
محليات6 alwasat.com.kw3544 اخلميس 18 صفر 1441 هـ/ 17 أكتوبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العددThursday 17th October 2019 - 13 th year - Issue No.3544

الربيعي  التخييم  ملوسم  مقترحًا  موقعًا   34 تدرس  املعنية  اجلهات 

18 مركزًا خدميًا لرواد البر  البلدية حتدد 

 أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية 
الــكــويــت  أن جلنة دراســـة وحتديث 
املـــواقـــع املــخــصــصــة بــصــفــة مؤقتة 
ــددت 18 مركزا  للتخييم الربيعي ح
خدميا  ألسواق وأنشطة تعنى بعرض 
املــواد الغذائية ومستلزمات البر  ملن 
يرغب من اجلمعيات التعاونية خلدمة 
املخيمات الربيعية ومرتادي البر وذلك 

بالتعاون مع قطاع التعاون بــوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل .

وأوضحت أن اجلهات املعنية شركة 
نفط الكويت ووزارة الدفاع والهيئة 
العامة للبيئة تدرس 34 موقع تخييم 
مقترحة من قبل بلدية الكويت ألخذ 
مالحظاتهم أو التعديل عليها متهيداً  
إلعتماد مواقع املخيمات ملوسم 2019 / 

2020 وإعالنها بشكل رسمي
ــارت إلى أن اجلــوالت امليدانية  وأش
التي نفذها فريق قسم اإلزاالت والرقابة 
على مواقع التخييم مبحافظة اجلهراء 
برئاسة سليمان الغيص قد قام بتوجيه 
24 إنذارا ألصحاب احلالل لإلبتعاد عن 
املناطق املخصصة للتخييم في منطقة 
املــطــالع فضال عــن قــيــام مــشــرف كبد 

بدر الديحاني بإنذار وازالــة مخيمات 
مخالفة مبنطقة كبد .

ودعــت املواطنني واملقيمني اإللتزام 
مبــوعــد مــوســم التخييم احملـــدد خالل 
الفترة من 15 نوفمبر من العام احلالي 
وحــتــى 15 مـــارس مــن الــعــام املقبل ، 
داعية إياهم التقيد بشروط وضوابط 

التخييم.

»ديوان احملاسبة« يشارك 
في مؤمتر »اليوروساي«

ــوان  ــد رفــيــع املــســتــوى مــن دي يــشــارك وف
احملاسبة برئاسة رئيس الديوان باإلنابة 
عــادل الصرعاوي في املؤمتر السابع عشر 
ملجموعة عمل املنظمة األوروبــيــة لألجهزة 
العليا للرقابة واحملاسبة املعنية بالتدقيق 
ــاي( ومحكمة املدققني  ــوروس ــي البيئي )ال
األوربية والذي سيعقد خالل الفترة من 22-

24 أكتوبر اجلاري في مدينه لوكسمبورغ.
وميثل وفــد الــديــوان املــشــارك إلــى جانب 
الصرعاوي مدير إدارة الرقابة على األداء 
ــادل الكوت ومــراقــب بـــإدارة الدعم الفني  ع
إسماعيل جــوهــر ومــدقــق بــــإدارة الرقابة 
املسبقة للشؤون االقتصادية منيره الهويدي 
ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على األداء نوره 

الظاهر.
وقـــال مــديــر إدارة الــرقــابــة عــلــى األداء 
عــادل الكوت إن وفــد الــديــوان سيقدم خالل 
املؤمترعرضني مرئيني األول حــول نتائج 
ــاي( عن  ــوس أعمال املنظمة العربية )األراب
نتائج اللجنة البيئية لعام 2019، أما العرض 
الثاني حول موضوع التنوع البيولوجي عن 
التقارير البيئية إلدارة الرقابة على األداء 

بديوان احملاسبة بدولة الكويت.
كما أشار الكوت إلى أن املؤمتر يعد فرصة 
لتفعيل التعاون بني ديــوان احملاسبة بدولة 
الكويت ومحكمة املدققني األوربية ومجموعة 
عمل اليوروساي املعنية بالتدقيق البيئي 

حول عدة محاور ومجاالت منها املؤشرات 
الفنية وذلك لزيادة املعرفة ونقل اخلبرات.

وأضاف أن جدول أعمال املؤمتر سيتناول 
الوضع القائم والتهديدات الرئيسية للتنوع 
البيولوجي، وسياسات التنوع البيولوجي 
الرئيسية، ونتائج التنوع البيولوجي لالحتاد 
األوروبي-  استراتيجية عام 2020، باإلضافة 
إلى التدقيق على التنوع البيولوجي، ومناقشة 

عدة موضوعات تختص بالتنوع البيولوجي.

عادل الكوت

الرشود: تعريف اجلمهور بأهمية مشاريع دمج املعاقني باملجتمع 

»مهندسون بال حدود« تقيم 
مشروع »بال عوائق«

تقيم  »مهندسون بال حدود –الكويت » اعتبارا 
من اليوم  اخلميس جناحا خاصا في مجمع األفنيوز 
ويستمر حتى  يــوم السبت املقبل و تعرض فيه 

مشروع » بال عوائق « اخلاص بذوي اإلعاقة.
رئيس الفريق لهذا املــشــروع املهندس مهند 
ــي تــصــريــح صــحــافــي ، أن »  ـــح ف الــرشــود أوض
ــن منطلق  مهندسون بــال حـــدود –الكويت ” وم
حرصها على الــتــواصــل املــبــاشــر مــع اجلمهور 
قررت اقامة هذا اجلناح ، مشيرا الى أن املتطوعني 
واملتطوعات سيقومون بشرح جهودهم وتعريف 
رواد املجمع باملشاريع التنموية التي يقومون 
بها في اطار مسؤولية املنظمة في خدمة املجتمع 

الكويتي وحتديداً مشروع بال عوائق.
 وأشــار الرشود إلى أن اجلمهور سيكون على 
موعد للتعريف بتطبيق مــشــروع »بــال عوائق«  
اإللكتروني الذي أطلقته  »مهندسون بال حدود- 
الكويت« مؤخرا خلدمة ذوي اإلعاقة وحتديد املواقع 
التي حتتاج الى ترميم أو إنشاء مرافق خاصة لهم ، 

الفتا الى تنفيذ هذا املشروع منذ نحو عامني.
وأوضــح رئيس الفريق، أن اقامة هــذا اجلناح 
تؤكد اهتمامنا بتوعية اجلمهور بالقضايا التي تهم 
ذوي اإلعاقة وضــرورة تقدمي الدعم لهم وتوفير 
كافة السبل لدمجهم باملجتمع، مضيفا أن اجلناح 
فرصة لتوصيل هذا املشروع إلى أكبر عدد ممكن 
من اجلمهور وعرض املواقع التي حتتاج إلى إعادة 

تأهيل لتكون مهيأة لذوي اإلعاقة.
وذكر الرشود أن ملشاريع »مهندسون بال حدود 
–الكويت« جوانب تنموية و إنسانية كبيرة، ونأمل 
أن نساهم بشكل أكبر في حل الكثير من املشاكل 
ذات العالقة بالشأن الهندسي ، ونحقق هدفنا برفع 

مستوى الوعي لدى اجلمهور  بكيفية معاجلتها.

ــة احلـــقـــوق بــجــامــعــة  ــي ــل ــت ك ــم ــظ ن
الكويت ندوة بعنوان »مكافحة اجلرائم 
اإللكترونية وحدود االستخدام« بالتعاون 
مع وزارة الداخلية، وذلك بحضور عميد 
كلية احلقوق أ.د.فايز الظفيري ومجموعة 
من أساتذة الكلية والطلبة وطالبات كلية 
احلقوق بجامعة الكويت، حاضرت فيها 
د.دالل السيف من قسم القانون اجلزائي 
بكلية احلــقــوق  ومــديــر إدارة مكافحة 
اجلرائم اإللكترونية باإلنابة العقيد حمد 

خورشيد.
ــرت د.دالل السيف من   وبــدورهــا ذك
قسم الــقــانــون اجلــزائــي بكلية احلقوق 
ــه متاشياً مــع التطور السريع الــذي  أن
شهدته البشرية في تكنولوجيا املعلومات 
ووسائل االتصال احلديثة انتشرت معها 
ما يسمى باجلرائم اإللكترونية يرجع ذلك 
لالستغالل السيئ لهذه التقنية احلديثة 
وخــاصــة إمكانية اإلضــــرار بالغير مع 
احتفاظ الفاعل مبجهوليته وراء احلسابات 
الوهمية، مما أدى إلى وضع قوانني صارمة 

تواكب تطور وسائل اإلجرام اإللكتروني. 
وأشــارت د.السيف إلى أنه في الكويت 
الحظ املشرع قصور النصوص اجلزائية 
ــدم اسعافها ملواجهة هذا  التقليدية وع
النوع من اجلرائم املعتمدة بشكل أساسي 
على الوسائل التقنية احلديثة في ارتكابها، 
فتم بتاريخ 7 يوليو 2015 بإصدار قانون 
رقم ٦3 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم 
تقنية املعلومات، الفتة أنه منذ صدور هذا 
القانون وحتى اليوم والقضايا املتعلقة 
بهذا النوع من اجلرائم في تزايد مستمر، 
مشيرة إلى أن أبرز تلك القضايا املسجلة 
هي جرائم السب والقذف، جرائم االبتزاز 

والتهديد، جرائم التحريض على الفسق 
والفجور وجرائم املساس بالذات األميرية 
ــم النصب واالحــتــيــال  ــرائ واإللــهــيــة وج
باستخدام الشبكة املعلوماتية أو وسائل 

تقنية املعلوماتية. 
وبينت أن الهدف من هــذه الــنــدوة هو 
توعية أفراد املجتمع بشكل عام واجلموع 
الطالبية بشكل خاص للوقاية من الوقوع 
مبثل هذا النوع من اجلرائم، مقدمة نصيحة 
للحضور للوقاية من هــذه اجلرائم على 
سبيل املثال أن ال يقوموا بتنزيل برامج 
إال مــن خــالل املتجر الرسمي واملــوجــود 
ــة، مــع احلــــرص على  ــي ــذك ــزة ال ــه ــاألج ب
االحتفاظ بنسخة احتياطية من امللفات 
املــوجــودة بالهاتف الذكي أو احلاسوب 
وغيره من األجهزة الذكية على أي وحدة 
ــالش( وذلــك  ــف تخزين خارجية مثل )ال
لضمان احلفاظ على البيانات في حالة تلف 
أو ضياع جهازك أو في حال فقدان البيانات 

األصلية املوجودة عليه، منبهة اجلميع 
بــوجــود مــن ينتحل صفة شركة معينة 
ويطلب البيانات الشخصية لزيادة سعة 
التخزين والتأكد من كلمة املرور حلسابك 
الشخصي أو انتحال صفة البنك لتحديث 

بيانات البطاقة االئتمانية اخلاصة بك.
وحــرصــت د.الــســيــف على استخدام 
وسائل التواصل بشكل صحيح وخاصة 
تويتر فكتابة تــغــريــدة تتعرض فيها 
ألشــخــاص أو مذاهبهم أو طائفتهم أو 
قبيلتهم أو حتى القيام بإعادة التغريد 
ــد تعرضك  ــوع ق ــن ــن هـــذا ال لــتــغــريــدة م

للمساءلة القانونية.
ومــن جانبه ذكــر مدير إدارة اجلرائم 
اإللكترونية باإلنابة وأحد مؤسسي إدارة 
مكافحة اجلــرائــم اإللكترونية وعضو 
خــبــراء تقنية املعلومات لـــدول الشرق 
األوســـط وشــمــال أفريقيا العقيد حمد 
فيصل خورشيد أن اجلرمية اإللكترونية 

هــي  كل فعل يرتكب باستخدام األجهزة 
اإللكترونية مخالف للقانون، مضيفا أن 
دور إدارة مكافحة اجلرائم اإللكترونية 
هو التحري في القضايا وتلقي الشكاوي 

والبالغات.
ــد أن مـــن ســمــات  ــي ــورش وأضـــــاف خ
اجلرمية اإللكترونية سهولة ارتكابها 
في ظل الثورة التكنولوجية، وصعوبة 
التحكم وحتديد حجم الضرر الذي تتسبب 
به هذه اجلرمية كونها تشمل جميع الفئات 
العمرية املتعددة جتعل التنبؤ باملشتبه به 
أمر ليس بالسهل، وقد تتضمن سلوكيات 

غير مألوفة باملجتمع. 
ــد مــن اجلــرائــم  ــني أن صعوبة احل وب
اإللكترونية تكمن في سهولة إتالف أدلتها 
كونها جرمية عابرة للحدود مما يجعل 
التوصل لألدلة والتحفظ عليها أمر معقد 
في ظل عدم وجود مفهوم قانوني وقصور 
النصوص التشريعية وقصور التعاون 

الدولي. 
كما تطرق خورشيد ألنــواع املخترقني 
املتسببني في عمليات القرصنة كاملخترق 
ذو القبعة البيضاء واملخترق ذو القبعة 
الرمادية واملخترق ذو القبعة السوداء 
وخصائص كــل منهم، وماهية األعمال 
املــجــرمــة كصناعة ونــشــر الفيروسات  
وإيقاف اخلــادمــات بإغراقها بعدد هائل 
مــن الطلبات، وتشويه السمعة ونشر 
املعلومات والنصب واالحتيال، باإلضافة 
إلى التهديد واالبتزاز واالستيالء ملنفعة، 
والتحريض والوصول للمعلومات دون 
وجه حق، وما ميس كرامة البشر وغيرها 
ــراد واملجتمع  من املشاكل التي متس األف

أو الدولة. 

اإللكترونية  اجلرائم  »مكافحة  ندوة  نظمت  »احلقوق« 
»الداخلية« مع  بالتعاون  االستخدام«  وحدود 

املتحدثون في الندوة

م. مهند الرشود 

الثدي«  »سرطان  من  الوقاية  على  حرصها  من  إنطالقًا 

تقدم  »املنقف«  في  اجلديدة«  »املواساة  عيادات 
فحوصات  على  املئة  في   50 إلى  تصل  خصومات 

الصوتية  فوق  املوجات  وأشعة  املاموجرام 
أعلنت عيادات املواساة اجلديدة عن تقدميها خلصومات 
مميزة على مدار أيام الشهر تصل لـ%50 على فحوصات 
أشعة الــثــدي )املــامــوجــرام( واملــوجــات فــوق الصوتية، 
وإنطالقا من حرصها على زيادة اإلهتمام بهذا املرض وسبل 
الوقاية منه على املستوى احمللي أعلنت عن املشاركة في عدد 
من الفعاليات اخلاصة بهذا الشأن لتقدمي الدعم واملعلومات 
للمرضى بهدف مكافحة املــرض والــذي يأتي وفقا ملنظمة 
الصحة العاملية في مقدمة أنــواع السرطان التي تصيب 

النساء في العالم املتقدم والعالم النامي على السواء.
وشددت إدارة العيادات باملنقف على أن »الكشف املبكر 
يشكل حجر الزاوية ملكافحة سرطان الثدي، وذلك من أجل 
حتسني معدالت ونتيجة العالج في ظل عدم وجود إملام كاف 
بأسباب اإلصابة باملرض .« وأشاروا الى ضرورة الفحص« 
ما أكــدت عليه الدراسات خضوع النساء الالتي جتاوزن 
األربعني عاماً لفحص املاموجرام سنوياً اما من كانوا أقل من 
أربعني عاماً أن يقمن بعمل فحص باملوجات فوق الصوتية 
مؤكدين أن الوقاية من سرطان الثدي يجب أن تبدأ منذ 
الصغر، من خالل اتباع نظام غذائي قليل الدهون واحلفاظ 

على وزن صحي. 
ولفتت إلى أن »هناك خطوات بسيطة لتحسني فرص 
الوقاية من سرطان الثدي منها التعرف على عوامل اخلطر 
واملواظبة على عمل الفحوصات الدورية والتعرف على 
الشكل الطبيعي املعتاد للثدي واختيار منط حياة صحي 
ــادت باإلمكانيات التي تتوافر في عيادات املواساة  .«وأش
اجلديدة للوقاية من هذا املــرض بواسطه أحــدث األجهزة 
واخلــبــرات الطبية في مختلف التخصصات الطبية ذات 

عيادات املواساة اجلديدة في املنقفالعالقة بالوقاية من املرض وتشخيصه وسبل عالجه.

البيانات  معاجلة  عمل  ورشة  نظم  األبحاث  قطاع 
»SPSS« اإلحصائية  احلزمة  باستخدام 

ـــة نـــائـــب مــديــر  ـــاي ـــت رع حت
اجلــامــعــة لــألبــحــاث أ. د جاسم 
الــكــنــدري، نظم قــطــاع األبــحــاث 
ممثال مبكتب الــتــعــاون البحثي 
اخلــارجــي واالســتــشــارات ورشة 
عمل معاجلة البيانات باستخدام 
 »SPSS« احلــزمــة اإلحــصــائــيــة
ألعــضــاء هيئة التدريس وطلبة 
الـــدراســـات العليا فــي الكليات 
العلمية، وذلك يوم أمس في مبنى 
أ. د فايزة اخلرافي بكلية العلوم. 
ــدم الــورشــة كــل مــن د. نورية  وق
الكندري، ود. سهام أحمد علي من 
قسم اإلحصاء وبحوث العمليات 

في كلية العلوم.
ومن جانبها حتدثت د. الكندري 
عن أهمية عملية جمع البيانات 
وحتليلها كركيزة أساسية في 
إجنــاز األبحاث العلمية، وتهدف 
هذه الورشة إلى تطوير مهارات 
وقـــدرات أعضاء هيئة التدريس 
وطلبة الدراسات العليا في الكليات 
العلمية فيما يتعلق بالتعامل مع 
البيانات واملعلومات مــن حيث 
جتميعها وإدخــالــهــا، وقراءتها 
وجتــهــيــزهــا، وإدارتـــهـــا بطريقة 
علمية سليمة تضمن احلصول 
على أدق النتائج، وتعتبر معرفة 
الــبــاحــث بالطريقة الصحيحة 
إلدخال بياناته البحثية وحفظها 
والتأكد من خلوها من الشوائب 
من اخلطوات األساسية قبل البدء 
ـــأي حتــلــيــل إحــصــائــي وصفي  ب
أو اســتــداللــي، حيث أن البرامج 
اإلحصائية واحلــاســبــات اآللية 
قــد تعطي الــقــدرة ألي مستخدم 
كــي يجري أي حتليل أو اختبار 
إحصائي ويستخرج النتائج حتى 
مع عدم معرفته بنوعية البيانات 
املطلوبة لكل حتليل أو اختبار، 
ولكن هل ما يحصل عليه الباحث 
ميثل الــواقــع أم ال؟ وهــنــا تكمن 

أهمية محتوى هذه الورشة.
وتــتــمــثــل فــاعــلــيــة التحليل 

ــي تنظيم  ــي SPSS ف ــائ ــص اإلح
البيانات وإدارتها بطريقة علمية 
ــب دوره في  ــان ـــى ج ســلــيــمــة، إل
حتليل نتائج األبــحــاث، وإجنــاز 
االختبارات اإلحصائية، والكتابة 
العلمية السليمة للتقارير واألوراق 
البحثية حتى يتم قبولها للنشر في 

مجالت عاملية معتمدة.
وفـــي حــديــثــهــا حـــول أهمية 
تنظيم مثل هذه الــورش، صرحت 
، مــســاعــد نــائــب مــديــر اجلامعة 
ــاون الــبــحــثــي اخلــارجــي  ــع ــت ــل ل
واالستشارات أ. د ليلى معروف 
، أن عقد ورشة معاجلة البيانات 
باستخدام احلــزمــة اإلحصائية 

»SPSS« يــنــدرج ضــمــن إطــار 
مهمة قطاع األبحاث املتمثلة في 
تطوير وتعزيز قـــدرات أعضاء 
هيئة التدريس وطلبة الدراسات 
العليا وصقل مهاراتهم العلمية 
والبحثية لتمكينهم مــن إجنــاز 
األبحاث العلمية املتقدمة واملبتكرة 

عالية اجلودة.
وفي ختام ورشة العمل، قامت 
أ. د. ليلى معروف بتكرمي د. نورية 
الــكــنــدري ود. سهام أحمد علي، 
شــاكــرة لهما جهودهما املبذولة 
في إجناح الورشة وإفــادة أعضاء 
هيئة التدريس وطلبة الدراسات 

العليا.

د. ليلى معروف تكرم د. نورية الكندري 

.. وتكرم د. سهام علي


