
ق��ال��ت م��س��ؤول��ة ك��وي��ت��ي��ة أم��س 
االثنني إن الكويت قدمت ورق��ة عمل 
الجتماعات اللجنة التنفيذية للحكومة 
اإللكترونية اخلليجية حول تسجيل 
الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا 

املعلومات اخلليجية.
وأضاف املدير العام للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات هيا الودعاني 
ل� )ك��ون��ا( في ختام اجتماع اللجنة 
التنفيذية للحكومة اإللكترونية 
اخلليجية إن الورقة أخذت باالعتبار 
مالحظات ومرئيات ال��دول األعضاء 
باللجنة وذلك لالستفادة منها والعمل 

بها في جميع الدول واألعضاء.
وأوضحت أن الكويت قدمت كذلك 
مبادرة اإلطار العام للتقرير الدوري 

الجن��از احلكومة االلكترونية التي 
اق���رت ف��ي اج��ت��م��اع اخل��ام��س للجنة 
ال��وزاري��ة وت��ه��دف ال��ى وض��ع تقرير 
دوري الجنازات احلكومة اإللكترونية 
ف��ي ك��ل دول���ة م��ن ال����دول األع��ض��اء 
ف��ي مجلس ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج 

العربية.
وذكرت أن تلك املبادرة تهدف كذلك 
لقياس ال��ت��ق��دم احمل��ق��ق على أس��اس 
واضح لتنفيذ احلكومة االلكترونية 
واخل����دم����ات امل��ش��ت��رك��ة ل��ل��وص��ول 
ب��ه��ذا االط���ار إل��ى ن��ض��وج احلكومة 
االلكترونية والتحول الرقمي املتطور 

واملتكامل.
ون��اق��ش االج��ت��م��اع ال���ذي استمر 
يومني ع��ددا من املبادرات املقدمة من 

دول مجلس التعاون ومنها مبادرات 
سلطنة ع��م��ان ح��ول تعزيز االط��ار 
األم��ن��ي للمعلومات واع���داد دراس��ة 
الستخدام االتفاقيات االط��اري��ة مع 
موردي تقنية املعلومات واالتصاالت 
)ت��ص��ور التفاقية ال��ش��راء اخلليجي 
املوحد للعتاد والبرمجيات واملبادرة 
السعودية إلعداد دراسة لوضع خطة 
استمرارية االعمال في حالة الطوارئ 

لدول املجلس(.
كما ناقش مبادرة دول��ة اإلم��ارات 
الن��ش��اء نطاق )ج��ي س��ي س��ي( على 
االنترنت وم��ب��ادرة مملكة البحرين 
ح���ول اع����داد من���وذج ق��ي��اس لتنفيذ 
االستراتيجية االسترشادية للحكومة 

اإللكترونية.
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الكويت تقدم ورقة عمل لتسجيل شركات تكنولوجيا املعلومات

النائب األول ووزير الدفاع في حوار خاص الليلة بتلفزيون الكويت

ناصر الصباح بحث التعاون املشترك مع سفيري هولندا واإلمارات

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل سفير هولندا فرانس بوتايت
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هيا الودعاني

استقبل النائب األول لرئيس 
مجلس ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع 
الشيخ ناصر صباح األحمد، في 
قصر بيان العامر صباح أمس 
سفير مملكة هولندا الصديقة لدى 

البالد فرانس بوتايت .
حيث مت خ��الل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية ، ومناقشة أهم 
األم��ور واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك ضمن محور ال��زي��ارة ، 
مشيداً معاليه بعمق العالقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني .
ك��م��ا استقبل ال��ن��ائ��ب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
ال���دف���اع ال��ش��ي��خ ن��اص��ر صباح 
األح��م��د ، سفير دول��ة اإلم���ارات 
العربية املتحدة الشقيقة لدى 

البالد صقر ناصر الريسي .
حيث مت خ��الل اللقاء تبادل 
األح��ادي��ث ال��ودي��ة ، ومناقشة 
أه���م األم����ور وامل��واض��ي��ع ذات 
االهتمام املشترك وسبل تعزيزها 
وتطويرها ، مشيداً معاليه بعمق 

العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني  .

وحضر اللقاء احمللق العسكري 
اإلماراتي لدى البالد العقيد الركن 

احمد سيف الكعبي .
من جهة أخرى يبث تلفزيون 
دول الكويت اليوم الثالثاء حوارا 
تلفزيونيا خاصا مع النائب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
ال���دف���اع ال��ش��ي��خ ن��اص��ر صباح 
األحمد، وذلك عبر القناة االولى 
بالتلفزيون ب���دءاً م��ن الساعة 

العاشرة مساًء.
وسيتطرق النائب األول ووزير 
ال��دف��اع إل��ى ع��دة قضايا محلية 
وعربية ودولية، كما سيتطرق 
باحلديث إلى رؤية كويت 2036 
التحديات واحلقائق ومن بينها 

املشروع اإلقليمي »احلرير«.
ويقدم احلوار اإلعالمي غالب 
العصيمي ود. ندى املطوع، ومن 
إع��داد د. محمد منيف العجمي، 

وإخراج سعد القحطاني.

.. ويستقبل سفير اإلمارات العربية املتحدة صقر ناصر الريسي

العصيمي واملطوع يحاوران النائب األول ووزير الدفاع

ال��������ص��������رع��������اوي: »احمل������اس������ب������ة« 
حريص على أداء دوره الرقابي 

املتعلق بالقضايا البيئية
أكد رئيس دي��وان احملاسبة باإلنابة ع��ادل الصرعاوي 
حرص الديوان على أداء دوره الرقابي املتعلق بالقضايا 
البيئية مبا يتوافق مع التطورات العاملية في هذا الشأن 

وعلى نحو يحقق التنمية املستدامة ويحافظ على الثروات.
وق��ال الصرعاوي في كلمة خالل ن��دوة نظمها الديوان 
أمس االثنني حول )إدارة النفايات الطبية والتلوث البحري( 
بالتعاون مع مكتب التدقيق االستوني إن حرص املجتمعات 
على حتقيق التنمية املستدامة بات يتطلب اهتمام متزايد من 

اجلميع وعلى املستويات كافة بالقضايا البيئية.
وأوضح أن الندوة تتناول قضايا إدارة النفايات الطبية 
واخلطرة وطرق معاجلتها وتقييم نظم الرقابة اإلداري��ة 
املرتبطة بالتخلص منها وأثر التلوث البحري على املخزون 
السمكي ال��ذي يشكل أهمية ف��ي حتقيق األم��ن الغذائي 

للمجتمعات. 

أعلن عن إنشاء نظام أرشيفي الحتاد املزارعني 

الدماك: نعمل على االرتقاء 
واحملافظة  الكويتي  ب��امل��زارع 

على املنتج الوطني
أعلن رئيس االحت��اد 
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��م��زارع��ني 
ع��ب��دال��ل��ه ال���دم���اك عن 
إن��ش��اء ن��ظ��ام أرشيفي 
متكامل ه��و األول من 
ن��وع��ه  على م��دى عمر 
االحت��اد منذ إنشائه في 
مطلع سبعينيات القرن 
املاضي في ع��ام 1974 
أي على م���دى  44 عام 
أي أكثر من أربعة عقود 

ماضية 
وق�����ال ال���دم���اك في 
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي إن��ه 
ومن منطلق املسؤولية 
واألمانة التي حملناها 

م��ن زمالئنا وإخ��وان��ن��ا أع��ض��اء اجلمعية العمومية والتي 
وضعونا على سدة مجلس إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني 
للوقوف الى جانبهم والعمل على االرتقاء بهذا القطاع احليوي 
والهام لالستمرار مبهمته الوطنية فإن مجلس إدارة االحتاد 
وجميع العاملني به نعمل بكل جهد وج��د من أج��ل االرتقاء 
باملزارع الكويتي للمحافظة على املنتج الوطني املتميز ولذلك 
نقوم بكل ما يواكب عصر التقدم احلالي الذي نعيشه في ظل 
ث��ورة املعلوماتية في جميع مجاالت احلياة والتي جعلت 
العالم بأكمله عبارة عن قرية صغيرة فما يحدث في شمال 

العالم يصل جلنوبه في أقل من الثانية .
وأوضح الدماك أن املزارعني واالنتاج  الوطني النباتي هو 
شغلنا الشاغل في مجلس اإلدارة ولذلك وحتقيقا لهذا املبدأ 
الذي نسير عليه مت استحداث نظام أرشيفي متكامل متاشيا مع 
التطور الذي نعيشه وهذا النظام األرشيفي يعتمد على حفظ 
جميع امللفات واملستندات املهمة لالحتاد منذ إنشائه في عام 

1974 وحتى يومنا هذا .
وبني الدماك ومن أجل متيز هذا العمل الذي يعتبر األول 
من نوعه على مستوى االحتاد منذ إنشائه والذي مضى عليه 
قرابة 44 عاما مت ربط جميع امللفات واملستندات واملخاطبات 
من وإلى جميع الوزارات والهيئات بنظام معلوماتي عن طريق 
احلاسب اآلل��ي وربطه بالشبكه االلكترونية واملعلوماتية 
للحفاظ على البيانات من التلف والضياع أو تعرضها ألي 
ظرف طارئ وذلك حماية ملصالح املزارع واملنتج الوطني الذي 
نسعى من خالل هذا العمل إلى مزيد التطور واحلماية خاصة 
وأن هذا األرشيف يعتمد على كل ما هو جديد من نظام حفظ 

املعلومات املهمة واخلاصة باالحتاد .
وأكد الدماك أن مجلس إدارة االحت��اد الكويتي للمزارعني 
يوليه ج��ل اهتمامه ويسعى ج��اه��دا للعمل على االرت��ق��اء 
بالزراعة واملزارعني من خالل عمل وإجن��از كل ما هو جديد 
ومتطور في خدمة ورفع شأن الزراعة الكويتية واملزارعني 
الكويتيني ال��ذي يعملون ليل نهار في مزارعهم من أجل رد 
اجلميل لهذا البلد املعطاء الغالي على قلوبنا جميعا في حتويل 
صحراء الكويت على بساط أخضر مشددا بقوله نحن من 
جانبنا كمجلس إدارة وعاملني باالحتاد لن نبخل على إخواننا 
املزارعني بأي جهد ممكن وس��وف نقدم لهم كل ما هو جديد 
لتطوير االحتاد في جميع املجاالت ونعاهد اجلميع االستمرار 
بعون الله وتوفيقه في رفع الشأن الكويتي في املجال الزراعي. 
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»التربية« تفتتح ست مدارس في 
»الوفرة« العام الدراسي املقبل

أعلنت وزارة التربية أمس االثنني عن افتتاح 
س��ت م���دارس ف��ي منطقة ال��وف��رة وإع���ادة تأهيل 

مدارس منطقة اخليران العام الدراسي املقبل. 
  وق��ال وكيل وزارة التربية الدكتور سعود 
احل��رب��ي ف��ي تصريح صحفي خ��الل االجتماع 
السادس للجنة التخطيط واملتابعة للعام الدراسي 
املقبل إنه سيتم استالم ثالث مدارس في شهر مايو 
املقبل ومدرستني في شهر يوليو املقبل ومدرسة 
واحدة في شهر سبتمبر املقبل ليصل مجموع مامت 

استالمه 13 مدرسة في منطقة الوفرة.   
وأك��د في ه��ذا الصدد االهتمام مبتابعة أعمال 
استعدادات جميع قطاعات الوزارة للعام الدراسي 
2020/2019 والتخطيط لتنفيذها خالل األشهر 
املقبلة للتأكيد على جاهزية املدارس قبل بدء العام 

الدراسي املقبل.  
 وأشار احلربي إلى أن االجتماع استعرض عددا 
من بنود العقود اخلاصة بالصيانة والتكييف 

وسالمة املباني املدرسية وآلية التنسيق والتعاون 
بني وزارة التربية ممثلة بالقطاع املالي وديوان 
احملاسبة وجلنة املناقصات.   من جهته قال الوكيل 
املساعد للبحوث التربوية واملناهج صالح دبشة 
في تصريح مماثل إن توزيع الكتب املدرسية في 
العام الدراسي املقبل سيتم عبر آلية جديدة من 
شأنها ضبط عملية التوزيع ومواعيد تسليمها إلى 

املدارس. 
  ولفت إلى إنشاء رابط إلكتروني ملتابعة بيانات 
ن��واق��ص الكتب وتوفير االحتياجات املطلوبة 
في املناطق التعليمية كافة مؤكدا وجود تنسيق 

وتعاون مع إدارة التوريدات واملخازن بالوزارة.  
 وأضاف أن االجتماع استعرض العقود املتعلقة 
بالنظافة والنقليات والتغذية واملراسلة واحلراسة 
في مختلف املناطق التعليمية بالبالد وكيفية 
متابعة العمل لتوفير هذه اخلدمات وجاهزيتها قبل 

انطالق العام الدراسي املقبل.

»األبحاث« نظم ورشة عمل إقليمية لرصد 
ومراقبة اإلشعاع البيئي لدول »التعاون«

أق��ام معهد الكويت لألبحاث العلمية أمس 
االثنني ورشة عمل إقليمية حول رصد ومراقبة 
اإلشعاع البيئي ل��دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
وذك��ر بيان ص��ادر ع��ن املعهد أن الورشة 
أقيمت بالتنسيق مع مركز مجلس التعاون 
اخلليجي إلدارة ح��االت ال��ط��وارئ ف��ي إط��ار 
تعزيز العمل اخلليجي املشترك في مجال رصد 

ومراقبة امللوثات. 
 وت��ه��دف ال���ورش���ة امل��ق��ام��ة حت��ت رع��اي��ة 
وحضور مدير ع��ام املعهد الدكتورة سميرة 
السيد عمر إل��ى العمل بشكل أس��اس��ي على 
إيجاد آلية للتعاون بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي إلن��ش��اء شبكة م��وح��دة ومتكاملة 
للرصد االش��ع��اع��ي ف��ي دول املجلس وذل��ك 
للتصدي ألي ط��ارئ أو ح��ادث إشعاعي في 
املنطقة أو في دول اجل��وار اضافة الى إنشاء 
قاعدة بيانات إشعاعية لالستفادة منها في 

مجال حماية البيئة والبحث العلمي.
وطرح القائمون على الورشة موضوعات 
مهمة منها تقييم واقع املراقبة اإلشعاعية في 
دول مجلس التعاون فيما يتعلق مبحطات 
ال��رص��د االش��ع��اع��ي وم��ا ه��و ع��دده��ا ونوعها 
ومواصفاتها التشغيلية باإلضافة الى دراسة 
ربط محطات املراقبة في دول املجلس ضمن 

شبكة رصد إشعاعية متكاملة.
كما ط��رح��وا أي��ض��ا إن��ش��اء ق��اع��دة بيانات 
إشعاعية وت��ب��ادل املعلومات في إط��ار نظام 
املعلومات اجلغرافية والتعاون مع املنظمات 
والهيئات الوطنية والدولية لتبادل املعلومات 
االشعاعية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
واالحتاد األوروبي. وشارك في الورشة ممثلو 
دول مجلس ال��ت��ع��اون وخ��ب��راء م��ن الشبكة 
األوروب��ي��ة املتكاملة واجل��ه��ات ذات العالقة 
في رصد ومراقبة اإلشعاع البيئي والتصدي 

للطوارئ االشعاعية. 

جانب من اجتماع جلنة التخطيط واملتابعة
لقطة جماعية للمشاركني في ورشة العمل

عبدالله الدماك


