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العاملون بإيكويت: الزنكي سيحافظ على الطاقات البشرية
أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني بشركة 
إيكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري ان 
تولي الزنكي القيادة في هذه املرحلة بعد ان كان 
يشغل العديد من املناصب القيادية في مؤسسة 
البترول الكويتية )كشركة البترول الوطنية 
الكويتية وشركة نفط الكويت(، ومبا امتلكه 
من خبرة قيادية في هذه الشركات الكبرى ال 
شك ستجعله أكثر حرصا على مصلحة العامل 
الكويتي وأكثر التزاما باحلفاظ على متطلباته 

واستثماره للطاقات  البشرية الكويتية.
وقال الهاجري ان العاملني في شركة ايكويت 
للبتروكيماويات يتطلعون الى ان يتخذ الزنكي 
القرارات اجلريئة التي من شأنها ان حتافظ على 
الطاقات البشرية الكويتية وان تكون املطالب 
العادلة التي يطالب بها املوظفون لها أولوية 

لدى الرئيس اجلديد، األمر الذي يخلق حالة 
من الرضا واالستقرار في أوساطهم.

الزنكي شخصية  الهاجري: كون  وأضاف 
محايدة ومبا ميتلك من خبرات سيقرب كثيرا 
م����ن وجهات النظر، خاص����ة ان ابناء القطاع 
يواجهون صعوبات ومش����اكل البد من اتخاذ 

قرارات حاسمة وجريئة حللها.
وحول ما ينتظره ويتطلع له أبناء ايكويت 
على وجه اخلصوص من الرئيس اجلديد، قال 
الهاج����ري اننا في ايكوي����ت يعتبرنا اجلميع 
احد اهم اوجه الشراكة االستثمارية الناجحة 
ب����ني القطاع اخلاص )املتمثل في ش����ركة داو 
االميركية(، والقطاع احلكومي )املتمثل في شركة 
)PIC( اململوكة ملؤسسة البترول الكويتية(، 
اال انن����ا كأبناء للقطاع مازلن����ا ننتظر اتخاذ 

خطوات أكثر جرأة تعزز هذه الصورة البناءة 
للشراكة، حيث ان مؤسسة البترول الكويتية 
متتلك 42.5% ل� )PIC( مبا يؤهلها، ألن تكون 
خير داعم وسند للطاقات الوطنية املتمثلة في 

العنصر الكويتي العامل بالشركة.
وأكمل الهاجري ان ابناء الكويت تشملهم 
مظلة مؤسس����ة البترول الكويتية كما حدث 
سابقا مع زمالئهم موظفي شركة نفط اخلليج 
الكويتيني، وان يتمتعوا باملميزات نفسها التي 
لزمالئهم في مختلف الشركات النفطية التي 
تنضوي حتت لواء املؤسسة، مؤكدا ان مثل هذه 
اخلطوات اجلريئة هو ما يتطلع اليه العاملون 
في ايكويت للبتروكيماويات، األمر الذي سيؤدي 
بال شك للمزيد من جذب االستثمارات اجلديدة 

وزيادة اإلنتاج وحتقيق املزيد من األرباح.

»الصحافيين«: 120 متدرباً في »تنمية المهارات الصحافية«
بدأت الدورة التدريبية التي تنظمها جمعية 
الصحافيني بالتعاون مع كلية االعالم بجامعة 
ميزوري في الواليات املتحدة االميركية والتي 
حملت عنوان »تنمية املهارات الصحافية« مساء 
امس االول وتستمر ملدة 3 ليال، وشارك فيها 
عدد كبير من الكت����اب والصحافيني بلغ 120 
متدرب����ا، وافتتحت الدورة بكلمة القاها عميد 
كلية االعالم بجامعة مي����زوري في الواليات 
املتحدة االميركية البروفيسور روجرز والتي 
اك����د فيها ان علم االع����الم يعتبر من احلقول 
العلمية املتطورة بش����كل سريع جدا بسبب 

تطور الوسائل االعالمية.
واضاف البروفيسور روجرز انه رغم دخول 
الكثير من الوسائل االعالمية كالوسائط املتعددة 

وغيره����ا، اال ان دور الصحاف����ة اليزال رائدا 
ومتقدما، مشيرا الى ان الصحافة تتعرض الى 
الكثير من التغيرات في الفترة احلالية كدخول 
اسلوب عصري للصحافة عن طريق االنترنت 

وتأثيرها السلبي على الصحافة الورقية.
وافاد البروفيس����ور روجرز ب����أن االزمة 
االقتصادي����ة التي اصابت العالم بأس����ره في 
السنوات االخيرة اثرت على الصحف في مختلف 
دول العالم قائال: االزم����ة االقتصادية تعتبر 
املتهم االول في اغالق الكثير من الصحف، كما 
انها املسؤولة عن فقدان الكثير من الصحافيني 

لوظائفهم.
بدورها قالت استاذة قسم االعالم في كلية 
االعالم بجامعة مي����زوري بالواليات املتحدة 

االميركية البروفيس����ورة مارتي اس����تيفاني 
ان اخالقي����ات املهنة االعالمية تعتبر املقياس 
االول لرقي املؤسس����ة االعالمية، الفتة الى ان 
للصحاف����ة العربية واخلليجية بالتحديد لها 
طابعها اخلاص وذلك الختالف الثقافات التي 

تعيشها املجتمعات اخلليجية.
واشارت الى ان الناشرين بالصحف ينقسمون 
الى قسمني االول: الصحافيني الذين من واجبهم 
ان يعرضوا االحداث والقضايا بحيادية، والقسم 
االخر هم الكتاب الذي����ن ينحصر دورهم في 
كتابة آرائهم حول مختلف القضايا، موضحة 
انه من اهم عيوب الكتاب كتابتهم حول قضية 
دون االملام بها او الضعف اللغوي الذي يقوم 

بتوصيل الفكرة بصورة خاطئة.

مجلس الوزراء: اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحصيل ديون الدولة
واستعادة مستحقاتها وإيجاد وسائل تشجع المستهلكين على تسديد التزاماتهم

وافق على مشروعي مرسومين بإنشاء كلية العمارة بالجامعة وأكاديمية الكويت للفنون

د.محمد العفاسي وأحمد الهارون وروضان الروضان خالل اجللسة  سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل اجللسة

ومشروع مرس���وم باملوافقة 
على مذكرة تفاهم بني حكومة 
الكويت وحكومة اململكة األردنية 
الهاشمية بش���أن التعاون في 
مجال الطرق واجلسور واألبنية 
والعطاءات ومشروع مرسوم 
باملوافقة عل���ى مذكرة تفاهم 
الكويت وحكومة  بني حكومة 
العربية السورية  اجلمهورية 
الطرق  للتع���اون في مج���ال 
واجلس���ور ومشروع مرسوم 
باملوافق���ة على مذكرة التفاهم 
بشأن التعاون في مجال امللكية 
الصناعية بني حكومة الكويت 

وحكومة مملكة البحرين.
وقرر املجلس املوافقة على 
الى  املراسيم ورفعها  مشاريع 

صاحب السمو األمير.

تحصيل المستحقات

واطلع املجلس على التقرير 
األول لفريق عمل متابعة آليات 

حتصيل مس���تحقات اجلهات 
احلكومية لدى املس���تفيدين 
بخدماتها واملكلف مبوجب قرار 
مجلس الوزراء وذلك برئاسة 
رئي���س جهاز متابع���ة األداء 
احلكومي الشيخ محمد العبداهلل. 
واستمع بهذا الصدد الى شرح 
قدمه كل من وكيل وزارة املالية 
ووكي���ل وزارة الكهرباء واملاء 
حيث مت تقدمي عرض تفصيلي 
للديون املستحقة على اجلهات 
احلكومية والتي تتجاوز قيمتها 
مليار و197 مليون دينار موزعة 
على الديون املستحقة للدولة 
واملبالغ عن خدم���ات وأعمال 
مؤداة ومبالغ حتت التحصيل 
ومبالغ حتت التسوية وذلك من 
واقع احلساب اخلتامي للسنة 

املالية 2010/2009م.
كم���ا اس���تعرض املجلس 
التفصيلية املتعلقة  البيانات 
الديون  بحص���ر وتصني���ف 
املس���تحقة واإلج���راءات التي 
قامت بها اجله���ات احلكومية 
وأهمه���ا وزارة الكهرباء واملاء 
ووزارة املواص���الت لتحصيل 
مديونياتها ومقترحاتها لتطوير 
آليات التحصيل ورفع كفاءتها 
وتوفير جميع متطلبات تنفيذها 
مبقوماتها اإلعالمية والتوعوية 
والقانونية والفنية والبشرية 
والكلف���ة املالية مبا يؤدي الى 
حتصيل ديون الدولة واستيفاء 
جمي���ع مس���تحقات الدول���ة 
ويجسد حرص احلكومة على 
املال وصيانته  احملافظة على 
ويكفل حسن ترشيد استخدام 
اخلدمات احلكومية وارتقائها 
وتطويره���ا وتكري���س روح 
الوطنية وحتقيق  املسؤولية 

املصلحة العامة للجميع.
وقد أكد مجلس الوزراء على 

ضرورة اتخاذ جميع التدابير 
واإلجراءات القانونية والعملية 
الكفيلة بتحصيل ديون الدولة 
واستعادة مستحقاتها باعتبارها 
ماال عاما واجب االس���تحقاق 
والتحصيل وإيجاد الوس���ائل 
املناس���بة لتشجيع  واألدوات 
املس���تهلكني عل���ى تس���ديد 
التزاماتهم وممارسة واجبهم 
الوطن���ي. ثم بح���ث املجلس 
الشؤون السياسية في ضوء 
التقاري���ر املتعلق���ة مبجم���ل 
التطورات الراهنة على الساحة 
السياس���ية عل���ى الصعيدين 

العربي والدولي.
وأعلن وزي���ر النفط ووزير 
اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل 
ال���وزراء وافق على  ان مجلس 
مشروع مرسوم بتعيني فاروق 
حس���ني الزنكي نائب���ا لرئيس 
مجلس اإلدارة ورئيسا تنفيذيا 
ملؤسسة البترول الكويتية ملدة 

ثالث سنوات.
العبداهلل في  الوزير  وقال 
تصريح ل� »كونا« عقب االجتماع 
الوزراء ان  األسبوعي ملجلس 
مشروع املرس���وم ذاته نص 
على تعيني خمسة اعضاء في 
مجلس ادارة مؤسسة البترول 
الكويتية ملدة ثالث سنوات وهم 
د.خليفة ناصر العذبي الصباح 
وعبدالوه���اب محم���د الوزان 
واحمد محمد صالح العدساني 
وعبداهلل محمد املنيس ورجا 

حجيالن املطيري.
التج���ارة  واعل���ن وزي���ر 
والصناع���ة احم���د اله���ارون 
ان مجلس ال���وزراء وافق في 
اجتماعه األسبوعي على مشروع 
مرس���وم بتعيني حامد صالح 
الكويت  السيف مديرا لسوق 

لألوراق املالية.

ومش���روع مرس���وم في شأن 
انشاء أكادميية الكويت للفنون 
وعلى مشروع مرسوم باملوافقة 
على اتفاقية التعاون الزراعي 
الكويت وحكومة  بني حكومة 
جمهورية أرمينيا وعلى مشروع 
مرسوم باملوافقة على اتفاقية بني 
حكومة الكويت ومجلس وزراء 
البوس���نة والهرسك للتعاون 
في مجال الس���ياحة ومشروع 
مرس���وم باملوافقة على اتفاق 
تعاون في املجالني الش���بابي 
والرياضي بني حكومة الكويت 
أذربيجان  وحكومة جمهورية 
ومشروع مرس���وم باملوافقة 
على اتفاقية تعاون في املجال 
السياحي بني حكومة الكويت 
وحكومة اجلمهورية االيطالية 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
مذكرة تفاهم بش���أن التعاون 
في مجال العم���ل بني حكومة 
الكويت وحكومة مملكة البحرين 

مرتادي الطرق وانسياب احلركة 
املروري���ة وانخف���اض الكلفة 
السلبية للمشاكل املرورية الى 
جانب تسهيل تنفيذ مشاريع 

اخلطة التنموية للدولة.
كما ناقش املجلس متطلبات 
واحتياج���ات تنفي���ذ ه���ذه 
االستراتيجية وسبل إخراجها 

الى الواقع العملي.
وأش���اد املجلس باجلهود 
املبذول���ة ف���ي إع���داد ه���ذه 
االستراتيجية وكلف اجلهات 
املعنية باس���تكمال االجراءات 
الكفيل���ة بتنفيذه���ا وحتقيق 

أهدافها االيجابية.

كلية للعمارة

كما اطل���ع املجل���س على 
توصي���ات جلن���ة الش���ؤون 
املوافقة على  القانونية بشأن 
مشروع مرسوم بإنشاء كلية 
العم���ارة بجامع���ة الكوي���ت 

خط���ط الدولة. وأوضح وزير 
الداخلي���ة للمجل���س أن هذه 
االستراتيجية قد حظيت بدعم 
من جميع اجلهات ومت عرضها 
في ورش عمل متخصصة شارك 
فيها املسؤولون ووسائل اإلعالم 
ومكتب البرنامج اإلمنائي لألمم 
املتحدة في الكويت والتي تأتي 
تنفيذا ملتطلبات دعوة صاحب 
السمو األمير لتحويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري عاملي من 
خالل ربط قطاع النقل باخلطط 
التنموية للدولة وبناء قطاع نقل 
مستدام يعزز االستعمال األمثل 
املادية والبشرية  لإلمكانيات 
لتج���اوز املعوق���ات االدارية 
واحلد من تشابك االختصاصات 

واختصار الدورة املستندية.
ومن املنتظر أن يسهم هذا 
العديد  املش���روع في حتقيق 
م���ن النتائ���ج اإليجابي���ة في 
احملافظة على أرواح وسالمة 

اجلهات ذات العالقة.

خطة المرور

واس���تمع املجلس في هذا 
الصدد الى ش���رح قدمه وزير 
الفريق ركن متقاعد  الداخلية 
الش���يخ جابر اخلالد، ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء محمود الدوسري 
ووكيل ادارة الفتوى والتشريع 
املستش���ار ه���دى الش���ايجي 
ومستشار مشروع االستراتيجية 
الوطنية للمرور حيث شرحوا 
محاور االستراتيجية املقترحة 
للمش���روع الوطن���ي لتطوير 
احلركة املرورية خالل السنوات 
العشر املقبلة وحتديد أولويات 
املش���اريع املطل���وب تنفيذها 
ومهام اجله���ات املعنية ضمن 
خطة تنفيذية عملية تسهم في 
خلق قطاع نقل مستدام يتسم 
مبعايير السالمة العالية ويدعم 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
مس���اء امس في قصر السيف 
برئاسة س���مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
الدولة لشؤون  وقال وزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
ف���ي تصريح صحاف���ي عقب 
االجتماع ان املجلس اطلع في 
مستهل اجتماعه على الرسائل 
التي تلقاها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد من كل من 
رئيس اجلمهورية االسالمية 
اإليرانية ورئي���س جمهورية 
النمسا الفيدرالية وملك مملكة 
إسبانيا ورئيس جمهورية بنني 
ورئيس جمهورية ألبانيا ورئيس 
جمهوري���ة صربي���ا ورئيس 
الس���نغال ورئيس  جمهورية 

جمهورية قرقيزستان.
الرسائل ضمن  وتأتي هذه 
القائمة  الطيبة  العالقات  إطار 
بني الكويت وكل من هذه الدول 
الصديقة والرغبة املشتركة لدعم 
أوجه التعاون بينهما فيما يحقق 

املصالح املشتركة.
ثم رحب املجلس بالزيارة 
التي يق���وم بها للب���الد امللك 
مس���واتي الثالث � ملك مملكة 
س���وازيالند الصديقة متمنيا 
للضيف والوفد املرافق له طيب 

اإلقامة في البالد.
وضمن إطار اجلهود املبذولة 
للمساهمة في حل مشكلة املرور 
والنقل في البالد فقد استعرض 
املجلس تقري���ر الفريق الفني 
املش���كل مبوجب قرار مجلس 
الوزراء إلعداد االستراتيجية 
الوطنية للمرور وقطاع النقل 
وإنشاء هيئة عامة للنقل تتولى 
مسؤولية النقل والطرق والسكك 
احلديدية وتطوير وسائل النقل 
اجلماعي واملترو وذلك مبشاركة 

المجل�س كلّف الجه�ات المعني�ة بتنفيذ مش�روع قدمه وزي�ر الداخلية لتطوي�ر الحرك�ة المرورية خالل الس�نوات العش�ر المقبلة

بيكر: بريطانيا ستشارك الكويت االحتفال بأعيادها الوطنية
الدف���اع  االقليم���ي وتع���زز 
والتجارة والعالقات التجارية 

بني البلدين.
الدور  ال���ى  ولف���ت بيكر 
القيادي الذي تلعبه الشركات 
البريطانية في خطة الكويت 
لتنمية البني���ة التحتية من 
اخلدم���ات املالي���ة والنف���ط 
وش���ركات الغاز البريطانية 
اضافة الى السيارات والتسوق 
مبينا ان الكويت تعتبر احد 
اكبر املستثمرين في بالده من 
خالل الهيئة العامة لالستثمار 
التي تلعب دورا مهما في قطاع 
اخلدمات املالية واالستثمارات 

في بريطانيا.

بريطاني���ا والذك���رى ال� 20 
لتحرير الكويت حيث يستعد 
البلدان لالحتفال باملناسبتني 
باطالق مجموعة من االحتفاالت 
بهذه املناس���بة حتت مسمى 

احتفاالت 5020.
واضاف ان اململكة املتحدة 
تق����ف جنبا ال���ى جنب مع 
الكويت لت�ل�ع�ب دورا كبيرا 
في هذه االحتفاالت معتبرا ان 
هذه املناس���بات ليست فقط 
احتفاال باملاض���ي، بل تطلع 
الى املستقبل واستكمال عدد 
 � البريطانية  املب���ادرات  من 
التي من  الكويتية املشتركة 
ش���أنها ان حتقق االستقرار 

االعمال البريطاني( امس: ان 
الذكرى  املقبل سيشهد  العام 
الكويت عن  ال� 50 الستقالل 

أكد السفير البريطاني لدى 
الكويت فران���ك بيكر متانة 
الت���ي جتمع بني  العالق���ات 
البلدين ف���ي جميع املجاالت 
واالمني���ة  الديبلوماس���ية 
واالقتصادية والثقافية كاشافا 
اململكة املتحدة  عن مشاركة 
في احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية )عيد التحرير وعيد 
االستقالل( في فبراير من العام 

املقبل.
وقال السفير بيكر في كلمته 
مبناسبة افتتاح حفل التعارف 
االجتماعي والثقافي والتجاري 
الذي تنظم���ه جمعية رجال 
البريطانية )منتدى  االعمال 

السفير فرانك بيكر


