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 أوصى النائب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء وزي��ر ال��دف��اع الشيخ ناصر 
صباح األحمد الصباح أبناءه املجندين 
في اخلدمة الوطنية باإلخالص والتفاني 
في خدمة الوطن الذي لم يبخل يوما في 
توفير سبل احلياة الكرمية والتي تكفل 
لهم النهوض به والعمل دوما من أجل 

رفعته وعزته واستقراره.
ج��اء ذل��ك وف��ق بيان صحفي صادر 
أم��س األرب��ع��اء ع��ن مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة في وزارة 
الدفاع مبناسبة زي��ارة الشيخ ناصر 
صباح األحمد التفقدية ألبنائه املجندين 

في مدرسة تدريب األفراد.
وك���ان ف��ي استقباله ل��دى وصوله 
رئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق 
ال��رك��ن محمد اخل��ض��ر ون��ائ��ب رئيس 
األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن 
عبدالله النواف ورئيس هيئة اخلدمة 
الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم 
العميري وعدد من كبار الضباط القادة 

باجليش.
كما أوص���ى الشيخ ن��اص��ر صباح 
األح��م��د أب��ن��اءه امل��ج��ن��دي��ن مبواصلة 
التحصيل العلمي في جميع األوق��ات 
والظروف مؤكدا أن نهضة هذا الوطن 
ال تأتي إال بالتسلح بالعلم ومسايرة 
آخر ما توصل إليه العالم من معرفة في 

مختلف املجاالت.
ولفت إلى أنه يسعد دائما في تلقي أي 
مقترحات من أبنائه املجندين من شأنها 
املساهمة في االرتقاء بعملية تعليمهم 
وتدريبهم وق��ال إن اجلميع يعملون 
لغاية واح��دة وهدف واحد وهو خدمة 
وطننا الغالي الكويت حتت ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو أمير البالد 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر 

مبارك رئيس مجلس الوزراء.
ومل��ن��اس��ب��ة زي����ارة ال��ش��ي��خ ناصر 
صباح األح��م��د قدمت دفعة املجندين 
46 عرضا ملهارات املسير والتشكيالت 

العسكرية ثم ألقى رئيس هيئة اخلدمة 
الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم 
العميري إيجازا أوض��ح من خالله كل 
البرامج التي مت إعدادها للمجندين من 
علوم نظرية وتدريبات عملية تسهم في 

عملية إعدادهم وتدريبهم.
وق��ام الشيخ ناصر صباح األحمد 
بجولة تفقدية على م��راف��ق التدريب 
واطلع على ما مت توفيره من خدمات 
للمجندين وك��ذل��ك على سير العمل 
لتنفيذ جميع املهام والواجبات املناطة 

بالقائمني على عملية التدريب.
يذكر أن موعد خروج دفعة املجندين 
46 بإجازتهم األول��ى سيكون اليوم 
اخلميس وذلك بعد انتهاء فترة تدريبهم 
األساسية وانتقالهم من احلياة املدنية 
إل��ى احل��ي��اة العسكرية وم��ا فيها من 
ضبط وربط وتدريب وجدية للتعايش 

والتعامل مع مختلف الظروف.

الشيخ ناصر صباح األحمد في لقطة جماعية مع املجندين

تفقد أبناءه املجندين في مدرسة تدريب األفراد

ناصر صباح األحمد: اإلخالص والتفاني في خدمة الوطن والعمل من أجل رفعته وعزته واستقراره

يوسف الصباح: املوانئ الكويتية ستشهد 
 2035 مشاريع رئيسية ضمن رؤية 

 قال املدير العام ملؤسسة املوانئ الكويتية 
الشيخ يوسف الصباح ان املؤسسة تشهد تنفيذ 
مشاريع رئيسية في اطار رؤية 2035 التنموية 
التي تهدف الى حتويل دولة الكويت الى مركز 

مالي وجتاري جاذب لالستثمار.
 جاء ذلك في تصريح ل� )كونا( على هامش 
اس��ت��ق��ب��ال سفير دول���ة ال��ك��وي��ت ال���ى بلجيكا 
واالحت���اد االوروب����ي وح��ل��ف ش��م��ال االطلسي 
)ناتو( ولوكسمبورغ جاسم البديوي مساء 
اول امس الثالثاء للشيخ يوسف والوفد املرافق 
مبناسبة زيارتهم ملدينة انتيوارب في بلجيكا 

للمشاركة في برنامج تدريب مبيناء املدينة.
 واض��اف الشيخ يوسف ان 12 شخصا من 
مختلف ادارات املؤسسة يحضرون البرنامج 
التدريبي ملدة اسبوعني والذي ينظمه املسؤولون 
في ميناء انتيوارب الذي يعد ثاني اكبر ميناء في 
اوروبا يقدم خالصة خبرة املسؤولني العريقة 

هناك في ادارة املوانئ.
 واوض��ح ان ادارة ميناء انتيوارب تتميز 
باالستخدام املكثف من التكنولوجيا الرقمية 
لتسيير الشؤون التجارية للميناء والتي تتضمن 
النقل والشحن ورب��ط القطارات والشاحنات 

والبوارج من والى امليناء.
 وشدد على ان العامل االهم في ادارة املشاريع 
التي تعتزم املؤسسة تنفيذها وتقدر تكلفتها 
بنحو ملياري دوالر امريكي هو تدريب املوارد 

البشرية التي وصفها ب«الكنز احلقيقي«.
 وكشف عن برنامج تدريب اخر يشارك فيه 
موظفو املؤسسة في مدن غالسكو وليفربول في 
بريطانيا واالسكندرية في مصر وهامبورغ في 
أملانيا وسنغافورة مضيفا ان »برامج التدريب 
التنموية هذه ستعود بالنفع على الكويت على 
م��دى خمسني ع��ام��ا«.  من جهته ق��ال املدير في 
ميناء انتيوارب فيليب غيريتس في تصريح 
مماثل ل)كونا( ان هناك دفعة ثانية من املتدربني 
من مؤسسة املوانئ الكويتية ستصل الى بلجيكا 
في وقت الحق من الشهر اجلاري ودفعة ثالثة 
في فبراير للمشاركة في برامج تدريب تتناول 

االوج��ه القانونية لتجارة امل��وان��ئ وعمليات 
التشغيل.  واض��اف غيريتس »تربطنا عالقات 
متينة جدا مبنطقة الشرق االوسط ويعد ميناء 
انتيوارب شريكا قويا لها من حيث الشحنات 

التجارية وتنظيم البرامج التدريبية«.
 وأوضح ان هناك ممثلني عن ميناء انتيوارب 

في سلطنة عمان وان االدارة تتطلع الى »توطيد 
العالقات مع الشركاء واالص��دق��اء في الشرق 

االوسط«.
 وتبعد مدينة انتيوارب مسافة 50 كيلومترا 
من العاصمة بروكسل وتضمن ثاني اكبر ميناء 

في اوروبا بعد ميناء روتردام في هولندا.

سفير الكويت جاسم البديوي مع املدير العام ملؤسسة املوانئ الكويتية الشيخ يوسف الصباح
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الشيخ ناصر صباح األحمد متحدثا إلى أبنائه املجندين

متابعة عرض ملهارات السير والتشكيالت العسكريةوزير الدفاع يطلع على مرافق التدريب

حضور كثيف من الزوار واملتسابقني ومحكمي مسابقات املوروث الشعبي 

أعالم دول مجلس التعاون اخلليجي تضيء 
فعاليات قرية صباح األحمد التراثية 

ق��ال منظمو مهرجان امل���وروث الشعبي 
اخلليجي في قرية صباح األحمد التراثية 
الواقعة في الساملي »الكيلو 59« أن املهرجان 
سجل ه��ذا ال��ع��ام ح��ض��ورا خليجيا الفتا من 
كافة دول مجلس التعاون اخلليجي سواء 
على صعيد املشاركة في مسابقات املهرجان أو 

على مستوى زوار القرية التراثية. 
وأش���ارت اللجنة املنظمة للمهرجان في 
تصريح صحفي أن إعالم دول مجلس التعاون 
اخلليجي أضاءت مسابقات املوروث الشعبي، 
حيث شهدت املنافسات ح��ض��ورا كبيرا في 
منافسات املهرجان من املتسابقني أو املشاركني 
في جلان التحكيم في كافة فئات املسابقات، 
والتي جسدت وح��دة الصف والتالحم بني 

أبناء دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وذك����رت اللجنة أن أب��ن��اء دول مجلس 
التعاون اخلليجي يشاركون في األنشطة 
احلرفية والتراثية والرياضية في قرية صباح 
األح��م��د التراثية م��ع أشقائهم الكويتيون، 
مما جعل القرية اليوم قبلة خليجية تراثية 
سياحية ترفيهية تضم الكثير من الفعاليات، 

والتي رسخت األهداف السامية من إنشائها. 
وأض��اف��ت أن مهرجان امل���وروث الشعبي 
اخلليجي اكتسب أهمية كبيرة كونه يعرف 
األجيال احلالية بحياة األجداد، ويشجع على 
ممارسة الهوايات واحل��رف التراثية، والذي 
جاء برغبة سامية من حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح، 
ليكون متنفسا لألسر الكويتية واخلليجية 
بأجواء تراثية تستذكر املاضي اجلميل في 

عبق احلاضر. 
وتضم قرية صباح األحمد التراثية أجنحة 
تاريخية ل��دول مجلس التعاون اخلليجي، 
التي تعتبر إح��ي��اء ل��ت��راث اآلب���اء واألج���داد، 
وإب���راز عبق اإلرث الشعبي اخلليجي، كما 

جتري في القرية مسابقات مهرجان املوروث 
الشعبي التي تشهد منافسات بني أبناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي في مسابقات اإلبل 

والصقور واخليول واألغنام، وتوزع خاللها 
جوائز قيمة على املراكز العشرة األول��ى بكل 

مسابقة.

أعالم دول مجلس التعاون حاضرة في الفعاليات

وفد مؤسسة املوانئ الكويتية خالل حفل العشاء الذي اقامه السفير الكويتي جاسم البدوي

مسابقة مزاين الطيور

»هيئة االتصاالت«: إستراتيجية األمن السيبراني تعزز أمن املعلومات 
أك��د رئيس مجلس االدارة الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة ل��الت��ص��االت وتقنية املعلومات 
الكويتية املهندس سالم األذينة أمس االربعاء اهمية 
االستراتيجية الوطنية لالمن السيبراني لدولة 

الكويت في تعزيز امن املعلومات بكل اشكالها.
وأض��اف االذي��ن��ة في كلمته خ��الل ورش��ة عمل 
نظمتها الهيئة بشأن )اع��داد اطار العمل والهيكل 
التشغيلي وبرنامج عمل االمن السيبراني للكويت( 
ان اعداد االستراتيجية جاء نتيجة ادراك احلكومة 
للتحديات والتهديدات االلكترونية التي تواجهها 
الدولة. وأشار الى توقيع )هيئة االتصاالت( امس 
اول عقد مع شركة االستشارات العاملية )بروتكشن 
جروب انترناشونال( لدراسة الوضع العام للدولة 
ووضع احللول واالجراءات املطلوبة النشاء املركز 
الوطني لالستجابة للطوارئ وفقا لالتفاقية املوقعة 

بني دولة الكويت واحلكومة البريطانية.
وأوضح ان اعداد اخلطة االستراتيجية هي نتاج 
عمل مكثف بني القطاعني العام واخلاص على مدى 

عامني شهدا وضع تصورا لالمن السيبراني الوطني 
للسنوات الثالث القادمة.

وقال ان االستراتيجية تعمل على حتديد االسس 
واالجراءات الواجب اتخاذها وتسخير كل االمكانات 
التكنولوجية وتأهيل امل��وارد البشرية وحتسني 

القدرة على التعامل مع قضايا االمن السيبراني.
ولفت ال��ى ان )هيئة االت��ص��االت( اطلعت على 
جت��ارب ال��دول املختلفة خالل السنتني املاضيتني 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اوج����ه ال��ن��ج��اح واالخ���ف���اق���ات 
الستراتيجات االمن السيبراني وحجم التحديات 
التي واجهتهم عبر مسيرتهم في هذا املجال والتي 
تكللت بالتعاون مع حكومة اململكة املتحدة وايرلندا 

الشمالية لالستعانة بخبراتهم.
وأك��د االذي��ن��ة ح��رص الهيئة على ات��ب��اع نهج 
التعاون املشترك بني كل القطاعات احليوية لتعمل 
جميعها حتت مظلة حكومية واحدة وفق منهجيات 
متناغمة ومتناسقة حتقيقا للرؤية احلكومية والتي 

نطمح جميعنا لتحقيقها.

وأشار الى حرص الهيئة كذلك على االستعانة 
بخبرات عاملية الع��داد اطار عمل وهيكل تشغيلي 
ليشكل منظومة متكاملة لكل القطاعات احليوية 
يضمن توجيه ج��ه��وده��ا نحو اه���داف وغ��اي��ات 

استراتيجية االمن ذات االولوية.
وأعرب عن تطلعه النشاء املركز الوطني لالمن 
السيبراني خالل السنوات الثالث املقبلة ليحقق 
االدارة االستباقية لتهديدات ومخاطر الفضاء 
االلكتروني فضال ع��ن تأمني مؤسسات الدولة 
في اطار امني متكامل من السياسات واالج��راءات 

واملعايير والضوابط الفنية.
وبني ان خالل تلك امل��دة سيتم تطوير وتعزيز 
وسائل الدفاعات االستباقية املالئمة واملراقبة 
املستمرة العداد آلية االستجابة املناسبة للقطاعات 
احل��ي��وي��ة وآل��ي��ة االب���الغ ع��ن هجمات القرصنة 
واجل��رائ��م االلكترونية فضال ع��ن نشر التوعية 
الوطنية وبناء ك��وادر وطنية ق��ادرة للتعامل مع 

قضايا االمن السيبراني.

وحول ورشة العمل افاد االذينة انها متتد ليومني 
مبشاركة اكثر من 33 جهة حكومية وخاصة في 
قطاعات مختلفة وتستهدف اطالعهم على مشروع 
)فيس زيرو( الذي سيتم من خالله جمع املعلومات 
من قبل تلك املؤسسات ووضع اللوائح لكل جهة 

حلماية منظومتها االمنية.
وأع��رب االذي��ن��ة عن امله في ان تكلل اجلهود 
املبذولة بالنجاح والتوفيق واالستمرار في عقد تلك 
اللقاءات والتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات 
احليوية »لتطوير قدراتنا وتكثيف جهودنا في 
سبيل تعزيز االم���ن ال��رق��م��ي وتخطي العقبات 

والتغلب على التحديات كافة«.
ي��ذك��ر ان الهيئة العامة ل��الت��ص��االت وتقنية 
املعلومات تأسست عام 2014 وتتولى مسؤولية 
االش��راف على قطاع االتصاالت ورقابته وحماية 
مصالح املستخدمني وم��زودي اخلدمات وتنظيم 
خدمات جميع شبكات االتصاالت في الدولة بكفاءة 

عالية مبا يحقق االداء االمثل للقطاع.

 نفذتها إدارة التراخيص الهندسية في بلدية حولي

798 معاملة في  اخلضر : إجناز 
السكن اخلاص والتجاري واالستثماري 

خالل ديسمبر املاضي
كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت التقاب عن اإلجن��ازات التي حققتها 
إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية 
حولي خالل شهر ديسمبر املاضي حيث مت 

اجناز 798 معاملة.
وفي هذا السياق استعرض مدير إدارة 
التراخيص الهندسية املهندس جاسم اخلضر 
املعامالت التي قامت اإلدارة بإصدارها 
مشيرا إلى أنه قد مت إص��دار 717 ترخيص 
حملالت بالسكن التجاري، ترخيص تعديل 
واض��اف��ة بالسكن اخل��اص، ترخيص هدم 

بالسكن التجاري، إصدار ترخيصني حملالت 
بناء حديث بالسكن اإلستثماري، إصدار 15 
ترخيص بناء حديث بالسكن اإلستثماري 
وإص��دار 62 ترخيص بناء حديث بالسكن 
اخل���اص.. ودع��ت إدارة العالقات العامة 
اجلمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق 
بالبلدية االتصال على اخلط الساخن 139أو 
 kuwmun@ التواصل على حساب البلدية
 عبر مواقع التواصل االجتماعي وسيتم 
اتخاذ اإلج��راءات القانونية حيال الشكوى 

على الفور.


