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ناب عن صاحب السمو في افتتاح منتدى الشفافية الرابع

وزير الشؤون: الحملة الموجهة للكويت بسبب حقوق اإلنسان جائرة 
ال أع�رف المعايير الحقيقية ل� »الش�فافية« في احتالل الكويت المركز ال� 66 بين دول العالم فعمرها قصير ويجب أن توجه المؤسس�ات لتعديل ش�ؤونها

قان�ون االتجار بالبش�ر في مجلس األمة والحكومة تنس�ق معه لعقد جلس�ة خاصة إلقراره وهو مطلب دولي س�يصدر ف�ي القريب العاجل

)محمد ماهر( د.محمد العفاسي مفتتحا منتدى الشفافية 

الذي تتطلبه الدولة العصرية.
وتابع العفاسي: قامت احلكومة 
وم���ن خ���ال املجل���س األعلى 
للتخطيط بتحديد سياسات خلطة 
التنمية فاشتملت سياسات اإلدارة 
العامة والتخطيط واملعلومات على 
محور خاص بسياسات اإلدارة 
احلكومية والشفافية واملساءلة 
كما تضمنت خطة الدولة ضرورة 
إصدار مجموعة من التشريعات 
الش���فافية  التي تعزز  اجلديدة 
الى  الفس���اد باالضافة  وتكافح 
التخطيط إلنشاء أجهزة رسمية 
تتولى القي���ام بهذا الدور الهام، 
واضاف العفاسي: كما مت االتفاق 
بني احلكومة ومجلس األمة في 
بداية االنعقاد احلالي للمجلس 
على مجموعة من األولويات كان 
من بينها إجناز قوانني مكافحة 
الفس���اد وإميانا م���ن احلكومة 
بأهمية الشفافية حيث ان مواجهة 
الفساد ال تقتصر على طرف واحد 
فإننا على ثقة بأن مكافحة الفاسد 
تتطلب تضاف���ر كل اجلهود من 
احلكومة واملجل���س واملجتمع 
املدني ولعل ه���ذا املنتدى الذي 
تنظمه سنويا جمعية الشفافية 
الكويتي���ة ان يكون خير تعبير 
على تضافر اجلهود حلماية وطننا 
العفاسي:  الفساد. وقال  آفة  من 
النفط���ي يعتبر هو  والقط���اع 
الشريان الرئيسي ملوارد الدولة 
فإن احلكومة لن تتردد في دعم 
كل ما من ش���أنه تعزيز معايير 
احلوكمة والشفافية في املؤسسات 
والشركات العاملة في هذا القطاع 
احليوي وسنتعاون مع مجلس 
األمة واملجتم���ع املدني لتعزيز 
الش���فافية في ادارة وتش���غيل 
النفطي  وتطوير مرافق قطاعنا 
وزاد: انن���ا على ثق���ة من خال 
استعراض أنشطة منتدى الكويت 
للشفافية واملشاركني فيه بأننا 
سنستمع الى العديد من اخلبرات 
والرؤى التي من شأنها ان تساهم 

في تطوير صناعتنا النفطية.

وردا على سؤال حول استعداد 
الكويت للرد على حقوق االنسان 
فيما يخص ملفات البدون والعمالة 
قال العفاسي: لي الشرف ان أمثل 
الكويت للدفاع عنها في هذا امللف، 
مشيرا الى ان الكويت وجهت لها 
تهم كثيرة وظاملة وغير منصفة، 
فالكويت دولة مؤسسات ودولة 
حضاري���ة تعمل بكل ش���فافية، 
وتعن���ى بحقوق االنس���ان من 
منطلقات اكثر اهمية من اآلخرين، 
ألن ضابط الدين والشرع بالنسبة 
لها هو من الضوابط االساس���ية 
ملراعاة حقوق االنس���ان، وكذلك 
شريعتنا هي تش���ريع االسام 
السمح ويجسد دستور الكويت 
منذ صدوره هذا التشريع ممثا 
في ان الكل متساوون في احلقوق 
وال فرق بني ابيض وال اسود وال 
فرق بني احد بناء على الدين أو 
املعايير  االصل. واستطرد: هذه 
نابعة من قناعة القيادة السياسية 
بحقوق الناس وبسيادة القانون 
على اجلميع دون تفرقة، ونفتخر 
في الكويت بأن دستورها جسد 
هذه االم���ور قبل االعان العاملي 
حلقوق االنس���ان 68، وهذا أمر 
يحسب للكويت واحلملة املوجهة 

على الكويت بهذا الصدد أمر جائر 
وغير منصف، ونتمنى من خال 
هذا املؤمتر ان نبني احلقائق ولدينا 
الكثير من احلقائق واملستندات 
ولي���س كاما مرس���ا من اجل 
مجرد الدفاع ع���ن الكويت، امنا 
لدينا وثائق وش���واهد تدل على 
ان الكويت فع���ا تقوم اكثر من 
غيرها من الدول مبراعاة حقوق 
االنسان، من خال تشريعاتها ومن 
خال عملها اجلاد، فالكويت لديها 
الصندوق الكويتي للتنمية الذي 
قدم اكثر من اربعني مليار دينار 
باسم املساعدات للدول املعسرة، 
كم���ا انها أعفت الكثير من الدول 
من الديون املتراكمة عليها للكويت 
والتي كانت تثقل كاهلها في عهد 
االمير الراح���ل املغفور له بإذن 
اهلل الشيخ جابر االحمد، وهذه 
االمور والشواهد يجب ان حتترم 
وترفع من مكانة الكويت في هذا 
اجلان���ب. وفيما يخ���ص قانون 
االجتار بالبشر قال ان هذا القانون 
من أهم القوانني التي نحتاج اليها 
خال الفت���رة املقبلة، وهو على 
وشك الصدور، ويوجد في املجلس 
على جدول اعماله، وهناك اهتمام 
من قبل احلكومة وسمو الرئيس 

الشيخ ناصر احملمد حريص على 
التنسيق مع اعضاء املجلس ومن 
املمكن عقد جلسة خاصة إلقرار 
القانون، والقانون جاهز اآلن ويلبي 
استحقاقات دولية كثيرة ولكنه 
مجرد جتميع للكثير من القوانني 
املوجودة في الكويت وال يضيف 
أي شيء، والكويت لديها قوانني 
جترم االعمال اخلاصة باالجتار 
في البشر وجميع هذه القوانني 
بعدما كانت تش���ريعات متفرقة 
جتمعت حت���ت قانون واحد هو 
قانون االجتار بالبشر وهو مطلب 
دولي با شك وسيصدر في القريب 
العاجل.وكان د.العفاسي قد افتتح 
منتدى الكويت للشفافية الرابع 
والذي تقيمه جمعية الش���فافية 
الكويتية حتت شعار »الشفافية 
في الصناع���ات النفطية« بكلمة 
ق���ال فيها: لقد خط���ت احلكومة 
الكويتي���ة خط���وات رائدة في 
مجاالت اإلصاح املتنوعة، حيث 
شاركت في التوقيع على »اتفاقية 
األمم املتحدة حملاربة الفساد« فقد 
كانت الكويت من الدول السباقة 
بالتوقيع على تلك االتفاقية منذ 
ان وضعته���ا األمم املتح���دة في 
عام 2003.واش���ار العفاسي الى 
ان مجلس األمة قام باملصادقة على 
تلك االتفاقية وصدرت بقانون في 
عام 2006 وزاد: كذلك قام مجلس 
الوزراء بتشكيل فريق احلوكمة 
ومحاربة الفس���اد في عام 2008 
وال���ذي قام بالتعاق���د مع البنك 
الدولي لوضع وتطوير الكثير من 
التشريعات والنظم التي من شأنها 
ان تعزز م���ن عمليات اإلصاح. 
وقال العفاس���ي: لع���ل من أبرز 
وأكبر عمليات اإلصاح التي قامت 
بها احلكومة وضع خطة تنمية 
طويلة األمد متتد حتى عام 2035 
وخطة امنائية متوس���طة األجل 
للس���نوات 2010 – 2013 فوجود 
خطة طموح���ة متفق عليها بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
يأتي في مقدمة عمليات اإلصاح 

عبدالهادي العجمي
عبر وزير الشؤون د.محمد 
العفاس���ي ع���ن س���عادته بأن 
ينوب عن صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في افتتاح 
منتدى الش���فافية الرابع، وهو 
ميثل أهمية كبرى كونه معنيا 
بالقطاع النفطي املورد الرئيسي 

بالنسبة للكويت.
وأض���اف ف���ي تصريح���ات 
للصحافيني عقب املؤمتر: كما يعلم 
اجلميع الكويت دولة مؤسسات، 
وجميع مؤسسات الدولة تعمل 
املنتدى  بكل ش���فافية، واهمية 
تتمثل في رعاية صاحب السمو 
املنتدى، والشفافية مرشد  لهذا 
مهم جدا ومؤشر على صحة أداء 
املؤسس���ات احلكومية. وحول 
مستوى الشفافية كما ذكره تقرير 
العفاسي:  مدركات االصاح قال 
التي ذكرت  لم تسعدني االرقام 
حول مدركات االصاح واحتال 
الكويت املركز ال� 35 وانحدارها 
الى املس���توى 66 بني الدول في 
مستوى الش���فافية، ولكنني ال 
أعرف املعايي���ر احلقيقية التي 
اعتمدت عليها جمعية الشفافية 
في ذلك واجلمعية عمرها قصير 
ومن املفترض ان تقوم بتوجيه 
املؤسس���ات من خ���ال اعطاء 
املؤش���رات احلقيقية بشفافية 
ووضوح من اجل ان تقوم بتعديل 

مستواها.

رقم غير مشجع

وزاد: الرق���م ال���ذي ذكر رقم 
غير مشجع، ولكن البد ان تكون 
هناك معطيات ومعلومات دقيقة 
حول هذه االرقام، ولكن اذا كانت 
اجلمعية تس���عى الى حتس���ني 
السجل العام للشفافية، فمعنى 
ذلك انها البد ان تعيد النظر في 
ادواتها من اجل ان تسير في املسار 
الصحيح وتكون مرشدا حقيقيا 
للمؤسسات العامة للدولة والقطاع 

اخلاص.

رئيس جمعية الشللفافية صللاح الغزالي، 
قال: لقد درجت جمعية الشللفافية على تنظيم 
منتدى الكويت للشفافية في السنوات الثاث 
املاضيللة، فخصللص املنتدى األول ملناقشللة 
قضايللا مكافحة الفسللاد، والثانللي الصاح 
اخلدمللة العامللة، والثالث حول اسللتراتيجية 
الدولة حتى العللام 2035 لتحويل الكويت الى 
مركز مالللي وجتاري في حللن خصص هذا 
املنتدى ملناقشللة »الشللفافية فللي الصناعات 

االستخراجية«.
واسللتطرد: للتعرف على وضع الكويت 
في مؤشللر مدركات الفسللاد الذي تصدره 
منظمة الشللفافية الدولية سللنويا لترتيب 
دول العالللم في هذا املؤشللر، نسللتعرض 
معكللم اجلدول اآلتي الذي بللن ان الكويت 
حصلللت عام 2003 على 5.3 من 10 درجات 
وحصلللت على الترتيب الل 35 دوليا والل 4 
عربيللا، وفي 2004 حصلت على 4.6 من 10 
درجات وحصلت على الترتيب الل 44 عامليا 
والللل 7 عربيا، وفللي 2005 على 4.7 من 10 
درجات وحصلت على الترتيب الل 45 عامليا 
والللل 7 عربيا، وفي 2006 حصلت على 4.8 
مللن 10 درجات وحصلت علللى الترتيب الل 

46 عامليللا والل 6 عربيللا، و2007 على 4.3 
من 10 درجات وحصلت علللى الترتيب الل 
60 عامليا والل 6 عربيا، و2008 على 4.3 من 
10 درجللات وحصلت علللى الترتيب الل 65 
عامليللا والل 7 عربيا، و2009 على 4.1 من 10 
درجات وحصلت على الترتيب الل 66 عامليا 

و8 عربيا.
واشار الى ان املرحلة األولى في االصاح 
هي وصف العاج املناسب ملرض الفساد، وقد 
اجمعت دول العالم على التوقيع على »اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد« في 2003/12/9 
وكانللت الكويت احللدى الللدول املوقعة على 
االتفاقيللة في هللذا التاريللخ باعتبارها تضع 
العاج املناسللب حلاالت الفساد، ويبقى على 
كل دولللة طرف في هللذه االتفاقيللة اصدار 
التشللريعات الازمة وانشاء االجهزة املطلوبة 
لتنفيللذ نصللوص االتفاقيللة على املسللتوى 

احمللي.
وقال: حتى تستكمل الكويت مسيرتها في 
مكافحة الفساد، فان االتفاقية تستلزم صدور 
عدد من التشريعات وانشللاء اكثر من جهاز، 
لذلك قامت اجلمعية باعداد قانون حق االطاع 
وحرية احلصللول علللى املعلومللات، تنفيذا 

لنصللوص االتفاقية ومت تقدميلله الى مجلس 
االمة بالتعاون مع عدد من اعضاء املجلس.

كما قامللت اجلمعية باعللداد اربعة قوانن 
تتطلبها االتفاقية فللي كثير من موادها، وهي 
قوانن مكافحة الفسللاد، الذمة املالية، تعارض 
املصالح، حمايللة املبلغ، وتعاونت في تقدميها 
الللى مجلس االمة مع عشللرين برملانيا، ثم مت 
دمج تلك القوانن االربعللة في »قانون الهيئة 

العامللة للنزاهللة« بنللاء على طلللب من جلنة 
الشللؤون التشللريعية والقانونية في مجلس 
االمللة. وزاد: لقد كان االتفاق مع مجلس االمة 
على ان تنال قوانن مكافحة الفسللاد األولوية 
في االقرار خال دور االنعقاد احلالي ملجلس 
االمة، حيث مت االتفاق على موعد 2009/12/9، 
ولكللن لم تنعقللد هذه اجللسللة واآلن نطالب 
مبوعد بديل ملناقشللة واقرار تلللك القوانن، 
آملن اال ينتهللي دور االنعقاد احلالي ملجلس 
االمة دون اقرارها، الن ذلك يعني دخولنا في 
العللام الثامن من تاريخ التوقيللع على اتفاقية 

األمم املتحدة دون تنفيذها.
وتابللع: كلنا امللل في ان تعلللن احلكومة 
الكويتيللة ممثلة في وزارة النفط ومؤسسللة 
البترول الكويتية، عللن عزمها االنضمام الى 
»مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية« 
خال سللنة، ففي ذلك تعزيللز جلهود تطبيق 
معايير احلوكمة وتعزيز ثقة اجلمهور في هذا 
القطاع املهم، آملن ان يحقق املنتدى من خال 
محللاوره وضيوفه واملشللاركن فيلله وكذلك 
جلسات احلوار اجلانبية واالجتماعات الثنائية 
مللا نصبو اليه من اهداف قللد وضعناها عند 

التخطيط للمنتدى.

الغزالي: نأمل أن تعلن »مؤسسة البترول« االنضمام لمبادرة الشفافية

صاح الغزالي ملقيا كلمته

بشرى شعبان
اكد وزيللر الشللؤون د.محمد العفاسللي 
ان قانللون العمل اجلديد فللي القطاع االهلي 
اصبح سللاري املفعول من تاريخ صدوره في 
 جريدة »الكويللت اليوم« وقللال في تصريح
 لل »األنباء« بناء على القانون اجلديد وبحكم 
مواده تعتبر جميع القوانن السابقة في حكم 
امللغاة وبالتالي ال ميكن الي شركة او مؤسسة 
في القطاع اخلللاص اال تلتزم تطبيق القانون 
نافيللا وجود اي مبرر لعدم تنفيذ القانون من 
قبل القطللاع اخلاص. واضاف العفاسللي ان 
هناك بعض البنود حتتاج الى قرارات تنفيذية 
سيتم اصدارها وجار العمل على اعدادها لكن 
ذلك ال يعني ان قانون العمل غير منفذ بل هو 
سللاري املفعول وواجب على اجلميع االلتزام 

به.

التدوير

وعللن النية فللي اجراء تدوير شللامل في 
الوزارة قللال ان التدويللر وارد في اي وقت 

وهو سنة احلياة لكنه كل شيء في اوانه. 

اإلحالة إلى التقاعد

وحللول توجيهات مجلس الللوزراء بإحالة 
مللن أمضى ثاثن سللنة خدمة الللى التقاعد 
فأوضح العفاسللي هذا امر يصدر بقرار من 
مجلس الوزراء والشللؤون مثل سائر وزارات 
الدولة تلتزم بالتنفيذ فور صدوره، وهذا أمر 
يعود الى مجلس الوزراء وحده صحيح يجب 

افساح املجالس للشللباب للعطاء ومن امضى 
اكثر من ثاثن سللنة سيتم تكرميه ونقول له 
جللزاك اهلل كل خير على ما قدمته من خدمات 
لوطنللك وآن له ان يرتاح ويعود الى اسللرته 
وحياته اخلاصة لقللد اعطى القطاع احلكومي 
الكثير ويستحق الشكر والتقدير ومن واجب 
احلكومة ان تكرمه ومتنحه فرصة لينظر الى 

اموره اخلاصة.

تقييم الميكنة

وبدوره بن الوكيل املسللاعد لقطاع العمل 
منصور املنصور ان االجتماع الذي عقد امس 
االول ملديللري ادارات العمللل برئاسللة وزير 
الشللؤون وحضور وكيل الللوزارة والوكيل 
املساعد لقطاع التخطيط والتطوير االداري كان 
الجراء تقييم لعمل مشللروع امليكنة ومتابعته 
واالستماع من مديري االدارات الى املعوقات 
التي واجهت العمل منذ بللدء التطبيق الفعلي 
للمشللروع والعمل على تافللي اي معوقة او 
سلبية تواجه تنفيذ املشروع.  واكد املنصور 
ان مشروع ميكنة خدمات قطاع العمل ووزارة 
الشؤون هو مشروع دولة ومشروع احلكومة 
الكترونية ال رجعة عنه وال مجال للتفكير في 
الرجوع عن املشللروع. وان ما يقال ويشللاع 
حول املشللروع وفشللله والعودة عنه ما هي 
اال شللائعات يطلقها املتضررون نظام امليكنة 
ماديللا، واملتاعبون باملعامللات، واحلمد هلل 
نظام امليكنة سلليقضي على كل الثغرات التي 

كانت تواجه قطاع العمل.

بشرى شعبان
تأكيدا ملا انفردت »األنباء« األحد املاضي 
أصدر وزير الش���ؤون د.محمد العفاس���ي 
قرارات وزارية بإعادة تشكيل جميع اللجان 
الطبية الفرعية املنبثقة عن اللجنة الطبية 
الرئيسية مع حتديد صاحيات عمل كل جلنة 
من اللجان التخصصية ومهامها واألعضاء 

العاملني فيها.
واشتملت القرارات على القرار رقم 9/م 

لسنة 2010 واخلاص بشأن إعادة تشكيل 
اللجنة التخصصية الذهنية، والقرار 10/م 
لسنة 2010 واخلاص بشأن إعادة تشكيل 
اللجنة التخصصية للنطق والسمع، والقرار 
11/م لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل اللجنة  
التخصصية للكراسي املتحركة، والقرار 
 12/م لس���نة 2010 واخلاص بشأن إعادة

تش���كيل اللجنة التخصصية للسماعات 
الطبية.

باالضاف���ة ال���ى املراهق���ة 
واالنحرافات اجلنسية« لتأتي 
هذه االص���دارات وحتتوي 
على الصحة النفسية ودور 
املجتم���ع م���ن االنحرافات 
واالنتح���ار  الس���لوكية 
واحملافظة عل���ى ممتلكات 
الدولة. واوضح السنان ان 
هذه البروشورات والكتيبات 
املدارس والطلبة  استهدفت 
وتوعية االس���ر باملشكات 

وكيفية التعامل معها.

بشرى شبعان
أعلن مدي���ر ادارة رعاية 
االحداث عبداللطيف السنان ان 
االدارة تواصل اصدار سلسلة 
من الكتيبات والبروشورات 
اخلارجية التوعوية اخلارجية 
ال���ى االصدارات  الضافتها 
الس���ابقة والت���ي حمل���ت 
عناوين تتعلق ب� »املخدرات 
والعنف والعدوان والسرقة 
واالنحراف���ات واس���بابها 
والتدخ���ني  ومظاهره���ا، 

القرارات التنفيذية لبعض البنود تصدر قريبًا وال تعني إيقاف العمل بالقانون

العفاسي ل� »األنباء«: قانون العمل ساري 
المفعول منذ صدوره بالجريدة الرسمية

..ويصدر قرارات باللجان الطبية الفرعية

السنان: إدارة األحداث 
تواصل إصدار الكتيبات التوعوية

عبداللطيف السنان

االشتراك في جائزة الكويت
اإللكترونية حتى نهاية الجاري

أعلنت مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي أن باب االشتراك 
الثانية  الدورة  في منافسات 
من جائزة الكويت اإللكترونية 
س����يظل مفتوحا حتى نهاية 
اجلاري، واجلائزة التي تقام 
برعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة الكويت 
العلمي، تهدف إلثراء  للتقدم 
احملت����وى اإللكترون����ي، وقد 
خصصت لها املؤسسة جوائز 

نقدية تبلغ قيمتها 50 ألف دينار كويتي. كما بينت املؤسس����ة أن 
اجلائزة تشرف عليها جلنة عليا دائمة تضم في عضويتها ممثلني 
عن تسع جهات كويتية متخصصة في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ومنها اجلهاز املرك����زي لتكنولوجيا املعلومات. وفي 
تصريح له حول هذه اجلائزة وأهميتها صرح م.قصي الشطي نائب 
مدير عام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات لتقنية املعلومات 
وعضو اللجنة العليا جلائزة الكويت اإللكترونية بأن الهدف العام من 
اجلائزة هو إثراء احملتوى اإللكتروني احمللي والوطني، والعمل على 
تنوعه اللغوي ليعكس هوية الكويت احلضارية والثقافية الكترونيا 
في الفضاء السيبراني وشبكة االنترنت واحلفاظ عليها، ولهذا الهدف 

دور كبير في سد الفجوة الرقمية والنفاذ إلى املعرفة.

م.قصي الشطي

تكرمي غادة ديب الهادي

المطيري: »األبحاث« حريص على تحقيق أقصى درجات االستقرار الوظيفي
حتقيق اجنازات جديدة تشكل 
محور حتول في التنمية الشاملة 
واملستدامة، مقدرا ما يبذلونه من 
عمل دؤوب وجهد صادق وأمني، 
مشيرا الى الكثير من العمل اجلاد 
حملاكاة التطور املتسارع في آفاق 
البحث العلمي وأساليبه والتي 
تتطلب مضاعفة اجلهود واملثابرة 
نحو النجاح والتميز، من أجل 
التغلب على التحديات املتعاظمة 
في مجاالت احلياة التي تنتظر 
من البحث العلمي الكثير حلل 
املش����كات والنهوض باملسيرة 

االنسانية.
وش����دد على ان ادارة املعهد 
تض����ع يديها بأي����دي العاملني، 
وعقله����ا مع أفكارهم، ولن تألو 
جهدا في دعم مشاريعهم وأفكارهم 

املتطورة واخلاقة.

في أعماله، ولن يكون فيها دور 
املعهد في التنمية مكما فحسب، 
بل مبادرا وقائدا ومضيفا وبانيا، 
البحثية  سابرا أغوار املجاالت 
االكثر حداثة، ساعيا الى مكانة 
الئقة بني أكب����ر مراكز االبحاث 

العاملية.
ووج����ه رس����التني ملوظفي 
املعه����د االولى للذي����ن حتملوا 
البداي����ات والذين مضوا  عبء 
في حمل راية املسؤولية بأمانة 
السابقة،  العقود االربعة  خال 
مقدرا عم����ل كل قيادي وباحث 
واداري ومهني شارك في النهوض 
باملعهد ليصبح مؤسسة حضارية 
وقدم من أجلها س����نوات مهمة 
من حياته، وأما الرسالة الثانية 
فهي البناء املعهد على مختلف 
تخصصاتهم، مؤكدا ثقته الكبيرة 
به����م مراهنا عل����ى قدرتهم في 

العلماء والباحثني. واشار املطيري 
الى ان املعهد مير في الوقت الراهن 
بحالة حتول هي الثالثة في تاريخه 
حيث تش����هد حتوال استراتيجيا 

املعنية التي يس����عى املعهد معها 
لتحقيق أقصى درجات االستقرار 
الوظيفي بهدف وضعه في مصاف 
الهيئات احلاضنة للمتميزين من 

الشيخ صباح االحمد.
ولف����ت املطيري الى ان قضية 
حتفيز املوظف����ني وتنمية القوى 
البشرية جتد تفهما من املؤسسات 

دارين العلي
أكد مدير معهد الكويت لابحاث 
العلمية د.ناجي املطيري حرص 
االدارة العليا للمعهد على توفير 
أفض����ل الظ����روف املائمة للعمل 
انطاق����ا من اميانها ب����أن القوى 
البشرية هي أساس كل تقدم، وأنها 
العامل الذي يراهن عليه في صنع 
اجنازات قيمة ورفيعة املستوى.

 وش����دد خال احلفل السنوي 
لتكرمي قدامى العاملني في املعهد 
ومتفوقيه امس ان أمر تطوير القوى 
البشرية وتنميتها ومعاجلة جميع 
املعوقات التي تواجهها ستبقى في 
طليعة أولويات عمل االدارة، الفتا 
الى ان ذلك يجد اهتماما واسعا من 
قبل أعضاء مجلس االمناء ورئيسه 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العال����ي د.موضي احلمود ويلقى 
رعاية ودعما من القيادة السياسية 
وعلى رأسها صاحب السمو االمير 

خالل حفل تكريم قدامى العاملين في المعهد ومتفوقيه


