
 أكد محافظ األحمدي الشيخ 
ف��واز اخل��ال��د أن العمل ب��روح 
الفريق الواحد مبثابة الركيزة 
األساسية ملوسم تخييم ناجح 
وآم����ن ، م��ع��رب��ا ،ومب��ن��اس��ب��ة 
ان��ط��اق موسم التخييم غ��داً، 
عن االرتياح جلاهزية االجهزة 
املعنية في محافظة االحمدي 
وع���ب���ر ال��ت��ن��س��ي��ق امل��ش��ت��رك 
واملتابعة م��ع القطاعات ذات 
الصلة باحملافظة مثمنا في 
هذا الصدد استعدادات وجهود 
وزارات ال��داخ��ل��ي��ة والصحة 
واالش���غ���ال وب��ل��دي��ة الكويت 
والهيئة العامة للبيئة واإلدارة 
ال��ع��ام��ة ل��اط��ف��اء وغ��ي��ره��ا من 

اجلهات ذات االختصاص.
وأه��اب اخلالد باملخيمني االلتزام بالشروط 
ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا بلدية ال��ك��وي��ت للحصول على 
الترخيص لعدم الوقوع في مخالفات أو جزاءات 
وغرامات منذ مباشرة التخييم الى حني اخاء 
موقع املخيم ، وجتنب املساءلة القانونية الناجتة 

عن تلك املخالفات.
ودع��ا احملافظ املخيمني إل��ى االل��ت��زام مبواقع 
التخييم وع���دم اخل���روج ع��ن اط��اره��ا وجتنب 
الظواهر السلبية املرصودة خال مواسم السابقة 

م��ع��رب��ا ع��ن ام��ل��ه ف��ي م��راع��اة 
املخيمني لارشادات والقواعد 
األمنية حرصا على سامتهم 
والتقليل م��ن ح���وادث الطرق 
خ��اص��ة م��ن شريحة الشباب 
متمنيا أن يستمتع اجلميع بهذه 
األج����واء. وش���َد احمل��اف��ظ على 
أيدي القائمني باألجهزة املعنية 
في احملافظة بحكم املسؤولية 
املضاعفة الواقعة على كاهلهم 
ن��ظ��را خل��ص��وص��ي��ة محافظة 
االحمدي واملساحات الشاسعة 
للتخييم واحتضانها العديد من 
املزارع واملنتجعات السياحية 
والشاليهات التي ال يقتصر 
استخدامها على موسم التخييم 
فقط لكن على مدار العام، مثمنا 
دور اجلمعيات التعاونية وما تقدمه من خدمات 
لرواد البر. واختتم محافظ األحمدي بأن حماية 
وسامة املواطنني خال موسم التخييم وعلى 
مدار العام هي األولوية األولى حملافظة األحمدي 
واألجهزة العاملة على امتداد مناطقها، مستحضرا 
جهود تلك األجهزة الرسمية والفرق التطوعية 
خال املواسم السابقة األمر الذي يشهد به أهالي 
احملافظة على نحو خاص ورواد البر من مختلف 

احملافظات بوجه عام.

ش���ارك وف��د م��ن دي���وان احمل��اس��ب��ة في 
 YES)) مؤمتر اليوروساي الرابع للشباب
The Young EUROSAI 2019 حتت 
عنوان “املاءمة” والذي عقد خال الفترة 
4-7 نوفمبر اجل���اري ف��ي مدينة لندن 
- اململكة املتحدة، ضمن نشاطات فريق 
ملتقى دي��وان احملاسبة للشباب الثاني 

.2019
ومثل وفد الديوان املشارك كل من مدقق 
مشارك في إدارة الرقابة املسبقة للشؤون 
االجتماعية بشاير بن سامة، مدقق مساعد 
إدارة الرقابة املسبقة للشؤون االجتماعية 
علي ال��ع��ازم��ي، مدقق مساعد ف��ي إدارة 
الرقابة على اجلهات املستقلة للشؤون 
املالية واالستثمارية زه���راء بهبهاني، 
منسق تعويضات إدارة الشؤون اإلدارية 

فاطمة العنزي.
وقالت مدقق مشارك في إدارة الرقابة 
املسبقة للشؤون االجتماعية بشاير بن 
سامة: إن وفد ديوان احملاسبة استعرض 
خال مشاركته باملؤمتر احدى التحديات 
ال��ت��ي ت��واج��ه امل��دق��ق واملتمثل بالتطور 
السريع في مجال تكنولوجيا املعلومات 
وامل��ج��االت العلمية األخ���رى وتوضيح 
كيفية التغلب على هذه التحديات من خال 
املشاركة في البرامج التدريبية وتسخير 
امل����وارد امل��ت��اح��ة ل��رف��ع ك��ف��اءة املوظفني 
والتعليم املهني املستمر املتبع ضمن اخلطة 

االستراتيجية لديوان احملاسبة الكويتي.
وأك���دت ب��ن س��ام��ة أن��امل��ؤمت��ر تضمن 
مشاركة العديد من املدققني الشباب على 
مستوى املنظمة ملناقشة كيفية استجابة 
امل��دق��ق��ني للبيئة احمل��ي��ط��ة واالس��ت��ع��داد 
للمستقبل خ��ال ع��رض احللول املتبعة 
وامل��ق��ت��رح��ة، كما أت���اح امل��ؤمت��ر الفرصة 

للمشاركني لطرح أفكار مبتكرة وحلول 
فعالة للتحديات احلالية واملستقبلية التي 

تواجههم في مهام التدقيق.
وأش������ارت إل����ى أن امل���ؤمت���ر تضمن 
م��ح��اض��رات وورش ع��م��ل ح���ول عاقة 
األجهزة الرقابية مع املستفيدين وطريقة 
حتديدهم كاحلكومة، االعام، واملواطنني 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��واص��ل م��ع ك��ل ف��ئ��ة حسب 
الوسيلة املناسبة لها، حيث متت مناقشته 
خال أربعة محاور رئيسية، وهي إمكانية 

األج��ه��زة ال��رق��اب��ي��ة أن تضمن كفاءتها 
وفاعليتها م��ن قبل السلطة التنفيذية، 
التشريعية، والقضائية، وإمكانية األجهزة 
الرقابية ضمان احلفاظ على استقاليتها 
وف��ق الضغوط اإلع��ام��ي��ة واحلكومية، 
باإلضافة إلى إمكانية األجهزة الرقابية 
ضمان استمرارية األعمال ضمن ثقة كل 
من املواطنني، احلكومة، ووسائل اإلعام، 
وأخ��ي��راً مناقشة كيف ميكن لألجهزة 

الرقابية استمرار العمل مبنطق وعقانية.
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أكد ضرورة تسخير قدراتنا التكنولوجية للحد من مخاطرها 

الفاضل: اجلرائم اإللكترونية أصبحت تهدد أمن الدولة وسالمة مرافقها واقتصادها

أك��د وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء 
الدكتور خالد الفاضل أمس األربعاء ضرورة 
تسخير كل القدرات التكنولوجية وتأهيل 
وحتسني قدرة املوارد البشرية على التعامل 
مع قضايا األمن السيبراني للحد من املخاطر 

اإللكترونية.
وق��ال الفاضل ف��ي كلمته خ��ال افتتاح 
املؤمتر اخلليجي الثاني لألمن السيبراني 
الذي يقام برعاية سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال����وزراء ويستمر يومني: 
إن ت��ه��دي��دات اجل��رائ��م اإللكترونية باتت 
ال تقتصر على األف���راد وامل��ؤس��س��ات إمنا 
أصبحت تهدد أمن الدولة وسامة مرافقها 

واقتصادها.
وأوض��ح أن اجلرائم اإللكترونية باتت 
تشكل الهاجس األكبر لكثير من دول العالم، 
الفتا إلى أن هناك أمناط جديدة ومتطورة 

من االختراقات كل يوم ما يستجوب التعامل 
معها بجدية للتوصل إلى احللول وتطوير 
القدرات وإع��داد اخلطط الوقائية للتصدي 

لها.
وأض���اف أن احلكومة الكويتية أول��ت 
األهمية القصوى لهذا األم��ر ملا ميثله من 
خطورة بالغة على أم��ن الوطن واملواطن 
فجاءت أول��ى مبادراتها في االستراتيجية 
الوطنية لألمن السيبراني والتي رسمت 
منظومة أمن سيبراني وطني شامل وحددت 
لتنفيذها خارطة طريق متكاملة تتطلب عمل 
جاد وجهد مكثف ومتواصل خال الثاثة 

سنوات القادمة.
وبني أن احلكومة تعد إلنشاء مركز وطني 
لألمن السيبراني لتعزيز أمن البنية التحتية 
ويقدم خدماته لكل مؤسسات الدولة لبناء 
وتعزيز قدراتهم الدفاعية وإدارة األزمات 

اإللكترونية.
وأف��اد أنه نتيجة لتلك امل��ب��ادرات حققت 
الكويت تقدما ملحوظا في تصنيف مؤشر 
األمن السيبراني العاملي والذي ارتفع مبعدل 
72 مركزا، مؤكدا ثقته الكاملة في أن هذه 

اجلهود ستتواصل لتحقيق متيزا أكبر خال 
األعوام القادمة.

وأشار إلى االعتماد املتزايد على االنترنت 
وتكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصاالت، 
موضحا أن هذه التقنيات احلديثة أصبحت 

مصحوبة ب��امل��خ��اط��ر ال��ع��دي��دة ووسيلة 
الرتكاب اجلرائم بحق مستخدميها سواء 
كانوا أف��رادا أو مؤسسات وإحل��اق الضرر 

بهم.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا أك����دت رئ��ي��س��ة اجلمعية 
الكويتية ألمن املعلومات الدكتورة صفاء 
زمان أهمية خلق ثقافة صحيحة الستخدام 
وس��ائ��ل التقنية والشبكات االجتماعية 
املختلفة وتوسيع نطاق املعرفة واملهارات 
بهدف تطوير الفكر وحتسني االستخدام 

لألفراد واملؤسسات.
وش���ددت زم���ان ف��ي كلمة مماثلة على 
ض���رورة ب��ن��اء ق��اع��دة أمنية للكويت في 
اخلريطة العاملية من خال املؤشر األمني 
وعمل شراكات واتفاقيات دولية مع الهيئات 

ذات الصلة.
وأوض��ح��ت أن امل��ؤمت��ر يجمع مختلف 

التجارب العاملية في منهجية تنسجم مع 
جميع الثقافات واملستويات عبر مشاركة 

أكثر من 25 جهة ميثلون 10 دول.
ويسلط املؤمتر ال��ذي تنظمه اجلمعية 
الكويتية ألم��ن املعلومات مبشاركة عدة 
جهات معنية في هذا الشأن الضوء على أهم 
الفجوات والثغرات التي تعاني منها األنظمة 
التقنية والهجمات السيبرانية إلى جانب 
التقنيات احلديثة في مجال األمن املعلومات 
وامل��ع��روض��ة م��ن قبل اجل��ه��ات والشركات 

املشاركة.
ويهدف املؤمتر أيضا إلى إيصال رسالة 
مهمة إل��ى املسؤولني في جميع القطاعات 
بأهمية مجال األمن السيبراني وخاصة في 
احلقبة احلالية التي تشهد طفرات تقنية 
أحدثت تغييرا جذريا في املجتمعات وغيرت 

خريطة املستقبل.

الفاضل في جناح وزارة الكهرباء

احل����ك����وم����ة ت���ع���د إلن����ش����اء م����رك����ز وط����ن����ي ل��أم��ن 
ال����س����ي����ب����ران����ي ل���ت���ع���زي���ز أم�������ن ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة

الستخدام  صحيحة  ثقافة  خلق  أهمية  زم���ان: 
املختلفة  االجتماعية  والشبكات  التقنية  وسائل 

تابع االستعدادات النطالق موسم التخييم غدًا

محافظ األحمدي: تعاون األجهزة الرسمية 
والتطوعية ضرورة خلدمة وحماية رواد املخيمات

الشيخ فواز اخلالد

»ديوان احملاسبة« يشارك في مؤمتر 
اليوروساي الرابع للشباب

وفد ديوان احملاسبة

املوروث البحري: 
خمس مسابقات 
مختلفة لصيد 

األسماك هذا املوسم
أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة 
مل��س��اب��ق��ات امل����وروث البحري 
ض��م��ن م���ه���رج���ان (امل������وروث 
ال��ش��ع��ب��ي اخل��ل��ي��ج��ي( أم��س 
األرب����ع����اء ع���ن إق���ام���ة خمس 
مسابقات مختلفة لصيد األسماك 
ملوسم 2020/2019 إضافة إلى 
مسابقات في األلعاب الشعبية 

خاصة بالرعيل األول.
   وقال رئيس اللجنة الشيخ 
س��ال��م ال���ن���واف ف���ي تصريح 
ل� (ك��ون��ا( عقب تفقده تسجيل 
املتسابقني في ديوانية الصيادين 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��وط��ي��ة إن كل 
املسابقات تتعلق بصيد األسماك 
وستقام في ديوانية الصيادين 
في الوطية والفنطاس.  وأضاف 
الشيخ سالم النواف أن ديوانية 
ال��وط��ي��ة س��ت��ن��ظ��م م��س��اب��ق��ات 
(ال��دان��ة( ال��ك��ب��رى وه��ي األه��م 
و(احل��داق( في البحر ومسابقة 
(ح��داق السيف( للكبار إضافة 
إل��ى مسابقة ب��راع��م امل���وروث 
البحري وهي (ح��داق السيف( 
للصغار وهي الصيد بالسنارة 
ع��ل��ى ال��ش��اط��ئ و ستخصص 
للشباب الواعد من سن 8 سنوات 

وحتى 14.  
 وذك��ر أن املسابقة اخلامسة 
و هي صيد سمك نوع (الكنعد( 
ستقام في ديوانية الفنطاس، 
مشيرا إلى أن توقيت املسابقات 
س��ي��ع��ل��ن ع��ق��ب إغ�����اق ب��اب 
التسجيل للمشاركة في ال� 20 

من نوفمبر اجلاري.
  ودع���ا محبي ه���ذا ال��ت��راث 
األص��ي��ل م��ن ال��ك��وي��ت و دول 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون اخلليجي 
إل��ى التسجيل ف��ي املسابقات 
ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون فيها وذل���ك في 
ديوانية الوطية خال الفترتني 

الصباحية واملسائية.
   وأكد أن اللجنة حريصة على 
تطوير مسابقاتها البحرية كل 
عام إلحياء تراث اآلباء واألجداد 
وإب��راز صور املاضي للمجتمع 
الكويتي، مشيرا إلى أن البحر 
يرتبط في وج��دان أهل الكويت 
منذ ال��ق��دم ك��ون��ه ك��ان مصدرا 
للرزق لعدد كبير من السكان 
وأن اط���اق مسابقة البراعم 
يغرس ه��ذا ال��ت��راث الغني في 

نفوس النشئ.
   وثمن الشيخ سالم النواف 
رعاية سمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد للمهرجان 
والتي تأتي جتسيدا حلرصهما 
على أحياء تراث اآلباء واألجداد 
السلتهام القيم احلميدة املتمثلة 
في التحمل والصبر والتعاون 

واالعتماد على النفس.
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د. صفاء زمانوزير النفط وزير الكهرباء واملاء د. خالد الفاضل

ش��ارك��ت مهندس كمبيوتر م��ش��ارك ب��إدارة 
تقنية املعلومات بديوان احملاسبة رمي الرميح 
 Cloud Computing في البرنامج التدريبي
For Auditors  الذي نظمته جمعية تدقيق 
ومراقبة نظم املعلومات ISACA في شيكاغو 
بالواليات املتحدة األمريكية خال الفترة 21-

24 أكتوبر2019.
وق��ال��ت ال��رم��ي��ح: إن البرنامج تضمن عدة 
مواضيع ومحاور أبرزها مقدمة حول احلوسبة 
السحابية (Cloud Computing( وفوائدها 
وتصنيفاتها، وحتديد ودراسة املخاطر املتصلة 
باحلوسبة السحابية، باإلضافة إل��ى وضع 

سياسات وضوابط للحد من وقوع املخاطر.
وأضافت أن البرنامج تطرق إل��ى إج��راءات 
التدقيق على احلوسبة السحابية من الناحية 
الفنية والتقنية، والتعريف مب��زودي خدمة 
احلوسبة السحابية، إضافة إل��ى استعراض 

حاالت عملية لكيفية حتديد املتطلبات واملخاطر 
وضوابط التحكم بها.

وأش��ارت الرميح إلى أنه نظراً لزيادة حجم 
البيانات وارتفاع تكاليف تخزينها ومع ظهور 
تقنية احلوسبة السحابية فقد حت��ول��ت لها 
العديد من اجلهات احلكومية أو اخلاصة ليتم 
حفظ بياناتها مبساحات كبيرة وبتكلفة أقل، 
وذل��ك لضمان ج��ودة التعامل مع البيانات من 
حيث احلفظ واالسترجاع، والنسخ االحتياطية، 

وسهولة إدارتها، واحلفاظ على سريتها.
وأوضحت أنه مت استعراض ح��االت عملية 
لبعض ال��دول وكيفية ضمان التكامل ما بني 
متطلبات اجلهة الستخدام احلوسبة السحابية 
والقوانني املوجودة في كل دولة أو منطقة تتوفر 
فيها ه��ذه اخل��دم��ة، وه��و ما يصب في مصلحة 
احملافظة على األصول سواء النظم أو البيانات 

وقواعدها.

»احملاسبة« يشارك في البرنامج التدريبي 
حول »احلوسبة السحابية للمدققني«

رمي الرميح

أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام لوكالة 
األنباء الكويتية (كونا( الشيخ مبارك الدعيج 
أمس األربعاء أهمية مكاتب (كونا( في اخلارج 

في خدمة املصالح العليا للباد.
وأض��اف الشيخ مبارك الدعيج في تصريح 
صحفي عقب زي��ارة تفقدية ملكتب (كونا( في 
لندن أن مكاتب الوكالة املوجودة في اخلارج 
تعتبر داعم رئيسي لعمل السفارات الكويتية 
خصوصا وانها تتاقى عند ه��دف واح��د وهو 

خدمة الكويت.
وأك��د أهمية التواصل بني املكتب والسفارة 
الكويتية في لندن وجميع املكاتب التابعه لها 
عاوة على احلرص على متابعة األخبار التي 

تهم نشاط الوكالة مبا يعزز مكانتها اإلقليمية 
والدولية مع االلتزام مبعايير املصداقية واحلياد 

والشفافية التي حترص (كونا( على نشرها.
وتأتي زي��ارة الشيخ مبارك إل��ى العاصمة 
البريطانية إلجراء مباحثات مع مسؤولي وكالة 
(بلومبيرغ( ح��ول سبل تعزيز التعاون في 
مجال األخبار االقتصادية واملالية والتدريب 

املتخصص للصحفيني.
من جانب آخر اقام سفير دولة الكويت لدى 
بريطانيا خالد الدويسان الليلة قبل املاضية 
مأدبة عشاء على شرف الشيخ مبارك الدعيج 
حضرها أعضاء وفد (كونا( وأرك��ان السفارة 

ومسؤولي املكاتب الكويتية املعتمدة في لندن.

الدعيج يؤكد أهمية دور
 مكاتب »كونا« في اخلارج

الشيخ مبارك الدعيج خال زيارته ملكتب »كونا«في لندن


