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إدارات البرنامج أكملت استعداداتها الستقبالهم في مواعيد الدوام الرسمي

األنصاري: برنامج إعادة الهيكلة يستقبل المسّرحين ابتداء من األحد

اميان االنصاري

السميري: نسعى للقضاء على المشكلة

»المهندسين« تدعو المسرحين للتفاعل
 مع الحملة الوطنية للدفاع عن حقوقهم

ثم���ن رئيس مركز خدمة 
املهندسني  املهندس بجمعية 
م.احمد السميري دور احلملة 
الوطني���ة للدفاع عن حقوق 
املوظفني في دعوتها من اجل 
التفاعل مع مشكلة املسرحني 

ووضع حلول فورية لها.
ان���ه اميان���ا من  وق���ال 
جمعية املهندسني بأن قضية 
املسرحني هي قضية الكويت، 
وما سيترتب عليها سيؤثر 
باإليج���اب والس���لب على 
شبابنا، ش���اركت اجلمعية 
في احلمل���ة لتواصل دورها 

في خدمة املجتمع.
وأضاف من اجل ذلك ندعو املس���رحني للتفاعل مع اللجنة من 
خالل مقرها الرئيسي في جمعية املهندسني والتقدم للتسجيل في 
االستمارات املعدة حلصر اعداد املسرحني وتقدمي ما يثبت ذلك من 

اجل وضع حلول فورية لقضيتهم.
واشار الى ان احلملة الوطنية ستسعى الى التواصل مع نواب 
مجلس األمة ومع احلكومة للوصول الى حل من ش���أنه ان يخدم 
فئة املسرحني خاصة ان هناك من هذه الفئة اناسا تعرضت حياتهم 
للتدمير الشامل بس���بب تسريحهم من اعمالهم ومنهم معرضون 
لدخول الس���جن بسبب الديون والقروض، كما ستحرص احلملة 
على سرية البيانات التي س���تتم جميعها من اجل احملافظة على 

اصحابها.
وبني ان اجلمعية وفرت خطا مباشرا على الرقم 99832008 وتدعو 
أصحاب املشكلة لالتصال عليه لالسراع في تسجيل بياناتهم، او 
التواصل من خالل موقع جمعية املهندسني الكويتية وملء االستمارة 
املعدة لذلك او التواصل على hotmail.com@email:q8work2009 و

.http://www.kse.org.kw

اجلمع بني هذا البدل وأي مبالغ 
أخرى متنح للمتعطل عن العمل 
الظ���روف االقتصادية  في ظل 

الطارئة.
وأن كل من يدل���ي ببيانات 
غير صحيحة بقصد احلصول 
على البدل املنصوص عليه فإن 
هذا القرار يعاق���ب بالعقوبات 
املنص���وص عليها ف���ي قانون 

اجلزاء رقم 16 لسنة 1960.
واوضحت االنصاري انه مت 
اللجنة برئاسة وزارة  تشكيل 
املالية وعضوية ديوان اخلدمة 
الهيكلة  اعادة  املدنية وبرنامج 
الش���ؤون االجتماعية  ووزارة 
التأمينات  والعمل ومؤسس���ة 
االجتماعية لتتولى دراسة جميع 
ابعاد املشكلة واقتراح احللول 
العملية املناسبة لها مبا يراعي كل 
االعتبارات واجلوانب االجتماعية 
واالقتصادية والقانونية وجميع 
انعكاس���اتها وآثارها املختلفة 
وقدمت نتائج هذه الدراسة الى 

مجلس الوزراء.

معالجة حقيقية

وزادت قائل���ة: ان البرنامج 
قام بطرح سلسلة وسائل فعالة 
ملعاجلة حقيقية للعمالة الوطنية 
وحمايتها من ه���ذه االجراءات 
التأمني  منها: مش���روع قانون 
ضد البطالة ويهدف املش���روع 
الى وقاية العمالة الوطنية من 
اي مخاطر محتملة بسبب االزمة 
املالية ووضع خطة استراتيجية 
ملواجهتها، وتعتمد هذه اخلطة 
على توفي���ر حماية اجتماعية 

واقتصادية وضمان حقوق اكبر 
لفترات اطول للعمالة الوطنية 
عن طريق اقتراح تدخل تشريعي 
من ش���أنه معاجلة اثار االزمة 
بصورة حقيقية وفعالة ولكنه 
قد يستغرق بعض الوقت وهو 
مش���روع قانوني للتأمني ضد 

البطالة.
واضافت ان هذا التش���ريع، 
اع���ده برنامج اع���ادة الهيكلة 
الذي راعى ضرورة التنس���يق 
مع املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعي���ة وتوفير تعويض 
مناسب للعاطل من آخر اجر كان 
يتقاضاه العاطل الذي يتعرض 

للبطالة بسبب ال يد له فيه.
واستطردت بأن هذا القانون 
ال���ى حتقي���ق االمان  يه���دف 
االقتصادي للمواطنني ويساعد 
على االستقرار االجتماعي، كما 
يه���دف القانون ال���ى احلد من 
التفاوت في االمتيازات الوظيفية 

بني القطاعني اخلاص والعام.

إنشاء المشروعات الصغيرة

واضاف���ت االنص���اري ان 
البرنامج ايض���ا طرح برنامج 
التوسع في انشاء املشروعات 
الصغيرة وذلك من خالل تشجيع 
املواطن���ني عل���ى االنخراط في 
العمل احلر، حيث ميكن مساعدة 
املبادرين في انش���اء املشروع 
اخلاص عن طريق تقدمي معونات 
تتمثل في تقدمي دراسات اجلدوى 
االقتصادي���ة ليتمكن املتعطل 
من اختي���ار ما يراه مناس���با 
ملشروعه وازالة العقبات االدارية 

الس���تخراج الرخص وانش���اء 
الكيان القانوني للنشاط وانشاء 
حاضنات للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وتقدمي الدعم املالي 
عن طريق مساعدته في صرف 
الع���الوة االجتماعي���ة وعالوة 

االوالد.
وأحملت الى ان البرنامج طرح 
فكرة التعجيل باتخاذ االجراءات 
املناسبة لعرض مشروع قانون 
العمل ف���ي القطاع االهلي على 
مجلس االم���ة متهيدا إلصداره 
وكذلك تنفيذ قرار نسب العمالة 
الوطني���ة ف���ي اجله���ات غير 
احلكومية للتحقق من استيفاء 
الشركات للنسب املقررة بقرار 
مجلس الوزراء والعمل به اعتبارا 

من 19 سبتمبر.
وفي نهاية تصريحها اهابت 
االنصاري باملسرحني من القطاع 
اخلاص الى احلضور شخصيا 
في الفترة ما بني 1 اكتوبر املاضي 
وحتى 3 اجلاري ملقر البرنامج 
الكائ���ن في منطق���ة الضجيح 
في س���جل املس���رحني وتقدمي 
املستندات املطلوبة وهي: اصل 
قرار انه���اء اخلدمة من القطاع 
اخلاص وص���ورة عنه واصل 
وصورة ع���ن آخر مؤهل علمي 
حصل عليه بعد املؤهل الدراسي 
واصل ش���هادات اخلبرات التي 
حصل عليها بعد املؤهل الدراسي 
واي شهادات او اوراق ثبوتية 
اخرى ويتم اخ���ذ املواعيد عن 
طريق هات���ف 103 خالل اوقات 
الرسمي للحصول على  الدوام 

املوعد احملدد.

صرحت مديرة ادارة العالقات 
العامة واإلعالم في برنامج اعادة 
العاملة واجلهاز  القوى  هيكلة 
التنفيذي للدولة اميان االنصاري 
ب���أن ادارات البرنامج املختلفة 
أكملت اس���تعداداتها الستقبال 
املواطنني املسرحني من شركات 
ومؤسسات القطاع اخلاص ابتداء 
من األحد املقبل ضمن الضوابط 
والشروط التي وضعها مجلس 

الوزراء.
وقالت في تصريح صحافي ان 
البرنامج أعد خطة عمل عاجلة 
وآجلة منذ استشعر باملشكلة 
االقتصادي���ة العاملية وتأثيرها 
عل���ى االقتصاد احملل���ي وبعد 
صدور قرار مجلس الوزراء سيتم 
استقبال املسرحني من العمل في 
القطاع اخلاص إلنهاء متطلبات 
صرف بدل التعطل لهم اعتبارا 

من الشهر املقبل.
وأكدت ان شروط صرف بدل 
التعطل ه���ي: ان يكون كويتيا 
قادرا على العمل وانتهت خدمته 
باجلهة غير احلكومية التي يعمل 
بها خالل الفترة من أول أكتوبر 
2008 حتى صدور القرار قسريا 
بسبب خارج عن ارادته. واشار 
القرار في مواده الى ان يستحق 
املتعطل ع���ن العمل بدال نقديا 
يعادل 60% من املرتب اخلاضع 
للتأمني األساس���ي للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، 
يضاف اليه مبلغ 220 دينارا دون 

اي زيادات او اضافات أخرى.
القرار  وتابع���ت: اش���ترط 
العمل  الستحقاق املتعطل عن 

أن يكون كويتي اجلنسية وأال 
يقل عمره عن 18 عاما وان يكون 
مؤمنا عليه ستة أشهر متصلة 
على األقل قب���ل انتهاء اخلدمة 
وأال تك���ون خدمته ق���د انتهت 
باالستقالة أو االنقطاع عن العمل 
وعدم االلت���زام مبواعيد العمل 
او لصدور حكم بعقوبة مقيدة 
للحرية ف���ي جناية او جرمية 
مخلة بالش���رف او االمانة وان 
يكون مقيدا كمتعطل عن العمل 
لدى برنامج اعادة الهيكلة وأال 
يكون مستحقا ملعاش تقاعدي، 
واال يكون مقيدا بإحدى مراحل 
التعلي���م أو مس���جال بإحدى 
الدورات التدريبية التي تنظمها 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ويستثنى من ذلك املتزوجون من 
طلبة اجلامعة واملعاهد التطبيقية 
أو ممن بلغ عمره 25 عاما او لديه 

ولد أو أكثر.
واضافت االنصاري ان القرار 
الذي اعد مسبقا من قبل البرنامج 
ووافق عليه مجلس الوزراء ولم 
يتم ادخ���ال اي تعديالت على 
املشروع املقدم من اللجنة التي 
املالية مصطفى  ش���كلها وزير 
الش���مالي، وذلك بع���د تدارس 
املجلس جميع ابعاد املش���كلة 
وس���بل مواجهتها ومعاجلتها، 
وجتن���ب اآلث���ار االجتماعي���ة 
واألسرية السلبية املترتبة على 

هذه املشكلة.
وبينت ان القرار يشير الى 
ان املتعط����ل يس����تحق البدل 
اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ 
تس����جيله لدى برنامج اعادة 

الهيكلة وملدة ستة اشهر.

وقف صرف البدل

وأشارت األنصاري الى بنود 
الب���دل للمتعطل  وقف صرف 
فقالت: ان وق���ف صرف البدل 
للمتعط���ل يكون ف���ي احلاالت 
التالية: عدم االلتزام باملواعيد 
التي حت���دد ل���ه للمراجعة او 
االمتناع عن تقدمي املس���تندات 
املطلوب���ة من���ه وكذلك رفض 
االلتحاق بالعمل الذي يتاح له 
وكذلك رفض االلتحاق بالدورة 
التدريبية التي حتدد له وكذلك 
اذا ثبت انشغاله حلسابه اخلاص 
او لدى الغير، ويعود احلق في 
صرف البدل بزوال سبب الوقف، 
كما يسقط حق املتعطل في صرف 
التاليتني:  البدل في احلالت���ني 
الذي  رفض االلتح���اق بالعمل 
يتاح له مرتني ورفض االلتحاق 
بالدورات التدريبية التي حتدد 

له مرتني.
وأكدت األنصاري انه ال يجوز 

م.احمد السميري

جمال الرويح: نقترح أن يستفيد من بدل التعطل من انتهت خدمته باالستقالة أو اإلقالة
اس��تنكر جتمع العاملني في القطاع اخلاص اس��تبعاد 
املس��تقيلني من اعمالهم خالل فترة بداية األزمة املالية من 
املساعدة احلكومية. وقال رئيس التجمع جمال الرويح في 
بداية االزمة كان الكثير من املوظفني الذين تقرر انهاء خدماتهم 
من قبل الشركات التي كانوا يعملون بها يفضلون االستقالة 
الن ذلك من ش��أنه ان يعطيه��م موقفا افضل عند البحث 
عن فرصة وظيفية اخرى، ففي الشهور القليلة األولى من 
األزمة وفي بدايات عمليات تسريح العمالة لم يتوقع معظم 

املوظفني ان استقاالتهم ستلحق بهم الضرر.
واضاف الروي��ح: اود ان ابني تقدير التجمع للمعاجلة 
املقترحة فهي افضل من ال شيء، كما ان املقترح احلكومي 
ش��مل جانبا ايجابيا باضاف��ة 220 دينارا مضافة الى %60 

من الراتب املس��جل في التأمين��ات، وهذه الزيادة نقدرها 
ونثمنها ولكن املعاجلة احلكومية لم تأت بش��كل ش��امل 
واعتراه��ا قصور من جانبني، فحس��ب ما مت نش��ره في 
وسائل االعالم عن املعاجلة احلكومية لوضع املواطنني الذين 
فقدوا وظائفهم بس��بب االزمة االقتصادية ان االس��تفادة 
من املساعدة احلكومية ستشمل كل من فقد وظيفته بغير 
االس��تقالة، وهذا يعني ان املستفيدين هم من مت فصلهم 
كاجراء عقابي، وهذه مفارقة غريبة ان يتم مكافأة املقصر 
على تقصيره بينما يتم اس��تبعاد بعض املستحقني النهم 

فضلوا كرامة االستقالة على اهانة االقالة.
واض��اف جانب القص��ور الثاني يأتي ف��ي حتديد ان 
املستفيدين هم فقط من فقدوا وظائفهم خالل الفترة املاضية، 

وبذلك مت استبعاد من يفقد وظيفته بعد صدور القرار، حتى 
ل��و كان فقده لعمله قد ج��اء دون ارادة منه وبال تقصير 
اقترفه، واشار الرويح الى ان قانون العمل في القطاع االهلي 
احلالي وحتى مقترح القانون اجلديد ال مينع الش��ركة من 
انهاء خدمات املوظف في العقود غير محددة املدة، وبالتالي 
لن يتحقق من اقرار قان��ون العمل اجلديد منفعة في هذا 
االطار اال في جانب متديد فترة االنذار من 14 يوما الى ثالثة 
اشهر حسب املقترح الذي كان مقدما في الفصل التشريعي 
السابق قبل حل مجلس 2008. وقال لقد عقدنا االمل على 
ان تقوم احلكومة باتخاذ اجراء مناسب وطالبناها اكثر من 
مرة باصدار مرس��وم ضرورة في فترة حل املجلس وفي 
عطلته احلالية، ولكن بالنظر الى القصور الذي اشرنا اليه 

انفا في القرار احلكوم��ي اخلاص ببذل التعطل عن العمل 
فان التجمع يؤيد عقد جلس��ة استثنائية ملجلس االمة بهذا 
اخلصوص ويش��كر النواب الذين طالبوا بها ووقعوا على 
طلب عقد جلسة القرار قانون العمل والتخاذ اجراء يحمي 
املسرحني، ونطالب النواب بأن يصححوا االجتاه ونقترح 

عليهم ما يلي او ان يتقدموا ببدائل أفضل:
1- ان يس��تفيد من بدل التعطل عن العمل كل من فقد 
وظيفته خالل الفت��رة من 1 أكتوبر 2008 وحتى 31 يوليو 

2009 سواء باالستقالة او انهاء اخلدمة.
2- ان يستفيد من بدل التعطل عن العمل كل من يفقد 
وظيفته بعد 31 يوليو 2009 بسبب انهاء خدمته، وال يستفيد 

املستقيل بعد هذا التاريخ من البدل.

3- يص��رف البدل عن الفترة الس��ابقة لصدور القرار 
منذ انتهاء عالقة املوظف مبحل عمله الس��ابق بأثر رجعي 
ال��ى 1 أكتوبر 2008 وحتى تاريخ التحاقه بعمل جديد ومبا 

ال يزيد عن ستة اشهر مقبلة.
4- تضمني القرار توفير وظيفة حكومية للمستفيد من 
البدل عند نهاية االشهر الستة، على ان يتاح له ان يستمر 
ف��ي البحث عن فرص للعودة للقطاع اخلاص بالتعاون مع 
برنامج اعادة الهيكلة، وفي حال رفض االلتحاق بوظيفته 
احلكومية او الوظيفية املناسبة املتاحة في القطاع اخلاص 

يتم وقف صرف البدل.
5- اضاف��ة تعريف واضح لفرصة العمل التي تتاح في 

القطاع اخلاص للمستفيد من بدل التعطل.

مشاري الرويح
د.مناور الراجحي

عادل العتيبي
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية القادس���ية التعاونية مش���اري 
الرويح انه غي���ر متفائل بتصريحات وزارة التج���ارة الداعية الى 
ضبط األسعار خالل شهر رمضان، وذلك حلماية املستهلك، مشيرا 
الى ان ظاهرة ارتفاع األس���عار بدأت منذ زمن ولم يتم ضبطها من 
قبل رغم وجود لوائح وقوانني. واضاف ان املستهلك اعتاد على مثل 
هذه التصريحات وما هي اال تخدير، وذلك من خالل مشاهداتنا على 
ارض الواقع ولكن اذا مت ضبط االسعار حسب تصريحاتهم االخيرة 
اعتبره اجنازا رغم انني اش���ك في ذلك. وتساءل الرويح: كيف يتم 
ضبط االسعار وجلنة االسعار التابعة الحتاد اجلمعيات التعاونية 
متوقفة منذ زمن واالسعار تتفاوت من جمعية ألخرى واجلميع يعلم 
ان عودة جلنة االس���عار مطلب ملح للسيطرة على ارتفاع االسعار 

وحماية املستهلك.

مشاري الرويح: تصريحات وزارة التجارة
حول ضبط األسعار تخدير للمستهلك

م. جاسم البدر

قالت الهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة السمكية امس 
انها أصدرت قانونا يقضي باملوافقة 
املبيدات في  على قانون )نظام( 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأوضح رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام للهيئة جاسم البدر 
ان القانون يقضي مبعاقبة كل من 
يخالف القانون باحلبس والغرامة 
إذ تبني انه قام باستيراد او تصنيع 
او تداول اي مبيد قبل احلصول 
على ترخيص في ذلك من اجلهة 

املختصة.
وأش����ار البدر الى ان القانون 
يقضي ايضا مبخالفة كل من يقوم 
باستيراد مبيدات محظور تداولها 
او تصنيعها او استخدام املبيدات 
املعمول بها عل����ى نحو مخالف 
للنشرة او لنسب املثبتات املرخص 
بها في املنتجات الزراعية وطمس 
العبوات  املثبت����ة على  البيانات 
احملتوية على املبيدات، ويخالف 
القانون كل من ينشر إعالنات عن 
املبيدات املسجلة ومشروط تداولها 
وتوصيات السلطة املختصة بشأن 

الهيئ����ة ان يصدر ق����رارا بغلق 
املنش����أة مؤقتا ملدة ال تتجاوز 6 
اش����هر او حتى تصدر الس����لطة 
الواقعة  املختصة بالتحقيق في 
الدعوى قرارا  إليها  التي أحيلت 

بإعادة تشغيلها.
وأفاد بأن املبيدات س����الح ذو 
حدي����ن كونها مواد كيميائية لها 
خصوصيات وعواقب سلبية اذا لم 
يتم تداولها وبيعها وفق ضوابط 
وأس����س علمية تتفق وخواصها 
له����ا من تأثيرات  الكيميائية ملا 
مباش����رة على اإلنسان من خالل 
الزراعية  التصاقها باملنتج����ات 
وبالتربة وتأثيرات غير مباشرة 

على البيئة.
وأوضح ان التحكم في نوعية 
املبي����دات وتركيبه����ا وخواصها 
الكيميائية ومراقبة فترة صالحيتها 
يحق����ق األهداف األساس����ية من 
إنتاجها ومينع تأثيراتها السلبية 
من خالل التأكد من عدم استخدامها 
او االجتار فيها او حفظها او تداولها 
بطرق خاطئة ال تتفق مع مكوناتها 

وتاريخ صالحيتها.

استعمالها وإخفائها عن اجلمهور 
او اإلعالن عن مبيدات لم يرخص 

بها.
وق����ال ان����ه ال يس����مح بفتح 
املبيدات  العبوات احملتوية على 
او إعادة تعبئته����ا دون املوافقة 
املسبقة من اجلهة املختصة وعدم 
استيراد مبيدات انتهت صالحيتها 
او عرضها للتعامل او إدخال مواد 

تالفة او مغشوشة.
وأش����ار الى انه يحق لرئيس 

»الزراعة« توافق على قانون نظام المبيدات 
في دول مجلس التعاون

جانب من اجتماع اللجنة املشتركة في مجال تكنولوجيا املعلومات

الراجحي: التصدي لمن ال يراعي مشاعرنا اإليمانية في رمضان

الطرفان ناقشا سبل نقل المهارات والخبرات

»كوغر« يدشن حملة لمنع بث مواد هابطة في رمضان
محمد المجر

أكد رئيس حملة »كوغر« لتعظيم 
ش����هر رمضان املب����ارك د.مناور 
الراجحي ان »الفضائيات اخلليجية 
احلكومية واخلاصة ال ميكن لها 
ان تنجرف مثلما اجنرفت بعض 
الفضائيات العربية في السنوات 
املاضية، التي تقوم ببث مواد وافالم 
ومسلسالت وأغان هابطة ومفسدة 
العامة  لألخالقيات والسلوكيات 
بصورة متعمدة خصوصا في شهر 
رمضان املبارك، متجاهلة حرمة هذا 
الشهر الفضيل ومشاعر املسلمني«، 
مشيدا في الوقت نفسه بتصريحات 
وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
»اخلاصة باحترام قدسية وعظمة 
هذا الش����هر، وعدم السماح ببث 
برامج ومواد اعالمية ال تتناسب 

وحرمة هذا الشهر الفضيل«.
وق����ال ان����ه »وتفعي����ال لدور 
األكادميية الثقافية اخلليجية )جي 
سي ايه( كإحدى جمعيات ومنظمات 
مجلس العالقات اخلليجية الدولية 
)كوغر( في تعزيز الثقافة والتراث 
اخلليجي والقيم واألسس النبيلة 
للمجتمع اخلليج����ي املبنية على 
املبادئ االسالمية، وحتقيقا لسياسة 
املشاركة اجلماعية ملواطني مجلس 
التع����اون وتوحدهم في احلمالت 
واألنشطة التي تهدف الى االستمرار 
القيم واملبادئ  في احملافظة على 
األخالقية التي يتميز بها ش����عب 
اخلليج العربي واملسلم، فإن »جي 
س����ي ايه« دش����نت »حملة كوغر 
اخلليجية لتعظيم شهر رمضان« 
في دول اخلليج، حلث الفضائيات 

تسيء لعظمة وقدسية هذا الشهر 
املبارك، باالضافة الى ارسال رسالة 
واضحة للمؤسسات االعالمية غير 
اخلليجية، مبدى صالبة اجلبهة 
الشعبية اخلليجية، وعدم تساهلها 
أمام كل من يريد التفكير في انتهاك 
حرمة هذا الشهر، عن طريق بث 
مواد تتعارض م����ع الذوق العام 
اخلليجي، مضيفا ان احلملة بدأت 
أوائل يولي����و املاضي في كل من 
قطر والبحرين والسعودية واآلن 
بالكويت، على ان تستكمل منتصف 
هذا الش����هر في كل م����ن االمارات 

وسلطنة عمان.
وأضاف الراجحي ان من مهام 
احلملة رص����د القنوات الفضائية 
اخلليجية الت����ي تتعمد بث مواد 
وأف����الم ومسلس����الت ال تراع����ي 

فيها حرمة وقدس����ية هذا الشهر، 
ومخاطبته����ا والتنبيه على مدى 
خطورة ما تقوم به من جرح ملشاعر 
املسلمني بوجه عام واخلليجيني 
بوجه اخلصوص، وكذلك التواصل 
مع الكتاب والشخصيات اخلليجية 
من اجل حثهم على املش����اركة في 
هذه احلملة ع����ن طريق املقاالت 
واللقاءات التي تؤكد على وجوب 
احت����رام الفضائيات واملطبوعات 
اخلليجية ملشاعر اخلليجيني في 
الفضيل، والتصدي  الش����هر  هذا 
لكل من يتعمد االساءة حلرمة هذا 
الشهر. وايضا التعاون مع اجلهات 
اخلليجية سواء حكومية كانت أو 
غير ذلك ومؤسسات املجتمع املدني 
والشخصيات اخلليجية للمشاركة 

في هذه احلملة اخلليجية.

واملؤسسات اإلعالمية اخلليجية 
على االستمرار في احترام وتعظيم 
شهر رمضان ومشاعر املواطنني 
اخلليجيني، وعدم بث مواد اعالمية 

الكويت وكوريا تتفقان على تنفيذ مذكرة التفاهم للخدمات االستشارية
عقدت اللجنة املشتركة بني الكويت وجمهورية كوريا 
واملعنية باالشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم املوقعة 
بني البلدين في مجال تكنولوجيا املعلومات اجتماعها 
األول في مقر اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات. 
وترأس اجتماع هذه اللجنة من اجلانب الكويتي املدير 
العام للجهاز املرك����زي لتكنولوجيا املعلومات م.علي 
الشريدة، ومن اجلانب الكوري نائب وزير اإلدارة العامة 
واألمن في جمهورية كوريا بيونغ كيو كانغ، وحضر 
االجتماع اعضاء اللجنة من اجلانبني اضافة الى سفير 
جمهورية كوريا في الكويت يونغ هان مون وممثل من 

وزارة اخلارجية الكويتية.
ومت خالل االجتماع االتفاق على اآللية التي توضح 
اإلطار العام لتنفيذ مذكرة التفاهم واملتطلبات الفنية 
األساسية للخدمات االستشارية، ومسؤوليات اجلانبني 
ف����ي دعم املش����روعات الوطنية الت����ي ينفذها اجلهاز 
وأهمها مشروع ش����بكة الكويت للمعلومات ومشروع 
بوابة احلكومة االلكترونية. كما ناقش الطرفان تبادل 
الزيارات لكبار املسؤولني في الدولة وسبل نقل املهارات 
واخلبرات الى الكوادر الكويتية لالستفادة من التقدم 
الكبير الذي حققته جمهورية كوريا في مجال تكنولوجيا 

املعلومات.


