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العفاسي: بدء تطبيق مشروع ميكنة قطاع العمل بجميع اإلدارات 4 أبريل المقبل
ليكون باكورة المشاريع المشمولة بالخطة الخمسية للوزارة

د.محمد العفاسي مترئسا االجتماع

بشرى شعبان
اكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق د.محمد 
العفاسي خالل ترؤسه اجتماعا مهما وموسعا بحضور 
قيادات الوزارة ممثلة في محمد الكندري وعواطف القطان 
الوكيل املساعد للتخطيط والتطوير االداري واملشرف 
العام على مشروع ميكنة خدمات الوزارة لقطاعي العمل 
والرعاية االسرية والوكيل املساعد لشؤون العمل منصور 
املنصور وقيادات ديوان اخلدمة املدنية: محمد الرومي 
وكيل ديوان اخلدمة املدنية والوكيل املساعد للبعثات ونظم 
املعلومات ومدير احلاسب اآللي بالديوان باالضافة الى مدير 
عام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ونائب املدير 
العام للجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ومسؤولي 
القطاعات ذات الصلة، اكد على حرص الوزارة الش���ديد 
واملستمر على متابعة املشاريع الوطنية والتي تقدمها 
الوزارة من اجل حتقيق توجه استراتيجي بالغ االهمية 
لتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري واس���تثماري 
اقليمي رئيسي جاذب لالستثمار ولرفع كفاءة االنتاج في 
ظل جهاز دولة مؤسس���ي داعم ويرسخ القدمي ويحافظ 
على الهوية االجتماعية ويحقق في ذات الوقت التنمية 
البشرية والتنمية املتوازنة ويوفر بنية اساسية مالئمة 

وتشريعات متطورة وبيئة رجال أعمال مشجعة، واضاف: 
من اجل ذلك طلب الوزير من املسؤولني عن هذا املشروع 
احليوي عرض االجنازات التي حتققت على ارض الواقع 
ومدى التس���هيالت املقدمة خلدم���ة املواطنني واملقيمني 
ذوي العالقة بقطاع العمل والرعاية االس���رية من خالل 

املساعدات املقدمة لهم.
 وابدى الوزير حرصه الش���ديد على عدم وجود اي 
استثناءات بالنظم املشمولة باملشروع، مطالبا بتوفير قدر 
عال من الكفاءة واملساواة بني جميع املواطنني واملعنيني 
باحلصول على حقوقهم كاملة وبالسرعة الالزمة دون 
عناء واعلن الوزير بدء تطبيق مشروع ميكنة قطاع العمل 
بجميع االدارات اعتبارا من االحد 2010/4/4 ليكون باكورة 
املشاريع املشمولة باخلطة اخلمسية للوزارة ومن اجل 
التنمية وارتقاء الكويت. كما اشاد الوزير بالدور واجلهد 
الكبي���ر لديوان اخلدمة املدنية وما يقوم به مس���ؤولو 
الديوان من تعاون وتقدمي اخلبرة واالمكانيات الجناح 
هذا املشروع وثمن ايضا دور اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات، مشددا على ضرورة االستمرار في التنسيق 
بني الوزارة وهذه اجلهات الستكمال املنظومة للوصول 
الى درجة عالية من الكفاءة، كما اشار الى موافقته على 

بدء التش���غيل التجريبي لنظام املساعدات االجتماعية 
يوم 2010/3/10 مقدما الشكر والتقدير للحضور والذين 
ساهموا في ان تقدم الوزارة اخلدمات املشمولة باملشروع 
من خالل شبكة الكويت للمعلومات، كما حث الوزير باقي 
اجلهات ذات الصلة باملش���روع على االنضمام بالسرعة 
املمكنة الى املش���روع من اجل الربط بني املعلومات مع 

تلك اجلهات.
 وف���ي نهاية االجتماع قدم الوزير الش���كر والتقدير 
والتمنيات بالتوفيق جلمي���ع العاملني مع التأكيد على 
ضرورة العمل حتت شعار فريق واحد وان تتضافر جميع 
اجلهود من اجل حتقيق افضل النتائج واستمرار اجلهد من 
اجل االرتقاء بأداء الوزارة ووصولها الى مصاف الوزارات 
املتقدمة في عصر تكنولوجيا املعلومات، مضيفا ان هذا 
املشروع الوطني واجنازه سيكون اجنازا كبيرا يضاف 
الى اجنازات الوزارة لصالح هذا الوطن املعطاء ومهنئا 
في نهاية لقائه جميع احلض���ور بالعيد الوطني وعيد 
التحرير، متمنيا دوام الفرح والتقدم للش���عب الكويتي 
العظيم في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف األحمد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

»العاملين بالشؤون« إلقرار كادري
قطاعي العمل والرعاية االجتماعية

 »المعلمين«: مسؤولية »التربية« مضاعفة
في مواجهة الفتن والظواهر الدخيلة

»الزراعة«: بدء »مشروع المليون سدرة«

سالم العجمي

فوزي املجدلي

علي القبندي

حميد بوشهري

عايض السهلي

االغراءات التي تتطلب مواجهة 
من قبل الوزارة بأن تس����تعجل 
في اقرار الكوادر اجلديدة وزيادة 
حوافز العاملني في قطاعي العمل 
والرعاية االجتماعية حتى يشعر 
املوظف بأن����ه مقدر من وزارته 
وأنه ليس بحاجة ألي اغراءات 

مادية خارجية.
وذك����ر ان نقابة العاملني في 
وزارة الشؤون سبق ان اقترحت 
جداول تتعلق بكادري العاملني 
العم����ل والرعاية  في قطاع����ي 
االجتماعية طالبت فيها بزيادة 
روات����ب وحواف����ز العاملني في 
القطاعني اللذي����ن يعتبران من 
القطاعات الطاردة والتي ال يقبل 
عليها املوظفون في الوزارة نظرا 
لصعوبة العمل في قطاع الرعاية 
مع املعاقني واملسنني واألحداث 
وغيرهم من الفئات األخرى فضال 
عن ان العمل في قطاع الرعاية 
بنظام »النوبات« ليال ونهارا وفي 
كل األوقات باالضافة الى اننظام 
العمل في قطاع العمل سواء من 
قبل املوظفني املفتشني وزمالئهم 
من العاملني في اجناز معامالت 
العمال����ة الواف����دة وغيرها من 
الصعوبات التي تواجه العاملني 

في القطاعني احليويني.

العمل والرعاية االجتماعية مع 
اقرانهم من العاملني في وظائف 
ادارية عادية في قطاعات اخرى 
في وزارة الشؤون، مشيرا الى 
القطاعني  العمل في هذي����ن  ان 
يتسم بالصعوبة ويتطلب املزيد 
من احلوافز التش����جيعية التي 
الشاق واخلطر  تعوض عملهم 
أحيانا خصوصا في قطاع العمل 
الذي يشهد عمليات تزوير في 
بع����ض االحيان وكذل����ك احالة 
املتجاوزي����ن للنيابة فضال عن 
االغ����راءات الت����ي يتعرض لها 
العامل����ون في ه����ذا القطاع من 
عروض رش����اوى وغيرها من 

من الكويتيات مم����ن يعملن في 
مؤسس����ات القط����اع اخلاص او 
العيش  احلكومي، وتوفير سبل 

الكرمي لهن.
من جانب آخر صرح علي حسن 
مدير ادارة رعاية املسنني في وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل ان 
قطاع الرعاية االجتماعية يتطلع 
دائما الى تق����دمي افضل اخلدمات 
التي من ش����أنها حتقيق الرعاية 
املثلى لنزالء املؤسسات والبيوت 
التابعة له انطالقا من االحتياجات 
الفعلية للنزالء والتي تتضح من 
خالل الرعاية االجتماعية والنفسية 
واملعيش����ية املقدم����ة وما يتبعها 
من دراس����ات وجلان ترصد تلك 

االحتياجات.

عثم����ان االحمد. وقال املجدلي في 
تصريح صحافي ان االجتماع اسفر 
عن طلب توظيف 63 موظفة حتمل 

الكويت ورفع علمها في  وجود 
هذه البطولة العاملية، والتأكيد 
ايضا عل���ى امكان���ات وقدرات 
الفريق في مج���ال هواية صيد 
السمك بصفتها من ضمن احد ابرز 
مجاالت التراث البحري الكويتي 
وحتظى باهتمام واسع من قبل 

املواطنني.

)كي او سي( وتخطيط العالمات 
املرورية واالرصفة. وقال بوشهري 
ان املرحل����ة الثاني����ة عبارة عن 
توسعة الطريق احلالي الى اجتاهني 
ويحتوي على ثالث حارات بطول 
22.8 كيلومترا يبدأ من منتصف 
محمية صباح االحمد وميتد باجتاه 
الصبية، مبينا ان املشروع يشتمل 
على إنشاء ثالثة جسور والعبارات 
اخلرسانية الالزمة لصرف االمطار 
واالعمال املدنية واخلدمات التابعة 

للوزارات والهيئات األخرى.
وذكر ان االعمال جارية باملرحلة 
الثالثة من أعمال املشروع والتي 
تتضمن توسعة الطريق احلالي الى 
اجتاهني ويحتوي على ثالث حارات 
بطول 17.474 كيلومترا ويبدأ من 
اول تقاطع مدينة الصبية وينتهي 

متصال بجسر بوبيان.
واض����اف ان املرحل����ة الثالثة 
تش����تمل على طريق ذي اجتاهني 
ويحتوي على حارتني بطول 9.129 
كيلومترات، حي����ث يبدأ من اول 
جسر في مدينة الصبية وينتهي 

غادر البالد متوجها الى مصر 
فري���ق النادي البح���ري لصيد 
االسماك الذي سيمثل الكويت في 
بطولة العالم ال�19 للصيد باجلر 
والتي ينظمها االحتاد املصري 
لرياض���ة صيد االس���ماك حتت 
رعاية االحت���اد الدولي لرياضة 
صيد االسماك في منتجع اجلونة 
بالبحر االحمر. ويضم الوفد الذي 
يرأسه علي احمد القبندي رئيس 
جلنة الت���راث البحري وعضو 
النادي وخمس���ة  ادارة  مجلس 
صيادين هم مجيد صاهود وفريد 
القبندي  البلوشي وخالد احمد 
وجواد محمد القالف وحس���ني 
الفيل���كاوي الى جان���ب اداري 
الفريق وعضو املكتب التنفيذي 
للكنفدرالية العربية لصيد السمك 

محمد الفارسي.
وقد اكد رئي���س الوفد علي 
القبندي اهمية مشاركة الفريق 
الكويتي ف���ي البطولة لتثبيت 

اسم األم البديلة ضمن عقود وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ملتابعة 
رعاية واحتضان النزالء االطفال في 

هذه الدار من العمالة الوطنية.
واشار الى ان شروط املوظفات 
املطلوبات للعمل تتراوح اعمارهن 
بني 40 و60 سنة ممن لديهن الرغبة 
في االشراف على هذه الشريحة من 
االبناء واكد ان مرتبات العامالت 
تت����راوح ب����ني 500 و700 دينار 
وفق الش����هادة التي حتملها األم 
البديلة وكحد ادنى حلملة الثانوية 
العامة. وقال املجدلي ان الهدف من 
توفير هذه الوظيفة حتقيق اهداف 
البرنامج في توفير فرص وظيفية 
مناس����بة للسيدات في هذا العمر 
من املطلقات واالرامل، والعوانس 

الوطنية وغيرها، مما يساهم في 
احلد من انتش����ار البطاقة سواء 
الصحاب الشهادات او من خريجي 

الثانوية العامة ودون ذلك.
وقال املجدلي ان مثل هذا التعاون 
بني البرنامج واملؤسسات لتوفير 
فرص وظيفية ملختلف ش����رائح 
املجتم����ع يعد نوعا م����ن التكامل 
لتحقيق االهداف الوطنية املشتركة 

بني مختلف املؤسسات.
وكان املجدلي قد ترأس االجتماع 
املش����ترك مع مدي����ر ادارة رعاية 
املس����نني بوزارة الش����ؤون علي 
حسن عبداحلسني مدير التوظيف 
بالبرنامج ن����ادرة احلمود ومدير 
ادارة القوى العاملة الوطنية اميان 
االنصاري واملراقب بادارة التوظيف 

أسامة دياب
أش����اد امني عام برنامج اعادة 
هيكل����ة الق����وى العاملة واجلهاز 
التنفي����ذي للدولة باالنابة فوزي 
املجدلي بتعاون وزارة الش����ؤون 
البرنامج  االجتماعية والعمل مع 
اليجاد ف����رص وظيفية في قطاع 
الرعاية االجتماعية ضمن العقود 
احلكومي����ة التي مت االتفاق عليها 
مؤخرا بني البرنامج واملؤسسات 
احلكومي����ة التي تقوم باحلصول 
على مناقص����ات لتنفي����ذ عقود 
حكومية مختلفة، وبهدف توفير 
فرص وظيفية للكويتيني في هذه 
العقود مثل عقود وزارة الصحة 
واالشغال والشؤون االجتماعية 
والعمل والتربية ومؤسسة البترول 

ونقيم أوضاعنا خاصة أوضاع 
الفترة األخيرة مع بروز ظواهر 
س����لبية مؤثرة عل����ى مفاهيم 
الوطني����ة من جانب،  الوحدة 
الظواهر والسلوكيات  وتفشي 
الدخيلة من جانب آخر والتي 
متس العادات والتقاليد وتتنافى 
متاما مع طبيعة وهوية مجتمعنا 
الكويت����ي. واضافت اجلمعية: 
واذا أخذنا في االعتبار اجلانب 
التربوي بشأن الظواهر السلبية 
املفاهيم والقيم  املؤثرة عل����ى 
الوطنية فالبد هنا أوال ان نؤكد 
عل����ى دور التربية واملدرس����ة 
وأه����ل املي����دان الترب����وي في 

بشرى شعبان
العاملني  أكد رئيس نقابة 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل سالم العجمي ان وزارة 
الشؤون مطالبة باالستعجال 
العاملني  اق����رار كادري  ف����ي 
في قطاعي العم����ل والرعاية 

االجتماعية.
وأشار العجمي في تصريح 
صحافي الى ان مجلس ادارة 
ف����ي وزارة  العاملني  نقاب����ة 
الشؤون كانت له لقاءات سابقة 
م����ع وزير الش����ؤون الفريق 
العفاسي طالب فيها  د.محمد 
الوزير بضرورة االستعجال في 
اقرار كادري العاملني في قطاعي 
العمل والرعاية االجتماعية، 
الفتا الى ان الوزير وعد بتبني 
جمي����ع مطالبات العاملني في 
جميع قطاعات الوزارة مثلما 
بذل جهودا واضحة في العمل 
من اجل اق����رار قانون العمل 
اجلديد ومثلما يسعى من اجل 
اق����رار جميع القوانني املعلقة 
التعاون  الوزارة ومنه����ا  في 
واحلضانة واملساعدات وغيرها 

من القوانني األخرى.
وأكد انه ليس من املنطق ان 
يتساوى العاملون في قطاعي 

أك����دت جمعي����ة املعلمني 
على دور التربية واملدرس����ة 
واملعلم����ني واملعلم����ات في 
مواجهة بروز ظواهر سلبية 
مؤثرة عل����ى مفاهيم الوحدة 
الوطنية وتفشي سلوكيات 
دخيلة متس العادات والتقاليد 
وتتنافى مع هوية املجتمع، 
ولفت الى أهمي����ة األخذ مبا 
جاء ف����ي توجيهات وكلمات 
صاحب الس����مو األمير التي 
شخص فيها بحكمته املعهودة 
ونظرته الثاقبة األبعاد التي 
من ش����أنها ان تض����ر بروح 

الوحدة الوطنية.
واشارت اجلمعية في بيان 
لها مبناسبة قرب حلول الذكرى 
التاسعة واألربعني لالستقالل 
املجيد والذكرى التاسعة عشرة 
ليوم التحرير املؤزر، الى انه 
وفي ظل احتفاالتنا الوطنية 
بذك����رى االس����تقالل وذكرى 
يوم التحري����ر، البد ان نقف 
وقفة جادة عند بعض األمور 
واحملطات التي فرضت نفسها 
عل����ى الواقع م����ن الناحيتني 
الوطنية والتربوية وان ننتهز 
الوطنيتني  املناسبتني  هاتني 
العزيزتني لنراجع حس����ابنا 

التصدي الفعلي واملنشود لهذه 
الظواهر من خالل تعزيز القيم 
واملفاهي����م الوطنية احلقة في 
نفوس األبناء، وان نؤكد أيضا 
ان مس����ؤولية التربية حتتاج 
ال����ى مضاعفة اجلهود من أجل 
إيجاد الوسائل والسبل املناسبة 
والفعلية لتأصيل القيم الوطنية 
في نفوس األبناء حلمايتهم من 
أية محاوالت أو نزعات تدفعهم 
نحو االجتاهات اخلاطئة واألفكار 
املشوش����ة الت����ي مت����س روح 
الوحدة الوطنية وروح التآلف 
ما بني أبناء هذا الوطن مبختلف 
مذاهبهم ومعتقداتهم وشرائحهم 
املفاهيم  وانتماءاتهم، ولغرس 
اإليجابية في نفوس خاصة فيما 
يتعلق بالفهم الصحيح واإليجابي 
ملعاني احلرية والدميوقراطية 
التي نتمتع بها وجبل عليها هذا 
الوطن، وأهمي����ة وضرورة ان 
يكون احلوار مبنيا على روح 
االحترام دون التعرض أو املساس 
والني����ل من إنس����انية وكرامة 
وذوات اآلخرين وشخوصهم، 
مع ضرورة تغليب مصلحة هذا 
العزيز ووحدته وأمنه  الوطن 
واستقراره وتالحم حلمة أبنائه 

على أي مصالح أخرى.

بجس����ر آخر متص����ل بطريق 
العبدلي ويشتمل املشروع على 
ثالثة جسور التفافية اضافة الى 
عدد من العبارات اخلرس����انية 
وأعمال مدنية خلدمات وزارية 
اخرى. وقال ان املرحلة الثالثة 
تض����م اعمال تعدي����ل الوصلة 
الش����مالية من طريق الصبية 
وبطول 9.7 كيلومترات لتصبح 
ثالث ح����ارات بدال من حارتني، 
وذلك الستيعاب حجم الشاحنات 
واملركب����ات املتوقعة من ميناء 

بوبيان واليه.
وذك����ر ان الوزارة تس����تعد 
اتفاقية مشروع مبنى  لتوقيع 
ال����ركاب اجلديد مبطار الكويت 
الدولي الذي يقع على مس����احة 
قدره����ا 504.257 مت����را مربعا 
ويتضمن مبنى ركاب بس����عة 
13 ملي����ون راكب س����نويا و28 

بوابة.
واضاف ان املش����روع يضم 
قاعة استقبال لكبار الشخصيات 
واستراحات درجة اولى ودرجة 
رج����ال االعم����ال وقاعة خاصة 
للمغادرين وأخ����رى للقادمني 
مجهزة ب����كل اخلدمات الالزمة 
ومنها مكاتب خاصة بش����ركات 
الطيران وأسواق ومطاعم ونقاط 

امنية ومركز طبي.
وبني ان املشروع يضم ملجأ 
ومسجدا ومركزا ترفيهيا اضافة 
الى خدم����ة االنترنت ومواقف 
س����يارات متعددة االدوار تسع 
4.500 سيارة كحد أدنى، مبينا 
ان الوزارة ستظل في عمل دؤوب 
ونه����ج طموح للمس����اهمة في 

النهضة العمرانية للبالد. 

العامة  أعلنت وزارة األشغال 
ان الوزارة س����تفتتح اليوم حتت 
رعاية وزير األشغال ووزير الدولة 
البلدية د.فاضل صفر  لش����ؤون 
طريق الصبية السريع تزامنا مع 
احتفاالت الب����الد بالعيد الوطني 
وعي����د التحرير. وقال مدير ادارة 
العالقات العامة في الوزارة حميد 
يوسف بوشهري امس ان افتتاح 
طريق الصبية س����يحضره كبار 
الوزارة وممثلو عدة  مس����ؤولي 
جهات ذات صلة وسيتضمن عدة 
أنشطة الى جانب تكرمي الشركات 

املنفذة ومهندسي املشروع.
وذك����ر ان ال����وزارة أجن����زت 
مرحلتني )االول����ى والثانية( من 
أعمال املشروع، مبينا ان املرحلة 
االولى عبارة عن توسعة الطريق 
احلالي الى اجتاهني ويحتوي على 
ثالث حارات بطول 23.2 كيلومترا 
ويب����دأ من معس����كر املغاوير في 
اجلهراء الى منتصف محمية صباح 

األحمد.
وأضاف ان املش����روع يشتمل 
على ثالثة جسور ذات دوار علوي 
وجس����ري التفاف عكسي، اضافة 
الى عدد من العبارات اخلرسانية 
وأعمال مدنية تابعة لوزارات خدمية 
أخرى، حيث تشمل االعمال جتهيز 

املوقع وإزالة العوائق.
وبني ان اعمال املشروع تضم 
الطرق وأعمال تصريف مياه االمطار 
واحلوائط االس����تنادية وتثبيت 
التربة للرامبات )اجلسور( واعمال 
اجلسور وإنارة الشوارع وإنشاء 
عب����ارات حلماية خط����وط املياه 
وأعمال املناهيل وخطوط االتصاالت 
والكهرباء وإنشاء عبارات خلطوط 

اعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية عن بدء احلملة لزراعة مليون سدرة، 
وقال نائب املدير العام لشؤون الزراعة التجميلية 
توفيق احلداد انه قد مت االتفاق مع اللجنة العليا 
للمشروع على ان تبدأ احلملة بزراعة شتالت 
الس���در في محاذاة طريق الوفرة اجلديد »اول 
4 كيلومت���رات من هذا الطري���ق« على ان يتم 
بعد ذلك زراعة الس���در في مشاريع التحريج 
التابعة للهيئة اضافة الى املدارس واملس���اجد 
واملستش���فيات، كما مت االتف���اق على ان تقوم 
اللجنة العليا للمش���روع بوضع جدول زمني 
محدد الستكمال زراعة املليون سدرة فضال عن 

متابعة االعمال الضرورية في مختلف املواقع 
بعد االنتهاء من زراعتها.

واضاف احل���داد انه بناء على طلب اللجنة 
العليا فقد مت ترش���يح محمد املشاري رئيس 
قسم الطرق اخلارجية بإدارة التحريج بالهيئة 
لتقدمي االرشادات الفنية الالزمة لزراعة شتالت 
السدر بالطريق الصحيح، مع تكليف عدد من 
العمال بالقيام بنقل الش���تالت والقيام بأعمال 
احلف���ر والزراعة في اليوم االول لبدء احلملة، 
واش���ار احلداد الى انه سيتم جتهيز مخيم من 
قبل شركة خدمات القطاع النفطي ليكون مقرا 

للجنة العليا ملشروع املليون سدرة.

 المجدلي: توفير 63 فرصة وظيفية لمشروع
األم البديلة لأليتام والرواتب بين 500 و700 دينار

أشاد بتعاون »الشؤون« لتوفير فرص وظيفية للكويتيات

 »البحري« يشارك في بطولة العالم
الــ 19 لصيد األسماك بالجونة المصرية

» األشغال«: افتتاح طريق الصبية السريع اليوم

 الجهاز المركزي للمعلومات يبحث
مع 7 جهات حكومية نظام التراخيص اآللي

عقد اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات اجتماعا 
تنس����يقيا مع س����بع جهات حكومية ملناقشة نظام 
التراخيص التجارية اآلل����ي واملتطلبات الوظيفية 
للنظام. وقال بيان صحافي صادر عن اجلهاز أمس 
ان االجتم����اع الذي عقد اخيرا ش����اركت فيه وزارة 
الداخلي����ة والتج����ارة والصناع����ة واالدارة العامة 
لالطف����اء وبلدية الكويت ودي����وان اخلدمة املدنية 
والهيئة العامة للمعلومات املدنية ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل. وأوضح ان وجهات النظر تالقت 

خالل االجتماع حول ضرورة ش����مولية النظام لكل 
متطلبات اجلهات احلكومية املستفيدة منه أو التي 
لديها بيانات ومعلومات تعتبر مدخال أساسيا لعمل 
النظام اآللي للتراخيص التجارية. وأضاف البيان انه 
مت االتف����اق على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة 
بصياغة الوثيقة لهذه املتطلبات بالتنسيق مع فريق 
فني يشكل من هذه اجلهات برئاسة اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلوم����ات، وان تعرض الوثيقة في 

اجتماع مقبل.

د.ناجي املطيري

ساهمت في كتابة واعداد اصدارات 
املعهد مع مواقع انتاجهم الفكري 
على صفح���ات الكتاب. واوضح 
ان الكت���اب يتضم���ن معلومات 
ع���ن 163 إصدارا منها 75 إصدارا 
باللغة العربية و88 إصدارا باللغة 
االجنليزية وادرج كل منها بحسب 
اللغة التي نش���ر بها في قسمي 
العربي واالجنليزي كما  الكتاب 
يضم معلومات تختص بتقارير 

املعهد ومجلته الشهرية.

دارين العلي
أصدر معهد الكويت لألبحاث 
العلمية كتابا يتضمن اصدارات 
املعهد من عام 1972 وحتى 2009 
املركز  ويأتي ضمن مراحل عمل 
العلمية  الوطن���ي للمعلوم���ات 
والتكنولوجي���ة في توثيق كتب 
املعه���د وحتويله���ا الى نس���خ 
الكتروني���ة ووضعها في موقعه 
العام  املدير  االلكتروني. وق���ال 
للمعهد د.ناجي املطيري ان كتاب 
»اصدارات معهد الكويت لألبحاث 
العلمية 1972 - 2009« هو احدى 
وسائل التعريف باملنتج النشري 
للمعه���د وباحثي���ه حيث يجمع 
بني دفتيه ما نش���ره املعهد منذ 
سبعينيات القرن املاضي وحتى 
الوقت احلالي. واضاف ان الكتاب 
يقدم ملخصا مفيدا عن كل كتاب مع 
تسجيل بيانه الببليوجرافي الذي 
يشمل أسماء املؤلفني ورقم اإليداع 
النش���ر وعدد الصفحات  وسنة 
مضيف���ا ان���ه وضع ف���ي مقدمة 
القسم العربي وفي نهاية القسم 
االجنليزي كشافان باألسماء التي 

»األبحاث« أصدر كتابًا حول إصدارات 
المعهد من عام 1972 وحتى 2009


