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تش����هد القاه����رة 24 فبراير 
املقبل في جامعة القاهرة انعقاد 
الدورة الثالثة من اعمال امللتقى 
االعالمي العربي الثالث للشباب 
الذي تنظمه هيئة امللتقى االعالمي 
العربي بالتعاون مع كلية االعالم 
بجامعة القاه����رة وحتت رعاية 
االمني العام جلامعة الدول العربية 

عمرو موسى.
امللتق����ى االعالمي  ويعتب����ر 
العربي للش����باب م����ن االحداث 
السنوية التي اصبحت تتمتع بقدر 
كبير من االهمية خاصة من قبل 
العديد من اجلهات واملؤسسات 

االعالمية وغير االعالمية في الوطن العربي، ويرجع هذا االهتمام الى 
ان امللتقى االعالمي العربي للش����باب يوجه كل تركيزه وفلسفته الى 
شريحة الشباب العربي من االعالميني الذين يتم حتضيرهم للمستقبل 
وتهيئتهم للمشاركة في منظومة االعالم العربي التي يتم العمل على 

تطويرها والدخول بها الى مرحلة االحتراف احلقيقي.
وصرح االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي ماضي اخلميس 
بأن ملتقى الشباب يحمل الكثير من اآلمال والتطلعات التي سيكون 
لها دورها احليوي واملؤثر على قطاع االعالم العربي وذلك عن طريق 
التعامل املبكر مع طلبة اقس����ام االعالم من جميع اجلامعات العربية 

متمنيا ان ينتشر هذا النشاط ليشمل عددا اكبر من الدول العربية.
واضاف اخلميس ان هذه اآلم����ال والتطلعات ترتكز في حتقيقها 
على آليات محددة وخطط مستقبلية مت العمل على اعدادها سلفا وفق 
االطر املوضوعة لتطوير املؤسسة االعالمية العربية والتي تتماشى 
في الوقت ذاته مع الرؤى واالستراتيجيات التي تخرج بها اجتماعات 
اللجن����ة الدائمة لالعالم ومجلس وزراء االعالم العرب بجامعة الدول 
العربية. هذا وسيش����ارك االمني العام جلامع����ة الدول العربية عمرو 
موسى في افتتاح انشطة الدورة الثالثة بإلقاء كلمة االفتتاح وكذلك 
سيكون هناك حوار مفتوح مع عمرو موسى يجمعه بالطلبة واالعالميني 
والضيوف املش����اركني في هذا النشاط. ايضا ستشهد انشطة الدورة 
الثالثة من ملتقى الش����باب حضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
وزيرة الثقافة واالعالم في مملكة البحرين كضيفة شرف على انشطة 
امللتقى االعالمي العربي للشباب وستشارك الوزيرة في حوار مفتوح 
مع الطلبة وضيوف امللتقى. من جانب آخر اكد ماضي اخلميس االمني 
العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي على ان هذه الدورة ستشهد العديد 
من ورش العمل التي تتناول جوانب مختلفة خاصة بطريقة ممارسة 
االعالم كمهنة واثر هذه املمارسة على واقع الشعوب العربية حاضرا 
ومستقبال، وكذلك كيفية تعامل املؤسسة االعالمية العربية مع الوسائل 
االعالمية اجلديدة في اطار املنظومة االعالمية التكنولوجية املتطورة 

التي يشهدها العالم حاليا.

أعلن رئيس جمعية السالمة 
املرورية بدر املطر تنظيم اجلمعية 
ليوم مفت����وح يتضمن ماراثونا 
رياضيا والعديد من االنش����طة 
الشبابية، وذلك ضمن املشروع 
الوطني للسالمة املرورية »نحن 
املشكلة واحلل« وذلك 30 اجلاري 
من الس����اعة 9 صباحا وحتى 8 
مساء على شارع اخلليج العربي 
في املنطق����ة الواقعة بني املركز 

العلمي ومارينا.
وأش����ار املطر ف����ي تصريح 
صحافي امس الى ان اليوم املفتوح 
سيقام حتت شعار »كلنا نشارك« 

والذي سيتضمن كل انشطة وهوايات الشباب مبا فيها االنشطة احلرفية 
والصور الفوتوغرافية التوعوية ورسوم اجلرافيك والدراجات النارية 

وماراثون املشي والطائرات الشراعية. 
وأكد املطر ان البرنامج التوعوي »نحن املشكلة واحلل« وجد استجابة 
قوية وفاعلة من العديد من املواطنني والوافدين ومختلف الفعاليات 
املعنية بالش����أن املروري، حيث انه بادرة قوية من جمعية السالمة 

املرورية لوقف نزيف الدماء على الطرقات سنويا في الكويت.
وأوضح ان املشروع يس����ير بخطى واثقة وثابتة لتحقيق اهدافه 
وأهمها العمل على احلد من حوادث الطرق وتوعية الشباب ومختلف 
مرتادي الطرق بخطورة احلوادث املرورية وعدم االنتباه اثناء القيادة 
وغيرها من االمور املهمة التي جتنب مجتمعنا هذه املخاطر، مش����يرا 
الى ان العام املاضي وحده ش����هد وقوع 408 قتلى على الطريق، وهو 
أمر محزن ومفجع لنا جميعا، اضافة الى وقوع مئات املصابني واهدار 

ماليني الدنانير بسبب احلوادث املرورية.

الخميس: التعامل المبكر مع الشباب 
مفتاح لتطوير المؤسسة اإلعالمية

خالل افتتاح االجتماع الـ 25 للجنة التنسيق البيئي في مجلس التعاون الخليجي

المضحي: نحتاج لتوحيد جهود سالمة منطقة الخليج والحفاظ على مواردها
بن عقلة: إنجازاتنا البيئية ال تنفي وجود عقبات أمام العمل البيئي الخليجي

االعلى ملجلس التعاون ملا يقدمه من دعم ورعاية 
ملس���يرة العمل اخلليجي املش���ترك، معربا عن 
تقديره لتوجيهاته احلكيمة التي كان لها االثر 
الكبير والفعال في تقدم مس���يرة العمل البيئي 

املشترك.
وحتدث عن نتاج العمل املشترك خالل العام 
املنصرم حيث أسفر عن اقرار 5 أدلة استرشادية 
في مجال الوقاية من االشعاع فضال عن التأكيد 
على التزام دول املجلس باتفاقية االمم املتحدة 
حول تغير املناخ وبروتوكول كيوتو، هذا اضافة 
الى عدة اجنازات مت حتقيقها في الدورات السابقة 

للجنة.
وش���دد على أن هذه االجن���ازات ال ميكن ان 
تنفي بعض املشكالت والعقبات التي تعترض 
مسيرة العمل املشترك التي يحاول القادة ازالتها 
عبر احلث على التعجيل بدفع مس���يرة العمل 
املش���ترك، آمال من اجلميع التعاون للعمل على 
حتقيق ذلك وايجاد آليات فعالة ملتابعة وتنفيذ 
القرارات للوصول بالعمل البيئي الى املستوى 
الذي يرقى لطموح القادة ويحقق الرفاهية ملواطني 

دول املجلس.
ومن املقرر ان يناق���ش اعضاء اللجنة على 
مدى يومني العديد من املواضيع والقضايا التي 
حتتاج الى التدقيق مثل التغير املناخي والبرامج 
البيئية املش���تركة والتعاون مع البنك الدولي 
في ش���أن حماية البيئة البحري���ة وغيرها من 
القضايا بهدف الوصول الى توصيات س���يتم 
رفعها للوزراء املس���ؤولني عن البيئة في دول 
املجلس ملناقشتها  خالل اجتماعها املقبل بهدف 
اتخاذ القرارات الالزمة خلدمة القضايا البيئية 

وسالمة االنسان.

نتج عنها العديد من القرارات احملققة للتعاون 
والتكامل بني دول املجلس.

وأمل املضحي ان يس���فر العمل املشترك عن 
مواءمة التشريعات القانونية واعتماد املعايير 
املشتركة وتبادل املعلومات البيئية التي تساعد 

دول املجلس في حتقيق طموحاتها.
وبدوره، أثنى األمني العام املس���اعد لشؤون 
االنسان والبيئة في االمانة العامة د.عبداهلل بن 
عقلة على جهود صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد رئيس الدورة احلالية للمجلس 

ووضع االطار العام لبرامج التثقيف البيئي بهدف 
توعية املواطنني والقيام بعمليات الرصد البيئي 

والرقابة املستمرة للتوعية البيئية.
ولف���ت الى ان العمل البيئي في دول مجلس 
التعاون انطلق عندما وضع القادة اخلليجيون 
أسس���ا ومبادئ عامة حلماي���ة البيئة في القمة 
السادسة ملجلس التعاون في مسقط والتي مت 
ترجمتها من املعنيني بالشؤون البيئية الى خطط 
وبرامج عب���ر جلان فنية وفرق لوضع اخلطط 
والتنفيذ على املستويني الوطني واالقليمي والتي 

دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي اهمية التكاتف والتعاون بني اجهزة البيئة 
في دول مجلس التعاون للوصول الى التنسيق 
الكام���ل بني الدول لتحقي���ق متطلبات التنمية 
املستدامة. معتبرا ان العمل البيئي يتطلب املزيد 
من املتابعة وتوحيد اجلهود على كل االصعدة 

للوصول الى االهداف املنشودة.
كالم املضحي جاء خالل افتتاح االجتماع ال� 
25 للجنة التنسيق البيئي في مجلس التعاون 
اخلليجي امس في فندق الشيراتون والذي يعتبر 
مبنزل���ة اجتماع حتضيري الجتم���اع الوزراء 
اخلليجي���ني املعنيني بالش���ؤون البيئية الذي 

تستضيفه الكويت في مايو املقبل.
ولف����ت املضحي الى ان اجلهد ال����ذي يبذله 
املعن���ي���ون بالش������ؤون البيئي�������ة في دول 
املج����لس يهدف الى سالمة منطقتنا احليوية 
من التلوث البيئي حفاظا على مواردها الطبيعية 
من التبديد واالس���تنزاف، شاكرا االمانة العامة 
ما تبذله من جهود هادفة الى ترس���يخ مسيرة 
التعاون وحتمل مس���ؤولية حماية البيئة التي 

نعيش فيها.
واكد ان الكويت أولت اهتماما كبيرا ملس���ألة 
احملافظة على البيئة احمللية واالقليمية والتنمية 
املصاحبة له���ا بقيادة صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد الذي عهد للهيئة العامة 
للبيئ���ة بالقيام بعدة امور تس���اهم في حماية 
البيئة ومنها وضع وتطبيق السياس���ة العامة 
حلماية البيئة واالس���تراتيجيات وخطة العمل 
لتحقيق التنمية املستدامة والرقابة على االنشطة 
واالجراءات واملمارسات املعنية بحماية البيئة 

تحت شعار »كلنا نشارك«

»السالمة المرورية« تنظم يومًا مفتوحًا 
على شارع الخليج 30 يناير

القائمة العمالية في  نقابة البلدية 
استعرضت إنجازاتها

اكد رئيس القائمة العمالية املشاركة في اعادة انتخابات نقابة العاملني 
في بلدية الكويت فراج العرادة ان القائمة العمالية اجتهدت وثابرت 
ودافعت عن حقوق العاملني في البلدية خالل الدورة املاضية وحققت 
م����ن االجنازات ما فاق احلقبة املاضية مبراحل، وذلك وفاء منها على 
العهد الذي قطعته على نفسها بأن تكون احلارس األمني عن احلقوق 

واملكتسبات العمالية املشروعة ومن خالل هذه املسيرة.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي نظمته القائمة في نقابة العاملني 
بالبلدية مساء امس األول حيث اوضح العرادة ان من االجنازات واملكاسب 
الت����ي حققتها القائمة العمالية صدور القرار الوزاري اخلاص بإعفاء 
بعض الفئات من نظام البصمة مثل »من جتاوز خدمة 20 عاما وما فوق 
في البلدية، حاملي الضبطية القضائية، شاغلي الوظائف االشرافية، 
املعاقني وذويهم والقائمني على شؤونهم، املستشارين واملستشارين 
املس����اعدين والوظائف القيادية والعاملني في نظام النوبات«، كما ان 
القائمة استطاعت اقرار كادر لش����اغلي الوظائف الهندسية املساندة 
وبدل مكافأة تشجيعية )35 � 120 دينارا( وبدل طبيعة عمل )15 � 115 
دينارا( وبدل مستوى وظيفي )20 � 100 دينار( شمل 1100 موظف في 
عام 2006 وكادر مشرفي ومفتش����ي األغذية واللحوم واملخابز وبدل 
مستوى وظيفي )30 � 110 دنانير( وبدل طبيعة عمل )15 � 120 دينارا( 
وبدل مكافأة تش����جيعية )25 � 90 دينارا( شمل 900 موظف في عام 
وبدل التفتيش )20 � 50 دينارا( وبدل الضبطية القضائية )20 دينارا( 
ملشرفي ومفتشي النظافة واالعالنات ومفتشات الصالونات وصحة 
البيئة شمل 640 موظف وانصاف مساعدي ومفتشي النظافة واالعالنات 
خريجي دورة 2003/2002 مبنحهم بدل التفتيش 20 دينارا شمل 112 
موظفا عاما باالضافة الى تنظيم دورات حتويلية تأهيلية تفتيشية 
للوظائف االدارية حملة شهادة املتوسطة والثانوية العامة وانصاف 
بعض موظفي بلدية األحمدي في االعمال املمتازة وانصاف العاملني 
في فريق الطوارئ في بلدية األحمدي في التقارير الس����رية السنوية 
واعادة العاملني املنقولني تعسفا من بلدية محافظتي الفروانية وحولي 
وانصاف املوظفات العامالت في ادارة التطوير والتدريب واعادة صرف 
بدل موقع للعاملني في الوظائف ذات الطابع الهندسي وانصاف احد 
مسؤولي مركز ميناء الشويخ والغاء قرار اخلصم واعادة املبالغ التي 

خصمت منه دون وجه حق.

ماضي اخلميس

بدر املطر

 )سعود سالم(د.صالح املضحي وعبداهلل بن عقلة خالل االجتماع


