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بالتعاون مع المنظمات والمراكز البحثية ذات الصلة

»الزراعة«: إعادة تأهيل النباتات الفطرية 
المهددة باالنقراض للحد من ظاهرة التصحر

عبدالحق: خسائر قرصنة برامج الكمبيوتر في أميركا 53 مليار دوالر العام الماضي

الكويت تشارك في الملتقى الدولي الخامس
ألمن المعلومات واالتصاالت في دمشق اليوم

قالت الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية انه���ا وبالتعاون مع 
املنظمات واملراكز البحثية املعنية بالبيئة 
وإحياء النباتات الفطرية املهددة باالنقراض 
تقوم حالي���ا بتنمية وإحي���اء للنباتات 
الفطرية وإكثارها به���دف احملافظة على 
البيئة الكويتية الطبيعية واحلد من ظاهرة 
التصحر واجنراف األراضي الكويتية، وذلك 
عن طريق عدد من الفاعليات واحملاور، منها 
تشكيل فريق من اخلبراء املتخصصني في 
تربية وإكث���ار وتنمية النباتات الفطرية 
إلجراء األبحاث الالزم���ة وحصر املواقع 
والنباتات الفطرية املهددة باالنقراض والعمل 
على إعادة تأهيلها، وكذلك إنشاء مراقبة 
لتنمية النباتات الفطرية تختص باالهتمام 

بالبيئ���ة النباتية الصحراوية واحملافظة 
عليها وحماية االراضي الرعوية من التدهور 

وإعادة تأهيل املناطق املتدهورة.
كما شاركت الهيئة في مشروع »حفظ 
وتطوير األنواع النباتية الفطرية مع املركز 
الدولي للبحوث الزراعية للمناطق اجلافة 
)ايكاردا(« بهدف جمع وتقييم وإكثار األنواع 
الرعوية احمللية في الكويت وإنشاء بنك 
للجينات لألن���واع احمللية، باالضافة الى 
االنواع الدخيلة على البيئة الكويتية ذات 
الفائدة وكذلك إنشاء وحدة للتكنولوجيا 

البذور.
وبادرت الهيئة الى توقيع اتفاقية تعاون 
مشترك مع شركة البترول الوطنية إلنشاء 
مرك���ز إلكثار وإحي���اء النباتات الفطرية 

مبنطقة )الوفرة الزراعية( على مس���احة 
مليون كيلومتر مربع بهدف إتاحة الظروف 
املناخية للتكاثر الطبيعي للنباتات الفطرية 
واملساهمة في استقرار التوازن البيئي في 
الكويت وإكثار النباتات الفطرية املعرضة 

لالنقراض.
باالضافة الى ذلك، قامت الهيئة اخيرا 
بتأهيل اجلذور الكويتية بزراعتها بالنباتات 
الصحراوي���ة الفطرية وإنش���اء عدد من 
احملميات الطبيعية إلكثار النباتات الفطرية 
بها يأتي ذلك اميانا من الهيئة بأهمية احلفاظ 
على البيئة الكويتية في ظل التدهور احلالي 
لألراضي وتغير التنوع اإلحيائي مبعدالت 
غير مس���بوقة وتغير املناخ واالستغالل 

غير األمثل للموارد الطبيعية.

دمشق � كونا: تنطلق اليوم في العاصمة السورية دمشق أنشطة 
امللتقى الدولي اخلامس ألمن املعلومات واالتصاالت مبشاركة 700 
مشارك من خبراء واستشاريني في مجال تقنيات امن املعلومات 

من دول عربية وأجنبية من بينها الكويت.
وأكد مدير السالم للمؤمترات اجلهة املنظمة للملتقى ماهر عبد 
احلق أهمية انعقاد هذا امللتقى كونه يناقش محاور مهمة عن أمن 
وتقنية املعلومات واالتصاالت وحماية االس���رار اخلاصة بالعمل 
التي تخص االقتصاد واالدارة واالس���رار املصرفية املتداولة على 

شبكة االنترنت.
وأشار عبد احلق الى اهمية أمن املعلومات في احلياة املعاصرة، 
مستشهدا في هذا الشأن بدراسة قامت بها مجموعة بيزنس سوفت 
وير اليانس كشفت فيها ان اخلسائر الناجمة عن عمليات قرصنة 
برامج الكمبيوتر في الواليات املتحدة التي وقعت في العام املاضي 

بلغت 53 مليار دوالر.
واضاف ان هذا يدل على احلجم االقتصادي الذي تتكبده الدول 
جتاه عدم حتصنها باألمن املعلوماتي، مشيرا الى ان إنفاق الدول 
العربية على أمنها املعلوماتي ضئيل جدا وال يتجاوز 180 مليون 

دوالر.
وأوضح ان االحتاد العربي ملزودي خدمات االنترنت واالتصاالت 
س���يقيم على هامش أنش���طة امللتقى ورشة عمل متخصصة عن 

احملتوى االلكتروني اضافة الى معرض تش���ارك فيه العديد من 
اجله���ات احمللية والدولي���ة لعرض احدث ما لديه���ا من تقنيات 
وبرمجيات مختصة في قطاع امن املعلومات واالتصاالت السلكية 
والالس���لكية واملعلومات االلكتروني���ة ومخدمي ومزودي خدمة 
االنترن���ت واملعدات واالنظمة اآلمنة لتقنية املعلومات وجميع ما 

يتعلق بهذه القطاعات.
واضاف عبد احلق ان امللتقى سيناقش خالل يومني عدة محاور 
تتناول انظمة امن ورقابة الشبكات واالنترنت وحماية البيانات 
والتشفير وأمن االتصاالت الالسلكية والهاتف احملمول ومكافحة 
اجلرائم االلكترونية والتوقيع االلكتروني بني القانون والتطبيق 
ومراكز االستجابة لطوارئ احلاسوب والتجارة االلكترونية وأمن 
املعلومات املصرفية واملعايي���ر والتقييم ألمن املعلومات وادارة 

الهوية والدخول لالنظمة املعلوماتية والسرية واخلصوصية.
كما ترك���ز محاور امللتقى على التج���ارب احلكومية الناجحة 
في امن املعلومات وأث���ره االجتماعي باالضافة الى االعتداء على 

شبكات االنترنت.
وسيش���ارك في امللتقى خبراء م���ن دول عربية وأجنبية منها 
الكويت واالمارات وماليزيا وأملانيا وروسيا وايطاليا وسويسرا 
وكندا وقبرص والهند والبحرين والسعودية ومصر وليبيا وإيران 

واالردن ولبنان، باالضافة الى سورية. 


