محليات

االثنني  6من جمادى اآلخر  1440هـ 11 /فبراير  - 2019السنة الثانية عشرة  -العدد 3375

Monday 11th February 2019 - 12 th year - Issue No.3375

ناصر الصباح يستقبل رئيس وأعضاء
مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل مجلس إدارة احتاد املصارف

مكتب وكيل «الدفاع» نظم يوم ًا ترفيهي ًا
للعاملني بديوان اخلدمة املدنية

م .أحمد اجلسار خالل حضوره اليوم الترفيهي

جانب من احلضور

نظمت العالقات العامة مبكتب وكيل وزارة
الدفاع يوما ترفيهيا باملخيم الربيعي للهيئة
اإلدارية و املالية بوزارة الدفاع (منطقة صبحان)
للعاملني بديوان اخلدمة املدنية بالتعاون مع
قطاع رقابة ش��ؤون التوظف بالديوان وذلك

بحضور رئيس ديوان اخلدمة املدنية املهندس
أحمد اجلسار و وكيل ديوان اخلدمة املدنية بدر
هزاع احلمد وبحضور ومشاركة قيادات الديوان
وموظفيهم وأسرهم ،حيث تضمن اليوم فعاليات
ترفيهية منوعة شارك فيها املوظفني وأسرهم.

«السكنية» 94712 :إجمالي الطلبات
اإلسكانية حتى نهاية يناير املاضي

alwasat.com.kw

5

مشعل األحمد يبحث مع وزير الدولة السعودي
تعزيز العالقات املتينة بني البلدين

استقبل النائب األول لرئيس
مجلس ال�����وزراء ووزي����ر ال��دف��اع
الشيخ ناصر صباح األح��م��د ،في
قصر ب��ي��ان العامر ص��ب��اح أم��س،
رئيس وأعضاء مجلس إدارة إحتاد
مصارف الكويت.
حيث اطلع خالل اللقاء على دور
املصارف الكويتية وإسهاماتها في
احل��رك��ة اإلقتصادية وتطلعاتها
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ج��ه��ود التنمية
املستقبلية  ،إن��ط�لاق �اً م��ن رؤي��ة
“كويت جديدة  ”2035لصاحب
السمو أمير ال��ب�لاد القائد األعلى
ل��ل��ق��وات املسلحة الشيخ صباح
األحمد.
كما أش��اد الشيخ ناصر صباح
األحمد بالدور املميز الذي تقوم به
املصارف الكويتية في حتريك عجلة
اإلقتصاد ،وهو ما يشكل أهمية في
رسم مستقبل الكويت القادم ،والذي
يعتبر فيه احتاد املصارف عنصرا ً
مهماً في حتقيق التنمية واالزدهار
اإلقتصادي ،وأن مثل هذه اللقاءات
تفسح املجال لإلطالع على األفكار
والتطلعات التي يحملها العاملون
في قطاع املصارف في سبيل حتقيق
أهداف التنمية املستقبيلة للكويت.

الشيخ مشعل األحمد خالل لقائه األمير تركي بن محمد

بحث نائب رئيس احل��رس الوطني
الشيخ مشعل األحمد مع وزي��ر الدولة
عضو مجلس ال��وزراء السعودي األمير
تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز
تعزيز العالقات املتينة بني البلدين.
وقال احلرس الوطني في بيان صحفي
أم��س إن الشيخ مشعل األح��م��د بحث
كذلك مع األمير تركي بن محمد الذي
يرافقه السفير السعودي لدى الكويت

األمير سلطان بن سعد بن خالد ترسخ
العالقات املتينة والتالحم بني البلدين
والشعبني الشقيقني حيث استذكر الدور
الكبير للمملكة العربية السعودية إبان
العدوان الغاشم على الكويت.
ورح�����ب ن���ائ���ب رئ���ي���س احل���رس
الوطني بالوفد الشقيق مثمنا جهود
األمير تركي بن محمد رئيس اللجنة
التنفيذية ملعرض (الفهد روح القيادة)

الذي تستضيفه الكويت في مركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي خالل الفترة (11-
 23اجلاري).
وأوض��ح أن املعرض فرصة إلطالع
اجليل احلالي من أبناء الكويت على ما
قدمه امللك فهد بن عبدالعزيز “رحمه
الله” ألم��ت��ه ال��ع��رب��ي��ة واإلس�لام��ي��ة.
وحضر اللقاء مدير ديوان نائب رئيس
احلرس الوطني اللواء جمال ذياب.

خالل افتتاح ورشة «حتقيقات ومحاكمات جرائم اإلنترنت»

بوصليب :املشرع الكويتي يعمل بجدية لتحجيم اجلرائم اإللكترونية
قال نائب مدير معهد الكويت
للدراسات القضائية والقانونية
لالتصاالت والعالقات والبحوث
املستشار الدكتور فهد بوصليب
إن اجلرائم اإللكترونية تعتبر
م��ن أخطر اجل��رائ��م ف��ي العصر
احلديث وتتطلب جهدا مضاعفا
في التعامل معها بسبب تعقدها.
ج���اء ذل���ك ف��ي ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا
املستشار بوصليب في افتتاح
ورشة ملعهد الكويت للدراسات
القضائية والقانونية أمس األحد
بعنوان (حتقيقات ومحاكمات
ج��رائ��م اإلن��ت��رن��ت) بالتعاون
م��ع النيابة العامة والسفارة
األمريكية ل��دى ال��ب�لاد تستمر
أرب��ع��ة أي���ام .وأض���اف أن خطر
اجلرائم االلكترونية م��رده إلى
تعقيداتها ألن الكثير منها يتم
م��ن اخل���ارج م��ا يشكل صعوبة
في اإلجراءات املتبعة متمثلة في
املخاطبات الرسمية واسترداد
امللفات وغيرها.
وأكد أن املشرع الكويتي يعمل
بجد على حتجيم هذه اجلرمية
ع���ن ط��ري��ق ل���وائ���ح وق�����رارات
وتعاميم النائب العام للحد من
خطورتها وواقعها السلبي على
الفرد واملجتمع معربا عن األمل
في خ��روج ال��ورش��ة بتوصيات
بناءة.
وأوض����ح أن ل��ه��ذه ال��ورش��ة
أهمية خاصة من الناحية الدولية
احل��اف��ل��ة مب��ا ت��ش��ه��ده مختلف
مناطق العالم من حتوالت عميقة
السيما في إطار االهتمام الدولي
املتصاعد باألمن السيبراني وما
فرضه من حتوالت المست احلياة
اليومية للمواطن وانعكاساته لم
تعد اليوم مجرد مشكلة داخلية
لهذا البلد أو تلك املنطقة.
ولفت بوصليب إل��ى أن ذلك
أصبح معضلة ذات أبعاد دولية
متداخلة مع ع��دة جرائم أخرى
عابرة للحدود إذ ساهمت العوملة
كمفهوم اج��ت��م��اع��ي وق��ان��ون��ي
والتقدم التكنولوجي في تعقد
أمناطها وأشكالها.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��س��ف��ي��ر
األمريكي ل��دى ال��ب�لاد لورانس

لقطة جماعية قل بدء الورشة بحضور السفير األمريكي في الكويت

جانب من فعاليات الورشة

س � �ي � �ل � �ف � ��رم � ��ان :ال� � �ف� � �ض � ��اء اإلل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ي �خ �ل ��ق
ب� � ��اس � � �ت � � �م� � ��رار حت� � � ��دي� � � ��ات أم � � � � � ��ام ال � �ت � �ح � �ق � �ي � �ق� ��ات
سيلفرمان في كلمته إن تعزيز
ال���ت���ع���اون ف���ي م���ج���ال األم���ن
ال��س��ي��ب��ران��ي ال ي��ع��د أول��وي��ة
للحكومة الكويتية فحسب بل
أيضا للسفارة األمريكية و”إننا
نرى في التعاون في مجال األمن
السيبراني مجاال قابال للتوسع
في عالقتنا الثنائية مما يجعل
شعبينا أكثر أمنا”.
وأضاف سيلفرمان أن الفضاء
اإلل��ك��ت��رون��ي يخلق باستمرار
حتديات أم��ام التحقيقات نظرا

إل���ى ت���ط���وره ال��س��ري��ع وألن���ه
م��ج��ال واس���ع ق��د ي��ك��ون عرضة
“للتأثيرات اخلبيثة” إذ إن توفر
منصات ال��ت��واص��ل االجتماعي
يعتبر ف��رص��ة غ��ي��ر مسبوقة
للتبادل احلر لألفكار.
وأوضح أن ذلك يخلق العديد
من اجلرائم التي ستتزايد على
أث��ره��ا أع����داد ال��ض��ح��اي��ا ال��ذي��ن
ي��ط��ال��ب��ون امل���دع�ي�ن ال��ع��ام�ين
بتحقيق العدالة مشيرا إل��ى أن
االستخدام الضار للتكنولوجيا

ال ميكن ردعه دون وجود أسس
مصداقية لفرض العقوبات لدى
ارتكاب االحتيال واختراق أنظمة
امل��ع��ل��وم��ات وس��رق��ة البيانات
وتعطيل أنظمة الكمبيوتر.
وأش������ار إل����ى أن����ه ال ميكن
استخدام أدوات اإلنفاذ اجلنائي
دون التعرف أوال على اجلناة
س���واء ك��ان��وا مجرمني عاديني
أو منظمات إجرامية عاملية أو
أفرادا تابعني لدول معادية ممن
اخ��ت��اروا االن��خ��راط ف��ي أعمال

إجرامية .وأوض��ح أنه ال حدود
في الفضاء السيبراني مما يشكل
حتديا ألفراد الشرطة وللمدعني
العامني لدى إجراء حتقيقات في
حوادث اجلرائم اإللكترونية التي
قد تشمل املشتبه بهم والضحايا
وجرائم قد ميتد نطاقها الى عدة
بلدان.
واع��ت��ب��ر س��ي��ل��ف��رم��ان ه��ذه
ال��ورش��ة فرصة لالستفادة من
خ��ب��رات امل��ش��ارك�ين األمريكيني
ف��ي م��واج��ه��ة ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات
وتقدمي بعض األفكار حول كيفية
التغلب على معوقات التحقيقات
السيبرانية املعقدة.
وبني أنه “ال ميكننا مناقشة
حتديات التحقيقات السيبرانية
وجرائم اإلنترنت دون االعتراف
ب��اس��ت��خ��دام وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي كابتكار غير تقليدي
جلمع التبرعات لصالح األنشطة
اإلرهابية”.
وأض���اف أن��ه “للتغلب على
اجل��ه��ات اخلبيثة الفاعلة في
الفضاء اإلل��ك��ت��رون��ي علينا أن
نتعاون وأن نتبادل املعلومات
وتثقيف أنفسنا لنكون أكثر
جاهزية عند التصدي للتهديدات
األمنية الوطنية التي تتعرض
لها بلداننا من قبل هذه العناصر
اإلجرامية”.
وأعرب السفير األمريكي عن
األم��ل في أن تعزز هذه الورشة
القدرات وأن تفتح حوارا مستمرا
بني املشاركني.

«الشؤون» أقامت امللتقى الثامن «نبيك ما تطيح»
جانب من املؤمتر الصحافي

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية
الكويتية أن إجمالي ع��دد الطلبات اإلسكانية
حتى نهاية شهر يناير املاضي بلغ  94712طلبا
إسكانيا.
وقال املتحدث الرسمي باسم املؤسسة إبراهيم
الناشي في مؤمتر صحفي نظمته املؤسسة أمس
األح��د إن عدد املتقدمني للحصول على الرعاية
السكنية خ�لال شهر يناير امل��اض��ي بلغ 704
متقدمني.
وأض��اف الناشي أن عدد املشمولني بأولوية
اإلع��اق��ة من إجمالي الطلبات اإلسكانية حتى
نهاية يناير املاضي بلغ  2742طلبا في حني بلغ
عدد املتقدمني للتخصيص ملشروع جنوب مدينة
صباح األحمد السكنية  11865متقدما حتى
السابع من فبراير اجلاري.
وأوضح أن عدد املعامالت اإلسكانية املنجزة
ب���إدارة خدمة امل��واط��ن ف��ي يناير امل��اض��ي بلغ
 24629معاملة الفتا إل��ى أن نسبة اإلجن��از
الفعلية في العقد األول ملشروع مدينة املطالع
(عقد الطرق الرئيسية) بلغت 98ر 51في املئة
مقارنة بنسبة تعاقدية تقدر بنحو 59ر 43في
املئة .وأفاد بأن نسبة اإلجناز الفعلية في العقد

الثاني اخلاص بالبنى التحتية ل 18519قسيمة
بلغت 92ر 26في املئة مقارنة بنسبة تعاقدية
بلغت 99ر 58في املئة.
وذك��ر أن نسبة اإلجن���از الفعلية ف��ي العقد
الثالث اخلاص بالبنى التحتية ل 4770قسيمة
في الضاحيتني (إن  2وإن  )3مبدينة املطالع
بلغت 27ر 15في املئة مقارنة بنسبة تعاقدية
بلغت 25ر 18في املئة.
ولفت إلى أن نسبة اإلجناز الفعلي في العقد
الرابع اخلاص بالبنى التحتية ل 4999قسيمة
في الضاحيتني (إن 1وإن  )4بلغت 27ر 21في
املئة مقارنة بنسبة تعاقدية بلغت 97ر 16في
املئة.
وعن مدينة (جابر األحمد) ذكر الناشي أنه
فيما يخص تنفيذ  520شقة سكنية فإن نسبة
االجناز الفعلية بلغت 10ر 75في املئة في حني
بلغت نسبة اإلجناز التعاقدية 47ر 72في املئة.
وح���ول م��ش��روع م��دي��ن��ة (ج��ن��وب عبدالله
امل��ب��ارك) ق��ال إن توقيع عقد البنى التحتية
وحتديد القسائم ل 3260قسيمة مت في أبريل
املاضي مبدة تعاقدية للتنفيذ قدرها  24شهرا
على أن يتم تسلم املشروع في أبريل .2020

حتت رعاية وحضور وكيلة
وزارة الشئون ب��اإلن��اب��ة هناء
ال��ه��اج��ري ،أق��ام��ت إدارة رعاية
امل��س��ن�ين ممثلة مب��دي��ر اإلدارة
د .أم��ان��ي الطبطبائي ،ملتقاها
الثامن لكبار السن حتت شعار
(نبيك ما تطيح) وذلك مبشاركة
مجتمعية مع جمعية صندوق
إعانة املرضى.
وخ�لال افتتاح امللتقى قالت
الوكيل ال��ه��اج��ري :ه��ذا امللتقى
يعتبر ت��ق��دي��را جل��ه��ود الرعيل
األول وال���ذي نهدف م��ن خالله
إلى نشر الوعي الحتاجاتهم كما
نخطط للوقاية والعالج ونسعى
ل��رص��د س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال��ك��وادر
وتقدمي أفضل اخلدمات املنزلية
ل٣٥٩٠م���س���ن وم��س��ن��ة ب��دول��ة
ال��ك��وي��ت وذل���ك حتقيقا لدعوة
صاحب السمو أمير البالد املفدى
الشيخ صباح األحمد ،بالوفاء
لكبار السن لينعموا بالصحة
واالستقرار” .وأضافت :ملتقى
(نبيك ماتطيح) ملتقى إنسانيا

هناء الهاجري تتقدم احلضور

يعبر عن احل��ب وال��وف��اء لكبار
السن ويطبق الشراكة املجتمعية
بني مؤسسات الدولة وجمعيات
ال��ن��ف��ع ال��ع��ام ممثلة بجمعية
صندوق إعانة املرضى والرعاة
الداعمني م��ن اجل��ه��ات املختلفة
ومابذلوه من جهد الجن��اح هذا
امللتقى .من جانبها ألقت مدير

د .أماني الطبطبائي متحدثة

إدارة رع��اي��ة املسنني د .أماني
الطبطبائي كلمة حتدثت خاللها
عن حاالت السقوط التي تعتبر
ثاني اهم اسباب الوفيات لكبار
ال��س��ن ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م،
ودولتنا احلبيبة الكويت تتحمل
تكاليف مالية باهظة متصلة
باالصابات الناجمة عن حاالت

السقوط خاصة للذين يبلغون
م��ن ال��ع��م��ر  ٦٥ع���ام ف��م��اف��وق،
ل���ذا حت���رص وزارة ال��ش��ئ��ون
االجتماعية ممثلة بإدارة رعاية
املسنني بنشر الوعي االجتماعي
والنفسي والصحي والقانوني
م��ن خ�لال امللتقيات وال��ن��دوات
والدورات التدريبية.

وأشارت الطبطبائي إن ملتقى
(نبيك ماتطيح) يسلط الضوء
على مشكلة السقوط ويطرح
احللول للوقاية منه ،باإلضافة
إلى تثقيف األفراد من ذوي كبار
السن والعاملني معهم من اجل
بناء الوعي باملخاطر املترتبة
عليه.

