعرض د.ناجي املطيري اهم 
انشطة املعهد البحثية وادارته العلمية واجنازاته 
املهمة على الصعيد احمللي واالقليمي والدولي، 
واكد ضرورة التعاون الدولي وتبادل اخلبرات 

بني اجلانبني.
من جهته، قدم املدير االقليمي لشركة بوينغ 
في الشرق االوسط وليام شيرر، نبذة مختصرة 
عن الشركة، واهم اجنازاتها العاملية، وعبر عن 

س���عادته الكبيرة بزيارة املعهد، مؤكدا ان هذا 
الصرح العلمي من املؤسسات العلمية التي تفخر 
بها الكويت للطاقات العلمية والبحثية املاهرة 
الت���ي يضمها، متمنيا اس���تثمار هذه الطاقات 
خلدمة برام���ج التنمية، وأعرب عن رغبته في 
التعاون املس���تقبلي مع املعهد ملا فيه مصلحة 

للطرفني.
اجلدير بالذكر ان شركة بوينغ شركة اميركية 
لصناعة الطائرات، يقع مقرها في مدينة شيكاغو، 
بينما مصانع الشركة موجودة بالقرب من مدينة 
سياتل، حيث تأسست الشركة في عام 1916 على 
يد وليام بوينغ، وتعد شركة بوينغ في الوقت 
احلاضر من اكبر الشركات العمالقة في العالم، 
املتخصصة في انتاج وتصنيع مختلف الطائرات، 

الستعماالت شتى منها املدنية والعسكرية.

االتحاد يحقق تطورًا إداريًا جديدًا بتطبيق نظام األرشيف اإللكتروني

فيصل القناعي

انور الداهوم


