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الروضان: الحصول على تأشيرة أستراليا عبر اإلنترنت

أعلن مدير اإلدارة القنصلية بوزارة اخلارجية حمود الروضان أمس 
انه بإمكان املواطنني الراغبني في السفر إلى استراليا بغرض السياحة 
احلصول على التأش����يرة من خالل االنترنت بواسطة نظام التأشيرة 
االلكترونية من دون احلاجة الى إرسال اجلوازات الى أي جهة أخرى. 
وقال الروضان في بيان صحافي ان احلصول على الڤيزا للس����فر الى 
استراليا س����يكون عبر االنترنت بفضل نظام التأشيرة االلكترونية 
ما يعني عدم حاجة املس����افر الى الذهاب الى مكتب التأشيرات وعدم 

حاجته الى إرس����ال جواز سفره للحصول على التأشيرة. وأضاف ان 
نظام التأشيرة االلكترونية يوفر للمسافر إمكانية تقدمي طلب التأشيرة 
في أي وقت يشاء ومن أي جهاز كمبيوتر موصول باالنترنت، إضافة 
الى إمكانية دفع رس����وم طلب التأشيرة بواسطة بطاقة االئتمان عبر 
موقع التأش����يرة االلكتروني »اآلمن«. وأفاد بان التأشيرة السياحية 
مخصصة لإلقامة ملدة 12 شهرا اعتمادا على الهدف من الزيارة ومدى 

قدرة املتقدم على إعالة نفسه أثناء وجوده في استراليا.

)سعود سالم( د.عادل الوقيان متوسطا املشاركني في االجتماع

الشريدة: »الحكومة اإللكترونية« 
لترسيخ الشفافية وتحسين األداء

»اإلحصاء« تشكل لجنة فنية لتطبيق 
استخدامات التقنيات الحديثة

أك����د املدي����ر الع����ام للجهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
م.علي الشريدة ان اجلهاز ساهم 
في تبني اس����تراتيجية توعوية 
لتأهيل وتهيئة املجتمع الكويتي 
لالس����تخدام األمثل لتكنولوجيا 
املعلومات بشكل عام واالستفادة 
من اخلدمات احلكومية االلكترونية 

بشكل خاص.
وأضاف الش����ريدة ل� »كونا« 
مبناسبة االحتفال بعيد االحتاد 
العاملي لالتصاالت ال� 145 املقرر 
اليوم في مدينة شانغهاي الصينية 
ان تبن����ي االس����تراتيجية يأتي 
ضمن التنافس����ية والش����فافية، 
حرصا م����ن البالد عل����ى تنفيذ 
اعالن مبادئ جنيڤ 2003 لبناء 
مجتمع املعلومات والتزاما ببنود 
قمة تون����س 2005 حول مجتمع 

املعلومات.
وأوضح ان تبني االستراتيجية 
وتهيئ����ة املجتم����ع الس����تخدام 
تكنولوجي����ا املعلومات يدخالن 
السامية لصاحب  الرغبة  ضمن 
الش����يخ صباح  الس����مو األمير 
األحمد ف����ي حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري. وأشار الى 
انه متاشيا مع هذا احلدث الدولي 
الذي سيحمل شعار »مدينة أفضل 
وحياة أفضل مع تكنولوجيات 
املعلوم����ات واالتص����االت« فقد 
بادر منذ يونيو 2009 الى زيادة 
الوعي لدى اجلمهور باستخدام 
تكنولوجيا املعلومات وتعريفه 
مبنظومة احلكومة االلكترونية.

ق����ال مدي����ر اإلدارة املركزية 
لإلحص����اء د.عبداهلل س����هر ان 
اإلدارة شكلت جلنة فنية إلعداد 
العمل االلكتروني من اجل تطبيق 
استخدامات التقنيات احلدثية في 
تدفق وتنظيم واستيراد وإنتاج 

البيانات واملعلومات.
وأضاف سهر ل� »كونا« أمس 
ان تش����كيل اللجن����ة يهدف الى 
البيانات  إنتاج  تس����ريع عملية 
وتقلي����ل الفت����رة الزمنية حتى 
القرار  حتقق االستفادة ملتخذي 
خاصة ان اإلدارة شخصت الوضع 
الراهن للتعرف على أسباب ظهور 

البيانات بش����كل متأخ����ر. وأوضح ان نائب رئي����س مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لش����ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد أكد أهمية اتخاذ جميع اإلجراءات 
إلزالة عملية التأخير وان تكون جميع البيانات حديثة وذات مصداقية 

وجودة عالية.
وكش����ف س����هر انه من اجل حتديث وتطوي����ر البيانات وتطوير 
عمل اإلدارة بش����كل عام ف����ان اإلدارة قامت باتخاذ عدد من اإلجراءات 
والقرارات مثل القيام بوضع تصور شبه نهائي إلقرار احلقوق املالية 
للعاملني والفنيني في اإلدارة متهيدا إلرساله الى مجلس اخلدمة املدنية 
إلقراره، مش����يرا الى دعم الوزير الفهد لهذه اخلطوة وتفهمه طبيعة 

عمل اإلدارة.
وتابع ان اإلدارة في طريقها أيضا الى إعادة هيكلة ومراجعة مؤسسية 
جلميع إداراتها وإعادة تأهيلها مبا يتواءم مع احدث النظم واملستويات 
الدولية املوجودة لهذا النوع من اإلدارات، مضيفا ان اإلدارة سيتم فيها 

وضع أسس قانونية والئحية لتطوير العمل اإلداري والفني.

م.علي الشريدة 

د.عبداهلل سهر 

الشيخة أمثال األحمد و الشيخ فيصل املالك خالل االجتماع

وأوض����ح ان ه����ذه املنظومة 
ته����دف ال����ى ترس����يخ مفاهيم 
الشفافية واجلودة وحتسني األداء 
احلكومي والفعالية والس����رعة 
ومكافحة الفساد والبيروقراطية 
وحتفي����ز اجلمهور الس����تخدام 
الرس����مية  البوابة االلكترونية 
للدولة لالس����تفادة من اخلدمات 

االلكترونية فيها.
وقال الشريدة ان اجلهاز تبنى 
عددا م����ن التفاهمات واملبادرات 
مع جهات عدة منها تبني مذكرة 
تفاهم م����ع مؤسس����ة الرخصة 
الدولية لقيادة احلاس����ب اآللي 
التعاون اخلليجي )آي. ملجلس 
س����ي.دي.ال( إضافة ال����ى بناء 
القدرات الوطنية في إطار اتفاقية 
الشراكة االستراتيجية بني شركة 
مايكروسوفت والكويت لبرنامج 
التدريب الس����نوي للعاملني في 
مجال املعلومات ملوظفي الدولة.

بمناسبة عيد االتحاد العالمي لالتصاالت الـ 145

الوقيان الستكمال االستراتيجية السكانية لدول »التعاون«
رندى مرعي

أكد األمني العام للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان 
ضرورة تبادل اخلبرات الوطنية في 
مجاالت التخطيط والتنمية وابراز 
أهم العقبات والتحديات احملتملة 
والدروس املستفادة عند ممارسة 
انشطة التخطيط واملتابعة ونشرها 

بني دول املجلس برعاية اللجنة.
كالم الوقيان جاء خالل افتتاح 
االجتماع السادس والعشرين للجنة 
التخطيط  وكالء وزارات وأجهزة 
والتنمية في دول مجلس التعاون، 
حيث قال الوقيان ان هذا االجتماع 
يأتي في وقت يش����هد فيه العمل 
التخطيطي االستراتيجي ومتوسط 
االجل اهتمام����ا كبيرا في كل دول 
املجلس بفضل ازدياد الوعي وادراك 
أهمية دور التخطيط مبختلف آجاله 
الزمنية في تعبئة وتوجيه املوارد 
وتوظيفها بأفضل صورة لتحقيق 
االهداف االستراتيجية واملستدامة 
للتنمية بدول املجلس. وتابع: ان 
الكويت قد خطت مؤخرا خطوات 
تخطيطية غير مسبوقة، حيث قامت 
بوضع رؤية مس����تقبلية للدولة 
واهداف استراتيجية للتنمية حتى 
عام 2035، ثم مت اقرار مجلس األمة 

لقانون اخلطة التنموية متوسطة 
االجل بأهدافها وسياساتها التأشيرية 
لالعوام 2011/2010 - 2014/2013، كما 
يناقش املجلس اخلطة الس����نوية 
التفصيلية االولى 2011/2010 ليتم 
الشروع في تنفيذها فور اقرارها.

انه في اطار  الوقيان:  وأضاف 
هذا الزخم التخطيطي، تأتي اعمال 
ونشاطات جلنة املتابعة التي تبذل 
جهودا متواصلة لتعزيز وتفعيل 
النشاط التخطيطي على املستوى 

اخلليجي من خالل مسارات متعددة 
مع توجيه االهتمام الى املوضوعات 
التنموية احلاكمة على مس����توى 
دول املجل����س. واكد اهمية اعتماد 
النسخة املطورة من استراتيجية 
التنمية الشاملة بعيدة املدى لدول 
املجل����س، مب����ا يتطلب����ه ذلك من 
خطوات واجراءات، وذلك دعما لنهج 
التخطيط االستراتيجي اخلليجي، 
والعمل على ترجمة توجهات تلك 
االس����تراتيجية وم����ا حتمله من 

االجتم����اع أعلن الوقي����ان انه مت 
الى  التط����رق خ����الل االجتم����اع 
االستراتيجية البعيدة األمد لدول 
مجلس التعاون، وقد مت رفعها الى 
االجتماع الوزاري املقبل، الى جانب 
البحث في موضوع اهمية وجود 
دراسة مستقبلية الستشراف آفاق 
التضخم في دول املنطقة وجتري 
اآلن دراسات على دول املجلس في 
هذا االطار وليس على مستوى دولة 

دون اخرى.

متغيرات على خطط التنمية لدول 
املجلس.وش����دد على ضرورة بذل 
املزيد من االهتمام واعطاء االولوية 
للتحديات السكانية بدول املجلس 
باعتبارها من قضايا األمن الوطني 
لدولنا مبفهومه الشامل، االمر الذي 
يؤكد اهمية العمل على اس����تكمال 
الصيغ����ة النهائية لالط����ار العام 
لالس����تراتيجية الس����كانية لدول 

املجلس في أقرب فرصة ممكنة.
وفي تصري����ح صحافي عقب 

 أمثال األحمد والمالك بحثامترئسًا االجتماع الـ 26 لوكالء »التخطيط والتنمية« في دول الخليج
االستعدادات اإلعالمية لالحتفاالت الوطنية

ترأست رئيسة مركز العمل التطوعي امينة سر 
اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية الشيخة أمثال 
االحمد االجتماع االول للجنة االعالمية املنبثقة عن 
اللجنة العليا للتحضير لالحتفال بالذكرى ال�50 
الستقالل الكويت والذكرى ال�20 لعيد التحرير.

وعقد االجتماع امس بحضور وكيل وزارة االعالم 
الشيخ فيصل املالك وممثلني عن وزارات الداخلية 
والدفاع واالعالم والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية. واكدت الشيخة أمثال اهمية 
االس���تعداد لالحتفال باليوبيل الذهبي الستقالل 
الكويت والذكرى ال�20 لتحرير البالد، مشيرة الى 
ان االحتفال مبناسبة تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم يعتبر تدشينا 

لالحتفاالت الوطنية.
من جانبه اس���تعرض الش���يخ فيصل املالك 
اخلطوط العامة للخطة االعالمية بهذه املناسبة، 
مش���يرا الى اهمية وضع هيكل تنظيمي للجنة 
يسهل من تواصلها مع مختلف اجلهات الرسمية 
واالهلية. من جانبه اكد مدير ادارة االعالم االمني 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد 
هاشم الصبر اهمية دور االعالم بشكل عام واشار 
الى عدد من النقاط لتفعيل عمل اللجنة االعالمية 

وتأثيرها على املواطنني واملقيمني.
واختتمت الشيخة امثال االجتماع موضحة اهمية 
ان جتسد اخلطة االعالمية االهتمام اجلماهيري 

باملناسبة.


