
أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية منح )وس��ام املعلوماتية( في 
دورتها ال17 إلى مدينة دبي الذكية تقديرا 
لريادتها ف��ي مواكبة ال��ت��ح��والت التقنية 
العاملية وتوظيف التكنولوجيا احلديثة 
في تطوير اخلدمات ودع��م البنى التحتية 

واستدامة التنمية.
وقالت اجلائزة في بيان صحافي أمس 
األرب��ع��اء إن مدينة دب��ي ال��ذك��ي��ة أحدثت 
تغييرات استثنائية ف��ي سهولة األعمال 
وارتقاء املعيشة وسعادة املواطن ومازالت 
مت��ض��ي أي��ض��ا ف��ي إك��م��ال احل��ي��اة الذكية 
لتحقيقها كاملة ع��ام 2021 لتكون رائ��دة 
عامليا في تطبيقات متطلبات حياة عصر 

الثورة الصناعية.
وأوض��ح��ت أن مدينة دب��ي أطلقت أول 
استراتيجية لتقنية املعلومات واالتصاالت 
عربيا ومن األوائل عامليا عام 1999 وانشأت 
أول وأكبر مدينة تقنية في دول��ة اإلم��ارات 
وهي مدينة دبي لالنترنت عام 2000 كما 
أعلنت مبادرة حكومة دبي اإللكترونية في 

العام نفسه.
وذكرت أن )دبي( أطلقت أيضا أول منصة 
إلكترونية حلكومة دبي عام 2001 من خالل 
تشغيل 14 خدمة إلكترونية إضافة إلى 

إطالق بوابة للدفع اإللكتروني عام 2003.
وبينت اجلائزة أن عام 2005 شهد إطالق 

اخل��دم��ات اإللكترونية الذاتية للموظفني 
وللمشتريات كما أطلقت عام 2006 معايير 
تقييم املواقع اإللكترونية وقاعدة بيانات 
اخل��دم��ات احلكومية وم��ن بعدها دشنت 
النظام املوحد للشكاوى وبوابة الدفع عبر 

الهاتف املتنقل عام 2007 تالها إنشاء دائرة 
حكومة دبي اإللكترونية عام 2009.

ولفتت إلى أن عام 2011 شهد إطالق نظام 
التراسل بني املؤسسات احلكومية فضال عن 
نظام موحد للتواصل وفي عام 2013 بلغت 

نسبة اخل��دم��ات اإللكترونية 90 في املئة 
وتكامل 46 في املئة بني اإلدارات احلكومية.

وذكرت أن عام 2015 شهد تأسيس مكتب 
مدينة دب��ي الذكية وإط��الق تطبيق )دبي 
اآلن( الذي يحوي أكثر من 57 خدمة ذكية 
تقدمها 27 جهة حكومية وخاصة اضافة إلى 

تدشني التطبيق الذكي )وظائف دبي(.
وق��ال��ت اجل��ائ��زة إن��ه ف��ي ع��ام 2016 مت 
إط��الق النسخة الرابعة من من��وذج التميز 
في امل��واق��ع اإللكترونية الذكية وتأسيس 
مؤسسة دبي للبيانات ومنصة دبي الذكية 
)دب��ي بالس( فيما شهد ع��ام 2017 إنشاء 
مختبر الذكاء االصطناعي وخريطة طريق 

الذكاء االصطناعي.
وأش��ارت إلى إط��الق استراتيجية )دبي 
بلوك تشني( فضال ع��ن حكومتها الذكية 
املاضية نحو التطور لتكون بال ورق 100 
في املئة وحتقق املدينة األذك��ى عامليا عام 
2021. يذكر أن وسام املعلوماتية واحدا من 
احملطات املهمة في تاريخ جائزة الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية وأحد أبرز معالم 
مسيرتها املمتدة منذ عام 2001 وسجلت من 
خالله حضورها العاملي باعتبارها واحدة 
م��ن أكبر اجل��ه��ات العربية والعاملية غير 
الربحية التي متنح جائزة تقديرية لصاحب 
أكبر اإلجن��ازات وأهم األنشطة التقنية على 

مستوى العالم.
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لريادتها في مواكبة التحوالت التقنية العاملية

جائزة سالم العلي للمعلوماتية متنح
مدينة دبي الذكية وسام دورتها الـ17 
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جائزة سالم العلي للمعلوماتية

خالل افتتاح أعمال اجتماع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العدل العرب

العزب يؤكد احلاجة امللحة لتعزيز 
التعاون العربي في مجال العدل والقضاء 

 أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة الدكتور فالح العزب أمس االربعاء احلاجة 
امللحة لتعزيز التعاون العربي في مجال العدل 
والقضاء تلبية ملتطلبات الدول العربية وشعوبها.

وقال العزب في كلمة افتتح بها اعمال االجتماع 
)61( للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء العدل العرب 
ان تعزيز مجاالت التعاون العربي يتطلب اكمال 
وتأكيد دراس��ة اوج��ه تعزيز التعاون القانوني 
والقضائي العربي وال��دول��ي السيما ف��ي اط��ار 
مكافحة االرهاب ومتويله ومكافحة عمليات غسيل 

االموال وجرائم االجتار بالبشر واملخدرات.
واش��اد العزب ال��ذي يترأس االجتماع احلالي 
للمكتب التنفيذي مبا مت اجن��ازه خالل االجتماع 
السابق للمكتب وما مت التوصل اليه من قرارات 
بناءة تعكس اجلهود والتعاون املثمر الذي بذلته 
األم��ان��ة العامة جلامعة ال��دول العربية وجلنة 

اخلبراء املختصني بالدول العربية.
وأك��د أهمية ما يتضمنه مشروع ج��دول اعمال 
االج��ت��م��اع م��ن م��وض��وع��ات معربا ع��ن االم��ل في 
التوصل الى ق��رارات من شأنها حتقيق األه��داف 
امل��رج��وة من تلك املوضوعات وتلبية متطلبات 
ال���دول العربية مب��ا يعزز التواصل والتعاون 
والتكامل بني »مجتمعاتنا وحكوماتنا«. من جانبه 
ق��ال األم��ني العام املساعد رئيس قطاع الشؤون 
االجتماعية باجلامعة العربية السفير فاضل جواد 
ان املكتب التنفيذي يناقش جدول أعمال الدورة 
ال33 ملجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد 

اليوم اخلميس.
واوضح جواد في كلمته امام االجتماع ان جدول 

االعمال يتضمن تقرير األمانة الفنية للمجلس عن 
اخلطوات املتخذة لتنفيذ قرارات املجلس ومكتبه 
التنفيذي اضافة الى بند حول مكافحة االره��اب 
واالتفاقية العربية ملكافحة االرهاب والية تنفيذها.

واض��اف ان ج��دول االع��م��ال يتضمن ع��ددا من 
املوضوعات والقضايا منها االتفاقية العربية 
ملكافحة غسل األم��وال ومتويل االره��اب وحتديث 
ال��ق��ان��ون العربي النموذجي ملكافحة االره��اب 
وتعزيز ال��ت��ع��اون العربي وال��دول��ي ف��ي مجال 
مكافحة االرهاب ومسألة جترمي دفع الفدية اضافة 
الى بند حول شبكة التعاون القضائي العربي في 

مجال مكافحة االرهاب واجلرمية املنظمة.
وذكر ان من املوضوعات كذلك االتفاقية العربية 
ملكافحة الفساد ومشروع االتفاقية العربية لتنظيم 
أوض���اع الالجئني ف��ي ال���دول العربية وحتديث 
اتفاقية ال��ري��اض العربية للتعاون القضائي 
وآلياتها التنفيذية. وأوض��ح أن املكتب التنفيذي 
سيناقش مقترحات مقدمة م��ن ال��ع��راق حول 
اع��داد مشروع قانون عربي استرشادي الدارة 
السجون ودوائر االصالح ومشروع قانون عربي 
اس��ت��رش��ادي للخدمة املدنية وعقد ن��دوة بشأن 
توحيد القوانني اخلاصة بالوظيفة العامة بالدول 
العربية ومقترحات من لبنان حول تزايد مكافحة 
االجتار بالبشر واملخدرات فضال عن تعريف عربي 

موحد للنزوح باملقارنة مع اللجوء.
ويضم املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العدل 
العرب في عضويته باالضافة الى الكويت كال من 
االردن والسعودية والعراق وقطر وجمهورية 

القمر املتحدة وموريتانيا.

د. فالح العزب إلى اليمني خالل االجتماع

 واف��ق أعضاء اجلمعية العمومية ال�45 
الحتاد وك��االت األنباء العربية )فانا( أمس 
االربعاء باإلجماع على تزكية رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( الشيخ مبارك الدعيج رئيسا لالحتاد 

للعامني املقبلني للمرة الثانية على التوالي.
 جاء ذلك في افتتاح اعمال مؤمتر اجلمعية 
العمومية الحتاد )فانا( في العاصمة األردنية 
عمان بحضور املديرين العامني لوكاالت 
األن��ب��اء العربية ومشاركة رئيس االحت��اد 
العاملي لوكاالت األنباء املدير العام لوكالة 
األنباء البلغارية )بتا( مكسيم مينتشوف 
حيث جرت كذلك املوافقة على طلب استضافة 

الكويت ألعمال اجلمعية العمومية املقبلة.
 وأكد الشيخ مبارك الدعيج في كلمته امام 
املؤمتر ال��ذي يعقد برعاية رئيس ال��وزراء 
األردن���ي الدكتور هاني امللقي أهمية دور 
وسائل اإلعالم ووك��االت األنباء في مكافحة 

اإلرهاب والتطرف الفكري والديني.
 وأوضح أن وسائل االعالم ووكاالت األنباء 
بشكل خاص لها »دور رئيسي وهام يسبق كل 
االدوار في مكافحة التطرف الفكري والديني 
ومحاربة االفكار الغريبة والدخيلة التي تقود 
الى االره��اب والعنف وهي مسؤولية كبيرة 
ومعقدة تستدعي تعزيز التعاون والتكاتف 

والتنسيق والتشاور«.
 وب���ني اه��م��ي��ة وج����ود وك����االت االن��ب��اء 
وتطويرها وتوسيع قدراتها مضيفا أن دخول 
العديد من وسائل التواصل االجتماعي سوق 
النشر وتوزيع االخبار املضللة واملعلومات 
دون اية ضوابط قانونية او اخالقية »حتم 
على وك��االت االنباء الرصينة ان تقف سدا 
مانعا ام��ام ه��ذه التوجهات م��ن خ��الل ضخ 

االخبار واملعلومات املوثوقة والصحيحة«.
 وأض�����اف أن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات اإلره��اب��ي��ة 
والتكفيرية باتت تستغل وس��ائ��ل االع��الم 
لتكون »منصة« لها لبث افكارها وسمومها 
بني اجلماهير ما يفرض على وكاالت األنباء 
فضح تلك التوجهات واألساليب من خالل 

نشر املعلومات املوثوقة.
 وأكد الشيخ مبارك الدعيج أهمية وجود 
احتاد وكاالت األنباء العربية واستمراره أكثر 
من اي وقت مضى باعتباره »املظلة« جلميع 

وكاالت االنباء.
 وأفاد بأن احتاد )فانا( ميتلك ميزات عدة 
من أهمها »قدرته على االستمرار رغم العثرات 
التي تواجهه« مضيفا أنه متكن خالل األعوام 
املاضية من تعزيز مكانته من خالل مشاركاته 
في العديد من اللجان الدولية وعقد االتفاقات 
مع املنظمات الدولية املتخصصة والتواجد 
في انشطتها ال��ى جانب تنظيم العديد من 
ال��دورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسات 

متخصصة في مجال التدريب.
 واستذكر املؤمتر ال35 لالحتاد قبل عشرة 
أع��وام في العاصمة األردن��ي��ة عمان حينما 

مت التأكيد على جسامة املسؤولية امللقاة 
على عاتق )فانا( والتي تستدعي االستغالل 
الصائب ملقومات االحت���اد السيما ك��وادره 
البشرية املصقولة طوال مسيرة االحتاد منذ 

نشأته.
 واوض��ح في ه��ذا السياق أن »املستقبل 
واع��د اذا ضاعفنا احل��رص على توفير كل 
ما من شأنه ضمان استمرارية االحت��اد من 
دع��م م���ادي وم��ع��ن��وي« مشيرا ال��ى الهدف 
ال��ذي أنشئ من أجله االحت��اد حيث »يصب 
نحو توثيق الصالت املهنية والفنية وتأمني 
نشر وتوفير االخبار واملعلومات للجميع 
ومواكبة التطورات العلمية ال سيما في مجال 

االتصاالت وتقنية املعلومات.
 وأضاف ان االحتاد العربي اتخذ لنفسه 
م��ك��ان��ة ب��ني ع��ن��اص��ر ال��ت��ن��اف��س االع��الم��ي 
واخلبري واصبح »رقما مهما« ال يستغنى 
عنه داخل منظومة املؤمتر الدولي لوكاالت 
االنباء التي تضم اكثر من 160 وكالة انباء 
في العالم.  وثمن الشيخ مبارك الدعم الذي 
تلقاه واملساندة له خالل رئاسته لالحتاد 
ط��وال العامني املاضيني مشيدا باحلرص 
الذي أبداه األمني العام لالحتاد الدكتور فريد 
أيار لتنفيذ جميع املهمات »بعقلية متطورة 

وفعل رصني«.
 وأعرب عن األمل بأن يبقى أعضاء االحتاد 
متضامنني في املرحلة املقبلة موجها الشكر 
والتقدير لرئيس ال��وزراء األردن��ي الدكتور 
هاني امللقي على رعايته للمؤمتر وملدير عام 
وكالة األنباء األردنية )بترا( فيصل الشبول 
والعاملني فيها على جهودهم ف��ي تأمني 

متطلبات اجناح هذا املؤمتر.
 م��ن جانبه ق��ال وزي��ر االع���الم األردن��ي 
الناطق الرسمي باسم احلكومة األردنية 
الدكتور محمد املومني في كلمة له ممثال عن 
رئيس ال��وزراء األردن��ي إن التطور التقني 
لوسائل االع��الم وتعددها وانتشارها بات 

يشكل حتديا كبيرا ام��ام مؤسسات االعالم 
خصوصا الرسمية.

 وأض���اف املومني ان االع���الم الرسمي 
وغير الرسمي مطالب في ظل تطور االعالم 
احلديث وتعدد وسائل التواصل االجتماعي 
وس��رع��ة انتشارها وسهولة استخدامها 
مبواكبة كل جديد »واحليلولة دون متكن 
غير املهنيني م��ن السيطرة على الساحة 
االعالمية والتأثير باجتاهات سلبية تؤثر 

على الفرد واملجتمع«.
 وأكد أهمية تعزيز الثقة باإلعالم الوطني 
باعتباره مسؤولية مشتركة وض���رورة 
ال��ت��ص��دي ل��ه م��ن قبل مختلف املؤسسات 
الصحفية واالعالمية سعيا نحو الوصول 
الى »اعالم مهني مسؤول قادر على مواكبة 
التغييرات وت��ق��دمي املعلومة مبصداقية 
وشفافية والتصدي لكل للظاهر السلبية 
التي غزت مجتمعاتنا وفي مقدمتها التطرف 

الفكري وخطاب الكراهية«.
 وأوضح أن »االعالم بكل وسائله وادواته 
مدعو اآلن اكثر من اي وق��ت مضى إلع��داد 
اخل��ط��ط وال��ب��رام��ج وال��رس��ائ��ل الواضحة 
والصريحة التي تكشف الزيف وحتذر من 
التضليل والتطرف وتساعد على التصدي 
لإلرهاب والتطرف والغلو ومنع اسبابه 

واحلد من تأثيراته«.
 وأعتبر أن اخلطاب املتطرف »ليس له 
دين وال هوية« ويتخطى كل احلواجز منتهكا 
القيم االنسانية وتعاليم الرساالت السماوية 
ويعيق التنمية والنهضة التي تساعد االمم 
والشعوب لالرتقاء والتقدم والعيش بأمن 

ورفاه.
 م��ن ج��ه��ت��ه أك���د األم����ني ال��ع��ام الحت��اد 
وكاالت األنباء العربية )فانا( الدكتور فريد 
أي��ار في كلمته أهمية رف��ع جهوزية تقنية 
مسرى اخلبر في وك��االت األنباء وااللتزام 
مبصداقيته التي ال محيد عنها مشددا على 

ضرورة سرعة بث االخبار والتخصص في 
ش��ؤون جوهرية كالبيئة وحقوق االنسان 

واملال واالقتصاد واألسواق العاملية.
 واك��د أي��ار ان االجتماع احلالي يأتي في 
إطار مسؤولية احتاد وكاالت االنباء العربية 
بتطوير العمل اإلع��الم��ي العربي ليمتلك 
ال��زم��ام ل��ل��وق��وف ب��وج��ه ان��ت��ش��ار وتوسع 
خطاب الكراهية والفكر التكفيري الذي بات 

يهدد املجتمعات العربية.
 وق���ال ان االع����الم ال��ع��رب��ي املتضامن 
واملتفاعل ل��م يكن ض���رورة ملحة كما هو 
اليوم »فالتحديات كثيرة ومتشعبة وتفرض 
عمال إعالميا مؤثرا وان حتقيق هذه األهداف 
يستدعي التفاعل اإلي��ج��اب��ي ب��ني وسائل 
االع��الم العربية وتدريب وتوسيع قواعد 
معارف اإلعالمي العربي وم��ده باخلبرات 

والثقافات والتجارب اإلقليمية والدولية«.
 وأوض�����ح ان����ه ي��ت��ع��ني ع��ل��ى االع����الم 
واإلعالميني االبتعاد عن اث��ارة الغرائز في 
االخبار ومحاربة الظلم واإلره��اب وتبني 
م��ب��ادئ احل��ري��ة وح��ق��وق االن��س��ان وش��رح 
احلقائق واالحداث للناس الن ذلك يؤثر في 

افعالهم وتصرفاتهم وخططهم املستقبلية.
 من جهته أكد املدير العام لوكالة األنباء 
األردن��ي��ة )بترا( فيصل الشبول في كلمته 
امام املؤمتر حساسية املرحلة التي متر بها 
املنطقة وتعيشها الشعوب العربية داعيا إلى 
تضافر اجلهود اإلعالمية لعبور هذه املرحلة 

عبر احتاد وكاالت األنباء العربية )فانا(.
 وم��ن املقرر أن يناقش مؤمتر اجلمعية 
العمومية ال45 ل)ف��ان��ا( على م��دى يومني 
عددا من القضايا املدرجة على جدول األعمال 
يأتي في مقدمتها سبل تعزيز التعاون بني 
وكاالت األنباء العربية ورفع مستوى األداء 
املهني وتطوير التعاون اإلعالمي والفني 
بني الوكاالت األعضاء والتبادل االخباري 

واخلبرات.

متت تزكيته رئيسا لـ »فانا«

الدعيج: وسائل اإلعالم لها دور كبير في 
مكافحة اإلرهاب والتطرف الفكري والديني

 الدعيج إلى جانب وزير اإلعالم األردني د. محمد املومني 

الغنيم بحثت مع سفير 
هنغاريا التعاون املشترك 

في مجال »األشغال«
ريا�ض عواد 

اس��ت��ق��ب��ل��ت وك���ي���ل وزارة 
االش���غ���ال ال��ع��ام��ة امل��ه��ن��دس��ة 
ع��واط��ف الغنيم ص��ب��اح امس 
االرب���ع���اء مب��ك��ت��ب��ه��ا ب����وزارة 
االش��غ��ال العامة سفير دول��ة 

هنغاريا ميهاي ب��اي��ر.  وذل��ك 
م��ن أج��ل اس��ت��ع��راض اساليب 
ما تنص عليه مذكرة التفاهم 
بني حكومة هنغاريا وحكومة 
دولة الكويت بشأن التعاون فى 

الغنيم خالل لقائها سفير هنغاريا مجال االشغال العامة.

 28288 »السكنية«: أجنزنا توزيع 
قسيمة سكنية في مشروع جنوب املطالع 

 أعلن املدير العام للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بدر الوقيان انتهاء املؤسسة من تخصيص 
28288 طلب رعاية سكنية في مشروع جنوب 
املطالع اإلسكاني إذ شمل أصحاب الطلبات املقدمة 

حتى 19 مايو 2013.
وقال الوقيان في تصريح صحفي أمس األربعاء 
مبناسبة االنتهاء من توزيعات مشروع جنوب 
املطالع إن اإلحصائيات واألرق���ام األخيرة بشأن 
التوزيعات أثبتت أن مشروع مدينة املطالع أعطى 
فرصة جلميع أصحاب الطلبات املقدمة حتى تاريخ 

19 مايو 2013 للحصول على الرعاية السكنية.
وأضاف أن ذلك يعد مؤشرا يظهر انخفاض فترة 
انتظار املواطن لطلب تخصيص الرعاية السكنية 
مقارنة بالسابق الفتا إلى أن جميع موظفي املؤسسة 
أثبتوا كفاءتهم في التعامل مع هذا املشروع الضخم 

على مختلف املراحل والقطاعات واملستويات.
وذكر أن فرق التخصيص أجنزت الدور املطلوب 
منها ومت توزيع الطلبات على 87 توزيعة على 
م��دار ث��الث سنوات مالية ب��دأت في السنة املالية 
)2015-2016( وانتهت اليوم في السنة املالية 

.)2018-2017(
وبني أن )السكنية( بصدد توقيع عقدين ألعمال 
البنية التحتية في األرب��ع ضواحي األخيرة وذلك 
بعد إجناز التقرير الفني للعطاءات املقدمة لتكتمل 
بذلك عقود البنى التحتية للقسائم السكنية في كامل 

املدينة.
وأك��د أن )السكنية( تتابع تنفيذ العقد األول 
اخل��اص بإنشاء وإجن���از وصيانة أع��م��ال الطرق 
الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية للمدينة 
وكذلك العقد الثاني اخلاص بإنشاء وإجناز وصيانة 
أعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية 
لنحو 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية 
لثماني ضواحي من )إن 5( حتى )إن 8( والتي تسير 

بحسب البرنامج الزمني املعتمد للمشروع.
وأوضح الوقيان أن املشروع يعتبر أكبر مشروع 
إسكاني في تاريخ الكويت ومن أضخم املشاريع 
على مستوى املنطقة حيث ميتد على مساحة 100 

كيلو متر مربع وم��وزع على 12 ضاحية متكاملة 
اخل��دم��ات ويضم إل��ى جانب ال��وح��دات السكنية 
مباني عامة تشمل 113 مدرسة و15 مركزا صحيا 
و156 مسجدا و48 محطة وقود و145 حديقة عامة 

متعددة املساحات في كامل املدينة.
وأفاد بأن املشروع يضم مخفر شرطة وجمعية 
تعاونية وأفرعها ومركز خدمة مواطن ومركز شباب 
وتنمية مجتمعية ومركز لبلدية الكويت لكل ضاحية 
كما يربط شبكة ط��رق وأن��ف��اق تربطها بالطرق 
الرئيسية املؤدية للمدينة وهو طريق الشيخ جابر 
األحمد الواصل بني املطالع والعبدلي والذي تشرف 

عليه وزارة األشغال.
وذكر أن مشروع جنوب املطالع االسكاني يتميز 
بوجود شبكة طرق وجسور وأنفاق داخلية لربط 
املدينة من الداخل كما روع��ي في تصميم املدينة 
تخزين وإعادة تدوير مياه األمطار واستخدامها في 

أعمال الري والتنظيف بهدف الترشيد. 

توزيع قسائم سكنية في مشروع جنوب املطالع

بدر الوقيان


