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المنصوري لتطبيق اإلعالم الوقائي عن طريق البث المباشر للجمهور

طهران ـ كونا: أشاد مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري أمس 
باإلعالم الوقائي اإليراني عن طريق البث املباشر للجمهور عبر القنوات التلفزيونية 

اإليرانية.
وأعرب املنصوري في تصريح لـ »كونا« مبناسبة زيارته الرسمية إلى إيران عن 
أمله في ان تتبنى وزارة اإلعالم بالكويت البث التلفزيوني املباشر لتوعية جميع فئات 

املجتمع للوقاية من حوادث احلريق للمحافظة على أرواح البشر.
وقال ان زيارته والوفد املرافق له الى طهران جاءت عن طريق دعوة رســــمية من 

قبل مدير عام إطفاء طهران محمد رضا حاجي بيكي والتي تســــتمر أربعة أيام بهدف 
تبادل اخلبرات في مجال اإلطفاء والدفاع املدني واالطالع على مركز العمليات والتدريب 

وقطاع الوقاية من احلريق.
واكــــد ان الكويت وإيران تربطهمــــا عالقات تاريخية متميزة فــــي مجال التجارة 
واالقتصاد اما على صعيد العالقات بــــن ادارتي اإلطفاء في كال البلدين فهي عالقات 

جديدة حتتاج الى زيادة تبادل اخلبرات والزيارات الفنية بن الطرفن.
وأضاف انه قام بتوجيه دعوة رسمية ملدير إدارة إطفاء طهران لزيارة الكويت.

وفد إعالمي هندي زار الجمعية التعاونية النسائية

المال: توعية المرأة بأهمية المشاركة في االنتخابات
لميس بالل

الثقافية  استضافت اجلمعية 
االجتماعية النسائية وفدا إعالميا 
من الهند يزور البالد حاليا بدعوة 
من وزارة اإلعالم، وشــــرحت لهم 
اجلمعية األنشطة التي تقوم بها 
ومن بينها تأهيل املرأة الكويتية 

في العمل السياسي.
أمــــن عــــام اجلمعية  وقالت 
الثقافية النســــائية لولوة املال إن 
الوفد الزائر أبدى إعجابه بتجربة 
املرأة الكويتيــــة في نيل حقوقها 
السياسية، مشــــيرة الى ان أكثر 
ما لفت انتباههم هو تطور املرأة 
الكويتية ومشــــاركتها في جميع 
القضايا االجتماعية والسياسية 

واالقتصادية في البالد.

هناك آالفا من األشخاص من أمهات 
كويتيات وال يحملون اجلنســــية 
الكويتية وآباؤهم من جنســــيات 
مختلفة، مشددة على أهمية مطالبة 

وأضافت ان اجلمعية هي أول 
أبناء  من قامت باملطالبة بحقوق 
األم الكويتيــــة املتزوجة من غير 
كويتي ملنحهم اجلنسية موضحة ان 

اجلمعية بالتركيز على منح أبناء 
الكويتية اجلنسية النتمائهم األكثر 
للكويت. وعن سؤال الوفد الهندي 
عما إذا كان هناك دور للجمعية في 
املرأة في جتربتها األولى  توعية 
باالنتخابات، أوضحت انه عند أول 
مشاركة انتخابية للمرأة حرصت 
اجلمعية علــــى ان تكمل جهودها 
في مجال توعية النســــاء بأهمية 
املشــــاركة في العملية االنتخابية 
باعتبار انه ســــبق لها ان قامت ـ 
بعد إقرار حقي االنتخاب والترشيح 
للمرأة ـ مبشــــروع يؤهل النساء 
العمل السياسي  للمشــــاركة في 
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة 

اإلمنائي للمرأة.

لولوة املال مع الوفد الزائر

وفد لجنة االستخدامات 
السلمية للطاقة النووية 

يصل إلى موسكو
موســــكو ـ كونا: وصل وفد 
اللجنــــة الوطنيــــة الكويتيــــة 
لالستخدامات السلمية للطاقة 
النووية الى موسكو امس إلجراء 
مباحثات مع كبار املسؤولن في 

مؤسسة »روس اتوم«.
الكويتــــي  الوفــــد  ويضــــم 
االمــــن العام للجنــــة الوطنية 
لالستخدامات السلمية للطاقة 
النووية د.احمد بشارة ومستشار 

اللجنة د.عدنان شهاب الدين.
 وقال د.بشــــارة في تصريح

لـ »كونا« ان »املباحثات ستتركز 
على مناقشة آفاق إقامة تعاون 
بن الكويت وروسيا االحتادية في 
مجال استخدام الطاقة النووية 

لألغراض السلمية«.

مدير محاكم دبي 
يشيد بجائزة سالم 
العلي للمعلوماتية 

اعتبر مدير عام محاكم دبي 
احمد ســــعيد السويدي ان فوز 
موقع محاكم دبي بجائزة سمو 
الشــــيخ ســــالم العلي الصباح 
للمعلوماتية تقديــــر تعتز به 
االمارة، ودليــــل حرصها على 

التحول الى االلكتروني التام.
الذي وصل  وقال السويدي 
الى البالد امس لتسلم اجلائزة: 
ان املشاركة في هذه اجلائزة تعد 
مبنزلة حتد كبير ملا لها من سمعة 
طيبة في ارجاء الوطن العربي 
بعد أن نالــــت اعجاب واهتمام 

كل االوساط.
واضــــاف ان »اجلائزة تعد 
تقديــــرا نعتز به ودليل حرص 
التحول  محاكــــم دبــــي علــــى 
االلكتروني التــــام«، معربا عن 
ســــعادته وتقديره للمسؤولن 
عن اجلائزة التــــي تعد االولى 
من نوعها على مستوى الوطن 

العربي.
وأكد ان حصول موقع محاكم 
دبــــي على اجلائزة ميثل حتديا 
مهما في مدار العمل االلكتروني 
الذي حتقق في االمارة التي تسعى 
التطورات اجلارية  الى مواكبة 
على املستوى العاملي، موضحا ان 
موقع االلكتروني للمحاكم يقدم 
اكثر من 400 خدمة على شبكة 

االنترنت عامة وخاصة.

الشطي: تنوع تقنية 
المعلومات فرض اعتماد 

معايير الستخدامها
قال نائب املدير العام لتقنية 
املعلومات في اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات قصي 
الشطي ان تنوع استخدامات 
الـمـعلومات  تكـنـولوجيـــا 
ودخولها في شتى املجاالت 
فرض ايجاد مقاييس ومعايير 
تعتمد افضل طريقة الستخدام 

تلك التكنولوجيا.
الشـــطي لدى  واضـــاف 
افتتاحه ورشة عمل بعنوان 
»فحـــص النظـــم وضبـــط 
اجلودة وادارة املشـــاريع« 
التي ينظمهـــا اجلهاز اليوم 
ان املقاييس واملعايير متثل 
احـــد اهم املرجعيـــات التي 
يتم اعتمادها من قبل املراكز 
الى  املعلوماتيـــة للوصول 
درجة مضمونة من جاهزية 
اجلهـــات املختصـــة لتأدية 

مـهامها بأفضل شكل.


