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التقى رئيس مكتب المنظمة العالمية للهجرة في ڤيتنام

الروضان: نأسف لتطاول أحد المواطنين
على رموز وأحد رجاالت الدولة

»الكهرباء«: 6 إدارات إلى خارج المبنى الرئيسي 
لمعالجة مشكلة التكدس أواخر الجاري

الحمود هنأ الملكة رانيا بعودتها لألردن سالمة

البدر: الكويت تدعم منظمة الهجرة لدورها 
في التخفيف عن ضحايا العنف والحروب

كواالملب����ور � كون����ا: التقى 
القنصل العام في مدينة هوشي 
منه في ڤيتنام جنيب البدر في 
مكتبه امس برئيسة مكتب املنظمة 
العاملية للهجرة )آي او ام( ترانغ 
نوين وعدد من مسؤولي مكتبها 

في هوشي منه.
ف����ي اتصال  البدر  وأوضح 
هاتف����ي م����ع »كون����ا« امس ان 
الدولية اطلعته على  املسؤولة 
مس����تجدات االنشطة والبرامج 
االنس����انية الت����ي يضطلع بها 
مكتبها في مدينة هوش����ي منه. 
واك����د أن الكويت تدعم املنظمة 
ومكاتبه����ا االقليمي����ة وتتفهم 
مشاغلها واهتماماتها الضطالعها 
بوالية انسانية ولدورها البارز 
في التخفيف عن ضحايا العنف 
الطبيعية  واحلروب والكوارث 
في شتى انحاء العالم اضافة الى 
اسهاماتها في املسائل املتعلقة 

بتعزي����ز التنمي����ة االجتماعية 
واالقتصادية.

ونقل البدر عن ترانغ تأكيدها 
على عمق العالقات بني الكويت 
واملنظم����ة العاملي����ة للهج����رة 

وتقديرها جلهود قنصلية الكويت 
في مدينة هوش����ي منه في دعم 
مكتبها وملبادرة الكويت املتمثلة 
في دعم انشطة وبرامج مكتب 

املنظمة في املدينة.

 دارين العلي
تعتزم وزارة الكهرباء واملاء نقل 6 ادارات من اداراتها 
الى خارج مبناها الرئيس����ي في جنوب السرة سعيا 
منها ملعاجلة التكدس احلاصل داخل مبنى الوزارة.

واعلن����ت مصادر مطلعة في الوزارة انه س����يتم 
نقل 4 ادارات اواخر الشهر اجلاري هي ادارة محطات 
تعبئة املي����اه وادارة املياه اجلوفية وادارة اخلدمات 
الفنية وادارة الرس����م الهندسي على ان تتبعها فيما 
بع����د ادارتان اخريان لم حت����ددا حتى اآلن وذلك في 

موعد الحق.
وقالت املصادر ان هذا القرار اتخذ نتيجة تكدس 

املوظفني احلاصل في الوزارة حاليا وفي ظل عدم توافر 
املكاتب الالزمة لهم، مش����يرة الى ان الوزارة ليست 
بحاجة الى تلك االدارات داخل مبناها الرئيس����ي، اذ 
ميكنها القيام بتأدية واجبها من اي مكان، علما انها 
تشغل مساحات واسعة من الوزارة تتمثل في حوالي 

25% من كامل املبنى.
ولفتت الى انه سيتم نقل هذه االدارات الى مبان 
تابعة للوزارة في صبحان والشويخ، حيث ميكنها 
القيام بعملها دون اي عائق، وبالتالي ميكن للوزارة 
االستفادة من املس����احة داخل املبنى الرئيسي حلل 

مشكلة التكدس سابقة الذكر.

عمان � كونا: هنأ سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل 
احلمود بش����فاء عقيلة العاهل االردن����ي امللكة رانيا 
العبداهلل وعودتها الى االردن.وفي برقية ارسلها الى 
امللكة رانيا بهذه املناسبة، اشاد الشيخ فيصل بعطائها 
االنساني، مشيرا الى اجلهود املكثفة التي تبذلها امللكة 
من اجل االطفال والفقراء وذوي االحتياجات اخلاصة.

وقال الشيخ فيصل: ان لكل الفقراء واحملتاجني شرايني 
في قلب امللكة النابض بالعطاء.

وكانت امللكة رانيا العبداهلل عادت الى االردن اول 
م����ن امس بعد خضوعها الج����راء طبي غير جراحي 
في مدينة نيويورك ملعاجل����ة حالة عدم انتظام في 

دقات القلب.

أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عن 
األسف الشديد لتطاول احد املواطنني الكويتيني على رمز من رموز 
الكوي���ت وأحد رجاالتها معتبرا ذلك التط���اول غريبا على الكويت 

والقيم التي جبل عليها أهلها.
وق���ال الروضان في تصريح ل� »كونا« ان مجلس الوزراء أحيط 
علم���ا بالتطاول ال���ذي بدر من احد املواطن���ني بحق رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك، مضيفا ان ذلك 

األمر ال ميكن القبول به.
ودعا الوزير الروضان الى عدم اللجوء الى مثل هذه األس���اليب 
الرامية الى حتقيق مكاسب سياسية وشعبية بطرق لم تألفها الكويت 
ولم تشهدها عبر تاريخها، مهيبا باملواطنني الى التكاتف حول الرموز 
السياسية للبالد حفاظا على هيبة الدولة واسهاما في تعزيز قوانني 

روضان الروضانالبالد وتطبيقها حرصا على املصلحة العامة للكويت وأهلها.

القنصل جنيب البدر خالل لقائه رئيسة املنظمة

الخنفور إلعادة النظر في أسعار 
أراضي خيطان السكنية

مزيد يدعو وزيرة التربية
للتجديد لمدير الجامعة

دعا النائب حس���ني مزيد وزيرة 
العالي  التعلي���م  التربي���ة ووزيرة 
د.موضي احلمود الى الوفاء بوعدها 
فيما يخ���ص التجديد ملدير اجلامعة 
د.عبداهلل الفهيد، خاصة انها قطعت 
وعدا بالتجديد له في أكثر من اجتماع، 
موضحا ان الفهيد من القيادات التي 
حققت العديد من اإلجنازات جلامعة 
الكويت.وقال مزيد في تصريح صحافي 
انه من غير املعقول ان تسوف الوزيرة 
في امر التجديد، السيما ان اجلامعة 
دشنت عامها الدراسي وحتتاج لوجود 
مدير يتابع العمل بها، موضحا ان املدير 
احلالي ميلك من الكفاءة ما يعينه على 

مواصلة العمل مبا يخدم التعليم وان الوزيرة احلمود تعي جهوده ووقفت 
ع���ن قرب على إجنازاته فمن الغريب ان تترك الوزيرة أمر قرار التجديد 
معلقا ملدة جتاوزت الش���هر تقريبا دون حسم.وبني مزيد ان املدير تلقى 
وعدا قاطعا من احلمود بالتجديد واالستمرار في العمل وهو ما تأكد لنا 
م���ن متابعتنا لهذا املوضوع، حيث أعطت احلمود كلمة ووعدا بالتجديد 
للمدير الفهيد، متس���ائال: ما الذي استجد عند الوزيرة خالل هذا الشهر 
لتطالب بخالف ذلك وتدعو إلنشاء جلنة؟ وطالب مزيد الوزيرة احلمود 
باالبتعاد عن التسويف وحسم األمور املعلقة التي ستؤثر بال أدنى شك 
على مسيرة التربية والتعليم والتي كان آخرها قرار إعادة مقابالت مديري 

العموم في املناطق التعليمية التي أجلت ملدة فاقت ال� 8 أشهر.

النائب س���عد الخنفور  طالب 
الحكومة بإعادة النظر في أسعار 
أراضي منطقة خيطان التي وضعت 
بعد ان تم االنتهاء من عمل البنية 
التحتي���ة للمنطقة، مؤكدا ان هذه 
األس���عار مبالغ فيها وال تعد في 

متناول يد الجميع.
وقال الخنفور ان طرح أراض 
في منطقة خيطان للبيع في المزاد 
العلني ألصحاب الطلبات االسكانية 
بحس���ب أولوي���ة تل���ك الطلبات 
المؤسس���ة مخالف  المقيدة لدى 
القانون بين  أمام  المساواة  لمبدأ 
المتماثلين في المراكز القانونية، 
ذل���ك ان المعيار المعول عليه في 
البيوع بالمزادات العلنية هو معيار 
م���ادي بحت يعتمد على أس���اس 
الثروة متس���ائال: هل تريد الدولة 
التكس���ب على حس���اب المواطن 
البس���يط؟ أم انها تريد ان تفرق 
بين المواطنين الذين ساوى بينهم 
الدستور الكويتي؟ مضيفا: غريب 
أمر الدولة في هذا األمر وكأنها تقول 
»اللي عنده فلوس يتفضل واللي 
ما عنده يقعد وينتظر لسنين مو 

شغلنا«!
وأكد ان المشرع هدف من وراء 
س���ن قانون الرعاية السكنية الى 
القضاء على ظاهرة المضاربة على 
قيمة األراضي من قبل أصحابها، وما 
تريد الحكومة القيام به من بيع هذه 
األراضي بالمزاد العلني لمستحقي 

الرعاية الس���كنية هو تنكر ظاهر 
وواضح إلرادة المشرع وعودة الى 
نظام المضاربة على أسعار األراضي 
الذي انتهى عهده وولى ولكن هذه 
المرة من قبل الدولة، مش���يرا الى 
الدولة تملكت ه���ذه األراضي  ان 
عن طري���ق نزع ملكيتها للمنفعة 
العامة وفقا للقانون 33 لسنة 1964 
في شأن نزع الملكية واالستيالء 
المؤقت للمنفعة العامة وعليها ان 
تعمل وفق الدستور بحيث تبتعد 
عن محاولة التكسب على حساب 
المواطنين البس���طاء في محاولة 
س���افرة كنوع من أنواع التفرقة 

والممايزة بين الناس.
وأش���ار الخنفور ال���ى ان هذا 
التوجه مخالف للقانون وال يتفق 
مع روح الدستور الكويتي واللوائح 

ذات الصل���ة بموض���وع الرعاية 
الس���كنية، حيث انه يسجل أول 
مخالفة له لمبدأ المساواة وتكريس 
التفرقة الطبقية حيث تنص المادة 
7 من الدس���تور الكويتي على ان 
»العدل والحرية والمساواة دعامات 
المجتمع، والتعاون والتراحم صلة 
وثقى بين المواطنين«، وكما تنص 
المادة 29 من ذات الدس���تور على 
»ان الناس سواس���ية في الكرامة 
اإلنس���انية، وهم متساوون لدى 
القانون ف���ي الحقوق والواجبات 
العامة، ال تميي���ز بينهم في ذلك 
بسبب الجنس أو األصل أو اللغة 
أو الدي���ن«، األمر الذي يؤكد مدى 
المخالفات التي تلف هذا المشروع، 
معربا عن األمل في ان تعيد الحكومة 

النظر بهذا األمر.
وناش���د الخنفور نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون اإلس���كان ووزير 
التنمية الشيخ أحمد الفهد التدخل 
في هذا الموضوع الحساس حيث 
»عهدنا منه ان يتدخل إلعادة األمور 
لنصابها الصحيح، وكما نعرف انه 
حريص كل الحرص على تطبيق 
مبدأ المساواة وعدم التفرقة بين 
المواطنين وانه ال يرضى بأن يقع 
الغبن على أحد منهم«، آمال ان يكون 
هناك تحرك حكومي قوي لنصرة 
الدستور الكويتي وحفظ كرامات 

الناس وحقوقهم.

سعد اخلنفور

حسني مزيد

العجمي: تعاونية الرقة و»إحياء التراث« 
تكرمان الفائزين في حفظ القرآن اليوم

مستشارنا الثقافي في واشنطن:
 جميع طلبتنا  في »تكساس« بخير 

واشنطن � كونا: أكد مستش���ارنا الثقافي في واشنطن د.عبدالعزيز 
العمر ان جميع الطلبة الكويتيني في جامعة تكس���اس مبدينة أوس���ن 
بخير وسالم وذلك على خلفية قيام أحد الطلبة األميركيني بإطالق النار 
عش���وائيا داخل حرم اجلامعة قبل أن يقتل في بداية هذا األسبوع. وقال 
د.العمر ل� »كونا« ان املكتب الثقافي قد اتصل واطمأن على جميع الطلبة 
الكويتيني في جامعة تكس���اس بأوسن وكلهم بخير واحلمدهلل. وشكر 
العمر سفيرنا لدى واشنطن الشيخ سالم العبداهلل وطاقم السفارة على 

متابعتهم املوضوع حلظة بلحظة مع املكتب الثقافي وطاقم السفارة.

أعل����ن رئيس جلنة املش����تريات 
وعض����و مجل����س االدارة في جمعية 
الرقة التعاونية واملشرف العام على 
الك����رمي بريكان  القرآن  مس����ابق����ة 
العجم����ي ان جمعية الرقة التعاونية 
تقيم بالتعاون م����ع جمعية إحي����اء 
التراث االسالمي فرع الرق����ة صباح 
اليوم السبت احتفاال لتكرمي الفائزين 
واملشارك����ني في مسابقة القرآن الكرمي 
الت���ي نظمت خالل شهر رمضان حتت 
شعار »ش����افع�����ا مشفع« في صالة 
العجم������ي في  الرقة. وق����ال  أفراح 
تصري����ح صحافي ان مسابقة القرآن 
الكرمي حظيت هذا العام باعداد كبيرة 
من املتس����ابقني حتى جتاوزوا املائة 

مشارك ليتنافسوا على املس����تويات الثالثة التي شملتها املسابقة وقسم 
املشاركون الى: املستوى االول الذي ضم الفئة العمرية املمتدة فيم�����ا بني 
سن 7 الى 11 سنة وخصصت لها سورتا النبأ وعب����س في حني خصصت 
سورتا التحرمي وامللك للمستوى الثاني والذي شارك فيه من بلغت أعمارهم 
سن 12 ولم تتجاوز 17 سنة بينما املستوى الثال����ث ملن هم فوق 18 سنة 
والذين تنافسوا في حفظ وجتويد سورتي الكهف ولقمان. وأشاد باجله���ود 
احلثيث�����ة التي بذلها جميع القائمني على تنظيم مسابقة حف������ظ وجتويد 
القرآن الكرمي بعدما أخذوا على عاتقهم توفير كل ما حتتاج اليه املسابقة، 
وذلك بهدف االهتمام بالشباب وتشجيعه�����م وحثهم على مواصلة املسيرة 

في حفظ كتاب اهلل وتدبر معاني����ه.

أكثر من 100 مشارك تنافسوا في 3 مستويات

على خلفية إطالق أحد الطلبة النار عشوائيًا في حرم الجامعة

أكد مدير ادارة الثقافة العلمية 
في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
د.جاسم بشارة اهتمام المؤسسة 
بدعم الطلبة والطالبات المتميزين 
العالمية  المحافل  واشراكهم في 
وتشجيعهم على االنخراط فيها 
لرفع اسم الكويت عاليا وتحقيق 

المزيد من النجاحات.
جاء ذلك لدى استقبال بشارة 
ليلة ام���س األول الوفد الكويتي 
المش���ارك ف���ي دورة االولمبياد 
العلمي���ة الت���ي انعق���دت ف���ي 
اندونيسيا أخيرا والفائزة بجائزة 
علوم األرض البرونزية الطالبة 
دالل العوهلي. وهنأ بشارة جميع 
اهل الكويت وعلى رأسهم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وس���مو ولي عهده الشيخ نواف 
األحمد، مبينا ان هذا الفوز غير 

مسبوق.
وأعرب عن األمل في ان يكون 
هذا الفوز دافعا لتحقيق نجاحات 
ف���ي دورات االولمبياد  أخ���رى 
األخرى العالمية والتي تش���ارك 
فيه���ا الكويت ممثل���ة في طلبة 
وطالب���ات وزارة التربية، مثمنا 
الجهود المشتركة التي تقوم بها 
وزارة التربية ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي. وثمن بشارة جهود 

المش���اركين  الطلبة والطالبات 
الذين اس���تطاعوا تحقيق انجاز 
طيب يحسب للكويت وتحديدا 
ما حققته الطالبة دالل وحصولها 
على الميدالية البرونزية ما يعد 
فخرا للكويتيين جميعا، متمنيا 
ان يكون فوزها دافعا لبقية الطلبة 
والطالبات في جميع التخصصات 

األخرى.
وشكر بش���ارة أسرة الطالبة 
دالل لحرصها على توفير األجواء 
المالئمة لها واشراكها في البرامج 
التدريبية التي سبقت المشاركة 
اندونيس���يا،  في االولمبياد في 
الفتا الى ان الوفد المشارك كان 

على درجة عالية من المسؤولية 
وكان له دور كبير في الحصول 
على الميدالية خاصة المشرفين 
والمشرفات على الوفد. من جهته 
هنأ الموجه الفني العام للعلوم 
في وزارة التربي���ة براك البراك 
القيادة السياس���ية والش���عب 
الكويتي به���ذا الفوز والحصول 
على اول ميدالية وهي باكورة جهد 
متواصل من األبناء بدعم ومساندة 
م���ن وزارة التربية ومؤسس���ة 
العلمي. وأعرب  الكويت للتقدم 
الب���راك عن األمل ف���ي ان يكون 
هذا الف���وز حافزا لجميع الطلبة 
والمشرفين واإلداريين لالرتقاء 
وتحقيق انجازات أكثر وأكبر في 
المس���تقبل. وقالت الطالبة دالل 
العوهلي ان »الفضل في نجاحها 
يعود الى اهلل أوال وأسرتها التي 
ساندتها في مسيرتها الدراسية«، 
معربة عن شكرها لصاحب السمو 
األمير الداعم األول للشباب والى 
المشرفين والمدرسات. وأضاف��ت 
العوهلي ان هذا الفوز لم تحقق��ه 
بمفرده���ا ب���ل كان نتيجة لجهد 
جماعي من أعضاء الوفد أسفر عن 
رفع علم الكويت والتأكيد للعالم 
انها دولة ق���ادرة على الوصول 

لنهائيات المسابق�ات العلمية.

د.جاسم بشارة

بشارة: فوز العوهلي ببرونزية »علوم األرض« 
إنجاز غير مسبوق ويعد فخرًا للكويت

أكد حرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعم الطلبة والطالبات

بريكان العجمي

صاحب السمو غادر الواليات المتحدة
متوجهاً إلى بريطانيا في زيارة خاصة

األمير هنأ الصين وقبرص وغينيا ونيجيريا باألعياد الوطنية

نيويورك � كون����ا: بحفظ اهلل 
ورعايته غادر صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد يرافقه نائب 
رئي����س احلرس الوطني الش����يخ 
مشعل األحمد والوفد الرسمي املرافق 
لسموه ظهر امس الواليات املتحدة 
االميركية وتوجه الى اململكة املتحدة 
وذلك في زيارة خاصة. هذا وكان في 
وداع سموه، رعاه اهلل، على أرض 
املطار الشيخ مبارك جابر األحمد 
الواليات املتحدة  وس����فيرنا لدى 
االميركية الش����يخ سالم العبداهلل 
ومندوب الكويت الدائم لدى االمم 
املتحدة منصور العتيبي وقنصل 
عام الكويت ف����ي لوس اجنيليس 
عبداللطيف اليحيى. رافقت سموه 

السالمة في احلل والتراحل.
وكان صاح����ب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد بعث ببرقية 
تهنئ����ة الى الرئي����س هو جينتاو 
رئيس جمهورية الصني الشعبية 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا له موف����ور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث سمو نائب األمير 
العهد الشيخ نواف األحمد  وولي 
ببرقي����ة تهنئة ال����ى الرئيس هو 
جينتاو رئي����س جمهورية الصني 
الش����عبية الصديقة عبر فيها عن 
خال����ص تهانيه مبناس����بة العيد 
الوطني لبالده متمنيا س����موه له 

موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقية 
تهنئة مماثلة. وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئ����ة الى الرئي����س دمييتريس 
كريس����توفياس رئيس جمهورية 
قبرص الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لب����الده متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
وبعث سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئ����ة الى الرئي����س دمييتريس 
كريس����توفياس رئيس جمهورية 

قبرص الصديقة عبر فيها عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا س����موه له موفور الصحة 
ودوام العافية. كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ببرقية تهنئة مماثل����ة. كما بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى موس����ى 
داديس كامارا رئيس جمهورية غينيا 
الوطني  الصديقة رئيس املجلس 
للدميوقراطية والتنمية عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
لب����الده متمنيا له  الوطني  العيد 

موفور الصحة ودوام العافية.

وبعث سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة الى موس����ى داديس كامارا 
رئيس جمهورية غينيا الصديقة 
رئيس املجلس الوطني للدميوقراطية 
والتنمية عبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناس����بة العيد الوطن����ي لبالده 
متمنيا س����موه له موفور الصحة 
ودوام العافية. كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ببرقية تهنئة مماثلة. وبعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس قودلك 
جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا 

االحتادية الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لب����الده متمنيا له موفور 
الصحة ودوام العافية. وبعث سمو 
نائب األمير وولي العهد الش����يخ 
نواف األحم����د تهنئة الى الرئيس 
قودلك جوناثان رئيس جمهورية 
نيجيريا االحتادية الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا سموه 
له موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقية 

تهنئة مماثلة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حلظة مغادرة سموه نيويورك

رمي السعيد

السعيد: إطالق المدينة اإللكترونية للكويت غدًا
على هامش المؤتمر الـ 15 لمنظمة المدن العربية

والسياسات والتشريعات التي تخدم 
القطاع المعلوماتي.

الى مشاركة  وأشارت السعيد 
المدينة بعد حفل التدشين بورقة 
عمل علمية بعنوان »المدن والبلديات 
في عصر المعرفة« والتي ستتناول 
مدى أهمي���ة مدن المعرفة بتغيير 
الريادة  المس���تقبلي نحو  الواقع 
والتميز. واختتمت بالقول ان المدينة 
اإللكترونية للكويت ستحقق قيمة 
مضافة للدولة من حيث استخدام 
أفضل التقنيات الحديثة وترسيخ 
مفاهيم الثقاف���ة التي ترتكز على 
تقنية المعلومات واالتصاالت، وقد 
الحظن���ا أن الدول الصناعية التي 
يرتكز اقتصاده���ا على الصناعة 
أصبحت اليوم حسب اإلحصائيات 
والتقارير والنتائ���ج ترتكز على 

تكنولوجيا المعلومات.
كما أصبحت دول العالم تبحث 
المعلومات  عن توطي���ن تقني���ة 
لتصبح واقع التعايش مع وجود 
الحداثة والتغيير من الحياة العملية 
الى الحي���اة الحقيقية ومثال على 
ذل���ك ظهور ما يس���مى بالمدارس 
االلكترونية والجامعات والتعليم 
االلكتروني E-learning والبلديات 
 E-municipalities االلكتروني���ة 
 E-commerce والتجارة االلكترونية
االلكتروني���ة  والحكوم���ات 
E-government والمدينة االلكترونية 

. E-city

العالقات  أكدت رئيسة قس���م 
العام���ة في المدين���ة اإللكترونية 
للكوي���ت ريم محمد الس���عيد في 
تصريح صحافي أنه سيتم تدشين 
المدينة االلكترونية للكويت يوم غد 
3 اكتوبر الجاري على هامش المؤتمر 
الخامس عشر لمنظمة المدن العربية 
والذي سينعقد تحت عنوان »مدن 
المعرفة ومستقبل الشباب« بقصر 
بيان برعاية وحضور صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وقالت السعيد ان الكويت بهذا 
تكون خطت خطوات عملية لمحاكاة 
المستقبل واللحاق بالركب العالمي 
من خالل إطالق أول مدينة الكترونية 
لدولة عربية تمثل الدولة بمؤسساتها 
البوابة  العامة والخاصة وتعتبر 
التي من الممكن من خاللها الوصول 
إلى جميع المرافق والمؤسس���ات 
والهيئات والشركات ضمن حدود 
الكوي���ت وتت���م معالج���ة جميع 
البيان���ات والمعلومات والمناطق 
افتراضيا وتجس���يدها من حقيقة 
إلى أماك���ن رقمية توجد من خالل 
ان  العنكبوتية. وأضافت  الشبكة 
األيام المقبلة ستكون بها تحديات 
حقيقي���ة وخاصة عل���ى الصعيد 
الرقم���ي االلكتروني، وان الكويت 
قد قفزت بخطوات عملية مقارنة 
بنظيراتها م���ن الدول العربية في 
تبنيها إطالق المدينة اإللكترونية 
للكويت وبالتالي س���تكون هناك 

اس���تحقاقات وق���درة عالية على 
التفاعلي  التواص���ل االجتماع���ي 
العنكبوتية  الش���بكة  من خ���الل 
)اإلنترن���ت(، وس���تتيح خدمات 
وإمكانيات أفضل وأسهل وأسرع 
للتواص���ل م���ا بين األف���راد ومع 
القطاعين العام والخاص وإمكانية 

الحصول على المعرفة.
المجتمع  الس���عيد أن  وبينت 
المعلوماتي أصب���ح اآلن الطريق 
والمالذ اآلمن واستحقاقه يحتاج 
إلى جهود عملية خاصة أن الكويت 
لديها البنية التحتية من الخدمات 
اإللكترونية )اإلنترنت(، كما ان عصر 
المعرفة يتطلب ممن يريد مواكبته 
أن تكون لديه القدرة واإلمكانيات 
التقنية والمعلوماتية ويجب كذلك 
على الدولة تبني الخطط الطموحة 


