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الصيني  التجارة  وزير  نائب  مع   االقتصادية  العالقات  تبحث  العقيل 

Friday 15th November 2019 - 13 th yearاجلمعة 18 من ربيع األول 1441 هـ/ 15 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة

ــرمي العقيل  استقبلت وزيـــر املالية بالوكالة م
نائب وزيــر التجارة الصيني تشان كه مينغ، ومت 
خــالل اللقاء بحث آخــر املستجدات بشأن العالقات 
االقتصادية والتجارية االستراتيجية بني البلدين 
الصديقني، والتأكيد على متابعة نتائج زيارة حضرة 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله ورعاه جلمهورية الصني الشعبية، 
وبذل اجلهود املشتركة إلجناح املشاريع املوقعة بني 
البلدين الصديقني، والتي تسهم في حتقيق رؤية 

كويت جديدة بحلول عام 2035.

حضر اللقاء سعادة سفير دولة الكويت لدى الصني 
سميح جوهر حيات، األمــني العام لألمانة العامة 
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، 
والوكيل املساعد للشؤون االقتصادية في وزارة املالية 

نبيل سليمان العبداجلليل.

�سمري خ�رض

ــدورة السابعة من  اختتمت أمس فعاليات ال
منتدى احلكومة اإللكترونية بعنوان »االجتاهات 
احلديثة للحكومة الذكية«، والذي نظمته شركة 
نوف إكسبو »NoufEXPO«، حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، حيث 
مثل سموه في حفل االفتتاح رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالتصاالت 

وتقنية املعلومات م.سالم األذينة.
وخــالل اليوم الثالث واألخــيــر من فعاليات 
املنتدى، عقد عقدت اجللسة الرابعة أمس بعنوان 
»التقنيات املساعدة في تطوير احلكومة الذكية«، 
حيث أدارها خبير تكنولوجيا املعلومات د.أنور 
احلربي وألقى محاضرة حتدث فيها عن اثر أنظمة 
املعلومات اجلغرافية في تطبيقات احلكومة 
اإللكترونية، كما حاضر خاللها مهندس نظم 
رئيسي في شركة »فورتينت« الشرق األوسط م. 
أسامة عبدو، ونائب الرئيس لتطبيقات األعمال 
وحوكمة تكنولوجيا املعلومات بشركة أجيليتي 

سوريش كومار.

نظم املعلومات اجلغرافية
وخـــالل اجلــلــســة، شـــرح خبير تكنولوجيا 
املعلومات د. أنور احلربي اثر أنظمة املعلومات 
اجلغرافية في تطبيقات احلكومة اإللكترونية، 
مشيرا إلــى أهمية نظم املعلومات اجلغرافية 
»GiS« في حياتنا مثل التخطيط احلضري للمدن 
والبنى التحتية وحماية البيئة ومعرفة انتشار 

األمراض أو األوبئة وتشخيصها.
وحتــدث احلربي عن »الــتــوأم الرقمي«، وهو 
عبارة عن معلومات يتم تخزينها في النظام املطور 
للحصول على النتائج أي أنها النسخة الرقمية من 
الواقع، على سييل املثال معرفة اآلبار النفطية التي 

تعمل وغيرها من املعلومات اجلغرافية.
وتطرق إلــى أهمية نظم املعلومات اخلاصة 
بــالــطــرق والتخطيط »Gis« بالنسبة لعمل 
احلكومة اإللكترونية و»خرائط جوجل«، مشيرا 
 ،»GIS« الى وجود عشرات التطبيقات باستخدام
كونها من التكنولوجيا التي لها تأثير فعال على 

مجتمعاتنا.
املدن الذكية 

ومن جانبه، اكد مهندس نظم رئيسي في شركة 
»فورتينت« الشرق األوســط م. أسامة عبدو أن 
ــاز املعامالت  ــدن الذكية تتمتع بسهولة إجن امل
ومرونتها، مشيرا إلــى انــه كلما زادت اخلدمات 
وزادت خصائصها، زادت معها الثغرات األمنية 
التي ممكن أن تشكل نقطة ضعف لولوج املخترق 

إليها.
ــال: »نتفهم في شركة فورتينت، كشركة  وق
ــن السيبراني، هــذه املشاكل وقد  رائـــدة فــي األم
عملنا على معاجلتها عن طريق عدة محاور، أولها 
»اجلدار الناري الذكي«، والتي تتعرف على نوع 
األجــهــزة ســواء كانت أجهزة خاصة بالشركة، 
أو أجهزة الزائرين، أو أجهزة ال »IoT« ومن ثم 
متنح الدخول اآلمن على أساس نوع اجلهاز ومدى 

مطابقته لسياسة اخلصوصية لتلك الشركة«.
وأضــاف أنه يتم استخدام الذكاء االصطناعي 
ملنع االختراقات، فكما استخدم املخترقون الذكاء 
ـــراض غير  ــراق األنــظــمــة ألغ ــت االصــطــنــاعــي الخ
شرعية، يستخدم الــذكــاء االصطناعي حلماية 
األنظمة، وقد أظهرت الــدراســات تفوقا ملحوظا 
لسرعة اكتشاف امللفات املشبوهة يصل الى 80 

ملف مشبوهجديد في األسبوع الواحد في دراسة 
استمرت ل٦0 أسبوع متتاليني، وهــذه السرعة 
تزداد بشكل مستمر نسبة لتعلم اآللة املزيد واملزيد 

م نالتحديثات واخلصائص. 
ثالثا: خداع املخترقني عن طريق تشكيل نقاط 
ضعف وهمية في الشبكة مع مراقبتها، والقبض 

على املخترق عندما يصل إليها. 
واوضح عبدو ان كل هذا يسهم في رفع مستوى 
احلماية في شبكات املدن الذكية، مشيرا الى ان هذه 
التقنيات تتكامل مع بعضها البعضوتشكل نسيجا 
أمنيا بحيث تتشارك في ما اكتشفته من عناوين 
للمخترقني فضال عما يرسلونه من ملفات مشبوهه 
وغيرها، ثم يتم احلجر علىاملخترقني بعيدا عن 

جميع نقاط الدخول على الشبكة.
امليكنة االلية 

اما نائب الرئيس لتطبيقات االعمال وحوكمة 
تكنولوجيا املعلومات بشركة اجيليتي سوريش 
ــن الــتــحــول من  ــار فــيــنــكــات فــقــد حتـــدث ع ــوم ك

خالالمليكنة االلية.
وقال ان تنفيذ التقنيات الرقمية حتقق االهداف 
املرجوة، مشيرا الى ان ٣٣٪ من االعمال تعتمد 

على السحابات االلكترونية وذلك حتى 2020.
واستدل مبثال من خالل تطبيق بوكينج حلجز 
الفنادق الذي جعل كثير من االشخاص استغنى 
من خالل هذا التطبيق عن الذهاب لوكاالتالسفر 

ملعرفة اسعار الفنادق.
ونــوه الى ان كثير من الشركات اصبح لديها 
ــاذج االعــمــال وان ذلــك حتول  ريــادة في خلق من
حقيقي. ولفت الى ان كثير من الناس تدفع فواتير 
تليفوناتها عبر االنترنت دون الذهاب الى مقر 
الشركة. وقــال ان هذه االمنــاط التي تتوافق مع 
عمالئنا. واشار الى ان كثير من الشركات استغنت 
عن التعامل باالوراق وحتولت الى النظام الرقمي 
ومن هذه الشركات)اجيليتي( التي يعمل لديها22 

الف موظف حول العالم.
واكد ان التحول الرقمي يتم من خالل مسؤول 

الشركة اوال.
وقال ان قادة الشركات او رؤسائها هم الذين 
يحثون املوظفني لتحقيق التحول الرقمي شريطة 

ان يساعدهم في ذلك املوظفون.
ونــوه الــى ان التحول الرقمي البــد ان يسبقه 

جتهيز املوظفني.

اجللسة الرابعة

12.52 نقطة البورصة تنهي تعامالتها األسبوعية على انخفاض املؤشر العام 

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء .. وتنظيم »نوف إكسبو«

5 توصيات منتدى احلكومة اإللكترونية السابع يختتم أعماله بـ 
ورشة عمل حول الذكاء 
االصطناعي: التقنيات 

وتطبيقات عملية
في اجللسة اخلامسة تضمنت ورشة عمل عن عمل الذكاء 
االصطناعي: التقنيات وتطبيقات عملية، حيث حتدث مسؤول 
احللول السحابيةوالذكية في شركة مايكروسوفت بالشرق 
االوسط محمد زايد، عن متكني كل من املواطنني واملجتمعات 

واحلكومات من خالل الذكاءاالصطناعي.
وشــرح زايــد تطوير الكويت من خــالل نقلة نوعية عبر 
استخدام التقنيات الذكية في طريقة التطوير ســواء كانت 
احلكومة االلكترونية وتقدميهاخدمات للمواطنني واملقيمني 
او تقدمي خدماتها داخــل وخــارج مؤسساتها عبر استخدام 
افضل واحــدث التقنيات التي تعتمد على الذكاءاالصطناعي 
واحللول السحابية كما تعتمد بشكل استراتيجي على كيفية 
تطوير الدورة املستندية داخل احلكومة. واستعرض زايد عدة 
مشكالت واجهتها الشركة، مشيرا الى اهمية تطوير الكويت 
واجراء نقلة نوعية لها عبر استخدام هذه التقنيات. ولفت الى 
ان الكويت حاليا تشهد مرحلة مهمة من ناحية التطوير والتقدم 
من خالل اعتمادها للتكنولوجيا. وافاد ان شركة مايكروسوفت 
لديها استراتيجية مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
وهيئة االتصاالت في الكويت. وبني ان الشراكة االستراتيجية 
ــراء نقلة نوعيه لها لتكون  مبنية على تطوير الكويت واج
رائدة في املنطقة عبر استخدامها للتقنيات السحابيةوالذكاء 

االصطناعي واملدن الذكية.

صياغة األهداف 
االستراتيجية للمؤسسة 
وصياغة مؤشرات األداء

عقدت اجللسة السادسة ضمن فعاليات منتدى احلكومة 
االلكترونية وهي ورشة عمل بعنوان »متابعة االستراتيجيات 
وقياس األداء« وهي استكماال للجلسة الثالثة التي عقدت أول 
من أمس األربعاء والتي تناول خاللها املدير التنفيذي لشركة 
تكنوماجنمنت محمود عرفة، كيفية عمل اخلطة االستراتيجية 

والرؤية والرسالة وتقييم مواقف الشركة. 
واستكمل عرفة محاضرته عن طريقة صياغة األهــداف 
االستراتيجية للمؤسسة وطريقة صياغة مؤشرات األداء 
والربط بينهما وكيفية تصميم مؤشرات األداء لتكون عند 
قياسها تعكس التطور الطبيعي لــألهــداف التي نرغب في 
ــداف األساسية لــإدارة  حتقيقها. وقــال عرفة: بعد عمل األه
ــداف على جميع مستويات  العليا يتم عمل توزيع هــذه األه
املؤسسة من املدير العام الى القطاعات واإلدارات واالقسام 
وحتى االفراد بحيث يكون لدى كل وحدة او قسم في الشركة 
ــداف اخلاصة بها التي بشكل او باخر تصب في الهدف  األه
الرئيسي لإدارة العليا، فأداء اإلدارات على سبيل املثال يعكس 
أداء القطاع. وتطرق عرفة الى كيفية عمل اخلطة التنفيذية 
للمؤسسة وهي عبارة عن حتديد املشروعات املطلوبة التي من 

خالل تنفيذها نكون حققنا هذه األهداف.
ولفت الى ان اخلطة التنفيذية دائما يتم جتهيزها اخر السنة 
وعلى أساسها يتم تعمل املؤسسة في السنة اجلديدة ولها 
أيضا طريقة حلساب قياس أداء املشاريع للتأكد من انها تسير 

بشكل سليم وفق اجلدول الزمني لها.

5 توصيات بختام املنتدى
تقوم جلنة إعــداد اخلطة الوطنية وسياسات تكنولوجيا 
املعلومات بالعمل على إعــداد خطط وسياسات تكنولوجيا 
املعلومات على املستوى الوطني بناء على مهام اللجنة وميا 
يتوافق مع استراتيجية دولة الكويت في هذا املجال بحيث 

تشمل اخلطط املجاالت التالية:
أطر احلوكمة لتكنولوجيا املعلومات.

االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات
مؤشرات األداء لتكنولوجيا املعلومات

قيام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات بتحديث خطته 
لتطوير برامج احلكومة اإللكترونية بالتعاون مع جلنة 
إعداد اخلطة الوطنية وسياسات تكنولوجيا املعلومات ومبا 
يتناسب مع خطط وسياسات تكنولوجيا املعلومات التي تعمل 
اللجنة على إعدادها. دراسة اإلمكانيات والفرص التي تتيحها 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي من خالل ما ورد في ورشة عمل 
الذكاء االصطناعي: التقنيات وتطبيقات عملية، خاصة وأن 
الذكاء االصطناعي يعد بقدرات كبيرة لتطوير خدمات حكومية 
ذكية. وضع خطط دراسة إمكانية تنفيذ خطة إلعادة هيكلة 
أساليب العمل في اجلهات احلكومية مبا يتناسب مع املراحل 
الالحقة لتطوير منظومة احلكومة اإللكترونية وتطوير 
اخلدمات الذكية. مواصلة اجلهود املبذولة لزيادة وعى أفراد 
املجتمع باخلدمات اجلديدة التي يتم إتاحتها على البوابة 
اإللكترونية الرسمية لدولة الكويت وكذلك بأهمية وسبل 
احملافظة على أمن املعلومات على مستوى االفراد واملؤسسات 

وتوجيههم نحو أفضل السبل لتحقيق ذلك على نحو دائم.

اجللسة اخلامسة

جانب من احلضور

انهت بورصة الكويت تعامالتها االسبوعية أمس  اخلميس على 
انخفاض املؤشر العام 52ر12 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5729 نقطة 

بنسبة انخفاض 22ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 161 مليون سهم متت من خالل 
5575 صفقة نقدية بقيمة 2ر15 مليون دينار كويتي )نحو 50 

مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 37ر10 نقطة ليصل الى 
مستوى 7ر4704 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في املئة من 
خالل كمية اسهم بلغت 2ر141 مليون سهم متت عبر 3832 صفقة 

بقيمة 3ر6 مليون دينار )نحو 7ر20 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر الــســوق االول 63ر13 نقطة ليصل الى 

مستوى 4ر6254 نقطة من خالل كمية اسهم بلغت 8ر19 مليون 
سهم متت عبر 1743 صفقة بقيمة 8ر8 مليون دينار )نحو 9ر28 

مليون دوالر(.
وكانت شركات )املعدات( و)العقارية( و)وربة ت( و)جتارة( 
و)آن( االكثر ارتفاعا في حني كانت اسهم )أبــيــار( و)أعــيــان( 
و)املــعــدات( و)أرزان( و)املستثمرون( االكثر تــداوال فيما كانت 
شركات )أرجان( و)دانة( و)وطنية د ق( و)صاحلية( و)قيوين ا( 

االكثر انخفاضا.
وأعلنت البورصة ، أمس  اخلميس، إمتام صفقة متفق عليها على 
أسهم الساحل للتنمية واالستثمار. وأشارت البورصة في البيان 
إلى أن عدد أسهم الصفقة بلع 19.52 مليون سهم، بسعر 0.034 

دينار للسهم.
وتابعت إلى أن القيمة اإلجمالية لتلك الصفقة وصل إلى 663.83 

ألف دينار )2.19 مليون دوالر(، دون اإلشارة إلى الطرف املشتري.
ويبلغ رأســمــال الشركة 62.53 مليون ديــنــار، مــوزعــاً على 

625.29 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
وتستحوذ الوطنية الدولية القابضة على 29.59 باملائة في 
أسهم الساحل، فيما ميتلك عبداللطيف خالد السهلي 23.89 باملائة 

في الشركة.
وحققت الشركة خسائر بقيمة 1.11 مليون دينار في التسعة 
أشهر األولى من العام اجلــاري؛ مقابل أرباح بنحو 315.66 ألف 

دينار للفترة ذاتها من العام املاضي.


