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مبناسبة اليوم العاملي للتطوع

بهدف توعية منتسبيه والتأكيد على حماية أمن املعلومات والبيانات املتوفرة

الصبيح :احلكومة تهتم بالعمل
التطوعي وحترص على تطوره

اجليش ينظم ندوة عن األمن السيبراني

أك��دت وزي��رة ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح
أمس أن احلكومة الكويتية تهتم بالعمل التطوعي
بكافة اشكاله وتوليه عنايتها وحت��رص على
تطوره في مختلف املجاالت.
وقالت الصبيح في تصريح صحفي مبناسبة
اليوم العاملي للتطوع املوافق في ال 5من ديسمبر
من كل ع��ام ان الكويت حتتفل مع دول العالم
باليوم العاملي للتطوع الذي يعد احتفالية عاملية
سنوية حددتها األمم املتحدة منذ عام .1985
ونوهت باجلهود املبذولة س��واء من جانب
احلكومة أو منظمات املجتمع املدني والتي تكللت
بتسمية الكويت مركزا للعمل االنساني واختيار
سمو امير البالد قائدا للعمل االنساني.
وأوضحت أن الهدف املعلن لهذا اليوم هو تقدمي
الشكر للمتطوعني على مجهوداتهم إضافة إلى
زيادة وعي اجلمهور حول مساهمتهم في املجتمع
مبينة أن هذا احلدث يتم تنظيمه من قبل عدد من
املنظمات غير حكومية بينها الصليب االحمر
والكشافة وغيرها ويحظى مبساندة ودع��م من
متطوعي االمم املتحدة وهو برنامج عاملي للسالم
والتنمية.
واك��دت ان االحتفال بيوم (العمل التطوعي)
يعد اعترافا من قبل ال��دول كافة بجهود املنتمني
الى العمل التطوعي وهم كثر في مختلف دول
العالم معربة عن تقدير حكومة الكويت لهذا العمل
ال��ذي تقوم عليه مجموعات من املتطوعني في
مختلف املجاالت االجتماعية والطبية واالنسانية
واخليرية.
واف��ادت ب��ان وزارة الشؤون اص��درت سابقا
الئحة لتنظيم العمل التطوعي فضال عن االنتهاء
من مشروع قانون جديد في هذا الصدد سيحتذى
به في دول مجلس التعاون ويكون مقدمة الصدار
قانون خليجي مشترك للعمل التطوعي.
واك��دت ان الكويت تعد من ال��دول الرائدة في
املنطقة في مجال تشجيع ودعم العمل التطوعي
و»خ��ي��ر دليل على ه��ذا ال��دع��م والتشجيع فتح
وزارة الشؤون االجتماعية الباب ام��ام اشهار
الفرق التطوعية حيث يبلغ اجمالي الفرق التي مت
اشهارها خالل عام واحد ما يقارب  180فريقا كما
أن هناك الكثير من الفرق اجلديدة حتت االشهار».

جانب من الندوة

هند الصبيح

واع��رب��ت ع��ن االم���ل ف��ي زي���ادة أع���داد الفرق
التطوعية وت��ن��وع مجاالتها وأنشطتها مبا
ينعكس ايجابا على املجتمع مشددة على ان وزارة
الشؤون االجتماعية تولي العمل التطوعي اهمية
كبيرة وتراقب الفرق التطوعية وترصد اعمالها
وتنظمه.
وأضافت أن (الشؤون) قامت مؤخرا بتنظيم
حفل كبير كرمت فيه العديد من الفرق التطوعية
املميزة وفقا لتقارير ال��وزارة التي «تتابع اداء
هذه الفرق خالل العمل على مدار السنة اضافة
الى التواصل معها والعمل على تقوية الروابط
عبر اللقاءات املستمرة وتقدمي الدورات وتطوير
املهارات في كافة املجاالت».
وتقدمت ال��وزي��رة الصبيح ب»جزيل الشكر
وعظيم االمتنان» ال��ى كل املتطوعني في دولة
الكويت اف��رادا كانوا او منتمني ملنظمات املجتمع
املدني متمنية لهم املزيد من التطور من اجل رفعة
هذا العمل االنساني وازدهاره.

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يتقدم احلضور

برعاية وحضور رئيس األركان العامة
للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر،
أقيمت صباح أمس بكلية مبارك العبدالله
للقيادة واألرك��ان املشتركة ،ندوة بعنوان
«األمن السيبراني» شارك في تقدميها مدير
عام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات
املهندس قصي الشطي  ،واألستاذ املساعد
بكلية علوم وهندسة احلاسوب بجامعة
الكويت الدكتور عبدالله املطوع  ،وخبير
ومستشار األمن السيبراني املهندس محمد
الدوب .
وت��ن��اول امل��ش��ارك��ون ف��ي ه��ذه ال��ن��دوة
أهمية األمن السيبراني وارتباطه بالتحول

والتبادل الرقمي للبيانات بني مختلف
القطاعات العاملة بالدولة  ،وما يتطلبه
ذل��ك م��ن ض���رورة العمل واحل���رص على
حماية أمن املعلومات والبيانات املتوفرة
على مختلف األج��ه��زة وامل��ع��دات وه��و ما
يوجب كذلك على العاملني في هذا املجال
ض���رورة ت��وخ��ي احل���ذر عند العمل على
أجهزة احل��اس��وب أو غيرها من األجهزة
اإللكترونية والتي حتتوي على كم هائل من
املعلومات .
كما أوض��ح امل��ش��ارك��ون بالندوة بأن
األمن السيبراني يأتي ملنع أي إستخدام غير
مصرح به أو سوء إستغالل للمعلومات

اإللكترونية ونظم اإلتصال  ،لضمان توافر
وإستمرارية عمل ه��ذه النظم  ،وتعزيز
حمايتها وسرية ما حتتويها من بيانات ،
وإتخاذ كافة التدابير الالزمة التي تضمن
سير وت��دف��ق وت���داول وحفظ املعلومات
بشكل آمن  ،ومنع أي إختراقات غير مصرح
بها قد تهدد شبكة البيانات بشكل كامل
خ��اص��ة ف��ي امل��ؤس��س��ات العسكرية وما
تضمه أجهزتها ومعداتها اإللكترونية
من كم هائل من املعلومات ذات العالقة
بسالمة وأمن البالد  .وفي ختام الندوة مت
فتح باب النقاش  ،حيث مت طرح العديد
من األستفسارات حول موضوع الندوة ،

والتطرق جلوانب عدة ذات عالقة باألمن
السيبراني وم��ا يشكله م��ن أهمية لدى
مختلف الوزارات واملؤسسات بالدولة وال
سيما العسكرية منها .
وت��أت��ي ه��ذه ال��ن��دوة ضمن سلسلة من
ال��ن��دوات التى ينظمها اجليش الكويتي
ب��ه��دف توعية منتسبيه ح��ول القضايا
واملواضيع ذات العالقة بطبيعة العمل
مبختلف وحدات اجليش .
وحضر هذه الندوة نائب رئيس أالركان
العامة للجيش الفريق ال��رك��ن عبدالله
ال��ن��واف وع��دد من أعضاء مجلس الدفاع
العسكري و الضباط القادة باجليش .

نظمت ملتقى «املواءمة بني الوقاية من احلريق وعمليات اإلنقاذ»

التركيت« :اإلطفاء» حريصة على السالمة وحماية األرواح واملمتلكات

«التأمينات» تفوز بجائزة أفضل شراكة
استراتيجية لعام 2018
أعلنت املؤسسة العامة للتامينات االجتماعية
أمس عن تكرميها كاحد مؤسسي كيان (التحالف
كابيتال كونستاليشني) حيث مت منحها جائزة
افضل شراكة استراتيجية لعام .2018
وقالت املؤسسة في بيان صحفي ان شريكيها
في اجلائزة هما صندوق االسكا الدائم ومؤسسة
نظام التقاعد للسكك احلديد البريطانية حتت
ادارة واشراف شركة (وفرة نيويورك).
واض��اف��ت ان اجل��ائ��زة متثل ت��ق��دي��را خلطة
الشراكة االستراتيجية التي تعكس مشروع
التحالف مبا يساهم في حتفيز استثماري ودعم
تشغيلي لفرق واعدة من مدراء االستثمار الذين
يتمتعون بخبرات استثمارية وسجل حافل من
األداء التنموي ما يخلق جيال جديدا ومبتكرا في

مجال قطاع امللكيات اخلاصة واألص��ول البديلة
األخرى.
ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة وفرة
ن��ي��وي��ورك امل��دي��ر ال��ع��ام مل��ؤس��س��ة التامينات
االجتماعية الكويتية حمد احلميضي قوله «نأمل
من جميع مؤسسات نظام التقاعد وكبار مالك
األصول في كافة أنحاء العالم أن تتعاون في خلق
شراكات استثمارية ذات قيمة وعوائد طويلة
األم��د وذل��ك من خالل تبادل اخلبرات والقواعد
االستثمارية».
وق��ال احلميضي ان املؤسسة ف��خ��ورة بهذه
اجلائزة التي تثمن دور الشراكة االستثمارية
والتي ستعود بالفائدة ملصلحة املؤسسة وجميع
شركائها.

جانب من افتتاح امللتقى

بحضور نائب مدير عام االدارة العامة
لإلطفاء لتنمية املواد البشرية اللواء خالد
التركيت أقيم ي��وم أم��س في فندق جميرا
امللتقى الكويتي للسالمة حت��ت عنوان
«املواءمة بني الوقاية من احلريق وعمليات
اإلنقاذ».
وعلى هامش املومتر الذي أقيم بالتنسيق
بني اجلمعية الكويتية للحماية من أخطار
احل��ري��ق وش��رك��ة « »WPSاملختصصة
في إقامة امل��ع��ارض ح��ول معدات اإلنقاذ
واحل��ري��ق مت تدشني معرض متخصص
عرض فيه أحدث األجهزة املتعلقة بالتعامل
مع احلريق حيث قام اللواء التركيت ومدير
عام اإلدارة العامة لالطفاء السابق الفريق
يوسف األنصاري بجولة تفقدية في ارجاء
املعرض املصاحب .
وق����ال ال���ل���واء ال��ت��رك��ي��ت :إن إق��ام��ة
التجمعات املتخصصة ف��ي التعامل مع
احلريق من شأنه إكساب خبرات تنعكس
باإليجاب على سبل وأنظمة التعامل مع
احلرائق ،مشيرا إلى أن حرص الشركات

جولة في امللتقى

على استعراض أحدث املعدات يؤكد مدى
حرص واهتمام اإلدارة العامة لإلطفاء على
السالمة وحماية األرواح واملمتلكات .
وأك���د ح��رص اإلط��ف��اء على املشاركة
واملساهمة في كافة الفعاليات املرتبطة
بالسالمة التي يعرض فيها معدات وقاية
ل�لاط�لاع ع��ل��ى أح���دث م��ا ت��وص��ل��ت اليه
التكنولوجيا ،مشيرا إلى أن محاور وأوراق
العمل كانت مهمة نظرا الرتباطها باحلرائق
التي ميكن أن تندلع في املباني العالية
خاصة وأن هذه املباني بدأت تتزايد ومن
املهم االستماع إلى كافة اخلبرات املرتبطة
بهذا األمر.
من جانبه اعتبر املستشار في اجلمعية
الكويتية للحماية م��ن احل��ري��ق الفريق
يوسف األن��ص��اري املتلقي مبثابة فرصة
الستقطاب التكولوجيا واستقطابها إلى
ال��ك��وب��ت خ��اص��ة وأن ه��ن��اك ح��رص على
ترجمة رؤى صاحب السمو أمير البالد
بتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري
بحلول  2035وهذه الرؤى تستوجب من

جميع األجهزة واملؤسسات االط�لاع على
أح��دث التكنولوجيا العاملية خاصة في
مجال اإلطفاء ،منوها إلى أن التوسع في
إقامة املباني العالية يتطلب االستفادة
من خبرات املختصني واملصنعني ألنظمة
وأجهزة ومعدات اإلطفاء.
واستعرض الفريق األنصاري في ورقة
عمل طرحها في املتلقي أفضل الطرق في
املواءمة بني احلريق واجراءات التعامل مع
في املباني العالية واستعراض اخلبرات
الكويتية واالشتراطات الوقائية والتي
يتم تطبيقها في الكويت بصرامة للحد من
حرائق املباني العالية ،حتى وإن اندلعت
كيف ألجهزة الوقاية إحكام السيطرة عليها
في أضيق مساحة وأقصر مدة زمنية ومنع
امتدادها.
وأك��د على أن اإلدارة العامة لإلطفاء
ش��دي��دة احل���رص ع��ل��ى أن��ظ��م��ة السالمة
املتفدمة في كافة املنشآت خاصة املباني
العالية واس��ت��ع��ان��ت ب��أح��دث اخل��ب��رات
العاملية ،منوها إل��ى أن إليات وضوابط

املباني العالية موسسة في املقام األول
على جانب احلماية من احلريق الى جانب
املكافحة ،حيث يكون هناك ح��رص على
أن تكون املواد االنشائية مقاومة للحريق
وتقسيم املباني الى قطاعات وتواجد سبل
للهروب وتوافر معدات احلرائق واإلنذار.
وتطرق إل��ى آلية التعامل مع حرائق
املباني العالية من خالل تشكيل فرق عمل
مرتبطة بقائد ميداني ومجموعات عمل
معنية باإلنقاذ واملكافحة الخ
ونوه إلى أهمية وضرورة تهيئة البيئة
وال��ظ��روف اآلم��ن��ة الستمرار عمل أنظمة
وم��ع��دات ال��س�لام��ة م��ن خ�ل�ال الصيانة
الدوربة النظمة السالمة وتدريب طواقم
سالمة هذا الى جانب ضرورة اجراء تفتيش
دوري وعشوائي للتاكد من االلتزام
وأكد الفريق األنصاري أن االدارة العامة
لالطفاء وم��ن خ�لال عملها بشكل علمي
وسرعة استجابتها لكافة احل��وادث التي
تتعامل معها حتصلت على رضاء شعبي
ورسمي.

البغلي تقترح تخصيص فترات واختيار مواقع محددة للتخييم

«العلوم اإلدارية» نظمت ندوة «حالة بلدية الكويت»
حتت رعاية عميد كلية العلوم اإلداري��ة
بجامعة الكويت د .مشاري الهاجري أقامت
كلية العلوم اإلداري���ة ن��دوة بعنوان دور
املؤسسات احلكومية في التنمية املستدامة
«حالة بلدية الكويت» ،قدمها د.علي الكاظمي
من قسم اإلدارة العامة ومحاورا بها عضو
املجلس البلدي م .مها البغلي ،وذل��ك يوم
أمس األربعاء بالبهو الرئيسي مببنى الكلية
في احلرم اجلامعي -الشويخ.
وأع��رب��ت عضو املجلس البلدي م .مها
البغلي ع��ن سعادتها باستضافة كلية
ال��ع��ل��وم اإلداري����ة لها مثمنة ب��ذل��ك دع��وة
د .علي الكاظمي ،وش��اك��رة احل��ض��ور من
الطلبة والطالبات باجلامعة وهذا الصرح
األك��ادمي��ي ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي ي��وم م��ن األي��ام
إحدى طالباته بقسم الهندسة املدنية بكلية
الهندسة وال��ب��ت��رول ،وال��ت��ي أهلتها لنيل
شهادة الدراسات العليا بتخصص الطرق
الذكية من الواليات املتحدة األمريكية.
وأض��اف��ت م .البغلي أن بدايتها كانت
ب��إدارة التخطيط في جامعة الكويت ومن
ثم البرنامج اإلنشائي التي عملت به ملدة
 5س��ن��وات ،مثمنة بذلك دور اجلامعة في
االستفادة من استثمار طاقات دولة الكويت
الشبابية وخدمة البلد.
أما بدايتها مع مفهوم االستدامة فكانت
ع��ام  2006إذ جتسد مصطلح االستدامة
وامل���س���ؤول���ي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي م��ؤمت��ر
ف��ي سنغافورة وف��ي املشاريع التي قامت

تتمات

«التجارة»

وأك��دت ال���وزارة أن الهدف من هذا
كله ه��و تسهيل اإلج�����راءات وتقدمي
أف��ض��ل اخل��دم��ات ضمن اخل��ط��ة التي
يشرف عليها وزير التجارة والصناعة
خ��ال��د ال���روض���ان وال��ت��ي ت��ه��دف ال��ى
تيسير اخل��دم��ات العامة انطالقاً من
ض��رورة التحول التدريجي لالعتماد
على الوسائل التكنولوجية احلديثة
لتبسيط أدوات اخل���دم���ات املقدمة
للجمهور.

«املربعانية»

م .مها البغلي متحدثة خالل الندوة

بجهود تطوعية تهتم بالبيئة ،وفي ٢٠١٤
ق��ررت العمل حلسابها اخل��اص فيما يخص
املسؤولية االجتماعية واالس��ت��دام��ة وفق
رؤي��ت��ه��ا اخل��اص��ة وجن���ت ع��ل��ى املستوى
اإلقليمي واملسؤولية االجتماعية واحلمالت
التطوعية ،وحثت الطلبة على أن يكون لديهم
شغف ومعرفة لذاتهم والتعرف على الفرص
لتنفيذ رؤيتهم اخلاصة.
وذك���رت م .البغلي أنها ش��ارك��ت ف��ي 8
برامج وتعاون مع جهات حكومية وخاصة

وال��ش��رك��ات آمنت ف��ي مشاريعها املتعلقة
بتمكني امل���رأة وري���ادة الشباب والقضايا
ال��ت��ي تهم املجتمع م��ن ال��ن��واح��ي الصحية
واالجتماعية ثم قياس أثرها على املجتمع.
وأضافت بأنه ختاما بعام  2018بترشيحها
للمجلس البلدي واحساسها باملسؤولية
االجتماعية فعليا ومشاركتها في جلنة البيئة
كرئيسة لها والذي كان اخليار األمثل لتطبيق
خبراتها عمليا في اإلطار احلكومي الذي يخدم
البلد ويحقق مبدأ االستدامة.

في املربعانية هو قصر النهار وطول
الليل إضافة إل��ى ميالن الشمس على
االرض وانخفاض ارتفاعها عن االفق
اجلنوبي بحيث تصل الى  37درجة.
وق��ال ان ان���واء املربعانية ثالثة من
برج العقرب اولها جنوم االكليل على
رأس العقرب تظهر في الفجر بعد غد
 7ديسمبر وثانيها القلب وه��و جنم
االحيمر النجم الرئيسي في العقرب
وي��ظ��ه��ر ف��ي  20دي��س��م��ب��ر وثالثها
الشولة وه��ي مجموعة جن��وم تبدو
كأنها ذيل العقرب وتظهر في  2يناير.
واش���ار السعدون ال��ى ان املربعانية
ستدخل هذا العام واالرض قد حصلت
على مقدار كاف من مياه االمطار التي
هطلت في بداية موسم سهيل متوقعا ان
يكون الربيع مزدهرا مع انتشار ازهار
النوير في الصحراء وظهور الفقع.

