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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــــالن

و�شكـــــــــــــــــــــــــــرًا.

تدعو وزارة الكهرباء واملاء ال�شـــــــادة امل�شتهلكني ل�شداد ما عليهم من 

فواتـــــــر ا�شـــــــتهالك الكهربـــــــاء واملـــــــاء، وذلك مـــــــن خالل مراكز �شـــــــوؤون 

امل�شـــــــتهلكني املنت�شـــــــرة يف جميع اأنحـــــــاء دولة الكويت، اأو ال�شـــــــداد عن 

طريق موقع الوزارة يف �شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(.

لت�شهيل والتي�شر على جمهور امل�شتهلكني الراغبني يف ال�شداد عرب 

االنرتنت.. يرجى اتباع اخلطوات التالية :

www.mew.gov.kw 1- الدخول على موقع الوزارة
2- اختيار »اال�شتعالم والدفع االلكرتوين لفواتر الكهرباء واملاء« اإما 
عن طريق االأيقونة على ي�شار ال�شا�شة اأو عن طريق قائمة خدمات 

امل�شتهلك على اليمني.

3- اإدخال )الرقم املدين( و )الرقم املوحد للمرفق اأو رقم العداد(.
4- تظهر �شا�شة بيانات امل�شتهلك فيتم اختيار )دفع الفواتر(.

5- و�شـــــــع املبلـــــــغ املراد دفعه يف خانـــــــة اجمايل الفاتـــــــورة ومبلغ ر�شوم 
البلدية )اختياري( ثم الدفع.

6- اإدخال الربيد االإلكرتوين اإن وجد اأو حتديثه ثم »دفع«.
7- يتـــــــم التحويـــــــل اإىل �شا�شـــــــة الكي - نـــــــت الإدخال بيانـــــــات البطاقة 

."Submit" االإئتمانية ثم

8- يتـــــــم اإ�شـــــــدار الفاتـــــــورة واإر�شـــــــال ن�شخـــــــة اىل الربيـــــــد االإلكرتوين 
للم�شتهلك اإن وجد.

الشيخ د.محمد الصباح والسفير ضاري العجران قبيل مغادرته 

بيان عاكوم
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ د.محمد  ووزير اخلارجية 
الصباح موافقة الكويت على التحاور 
مع إيران والتح����اور ليس فقط مع 
األصدق����اء وإمنا األعداء مس����تدركا 
بالقول: »ليس األعداء بالضبط وإمنا 
من نعتقد اننا نحتاج منه الى طمأنة«. 
إال انه شدد على ضرورة ان يكون هناك 
أوال حوار عربي � عربي على احلوار 
العربي غي����ر العربي حتى ال يذهب 
العرب وكل واحد لديه أجندة متناقضة 
في عقله عن اآلخر، مشيرا الى حاجة 
الع����رب للجلوس معا واالتفاق على 
صوت واحد ملخاطبة إيران وغيرها 
من املجاميع كتركيا واثيوبيا واالحتاد 
األوروبي. جاء ذل����ك قبيل مغادرته 
للمشاركة في اجتماع وزراء اخلارجية 
العرب في سرت متهيدا النعقاد القمة 
العربية االس����تثنائية. وبخصوص 
زيارة وفد دولة القانون ولقائه مع 
صاحب السمو األمير أكد ان الكويت 
تقف على مسافة واحدة من اجلميع، 
مشيرا الى ان ما يهمها الرسالة وليس 
املرسول، الفتا الى ان الرسالة يجب 
ان تكون رسالة طمأنة وتأكيد على ان 
العراق اجلديد يحترم حقوق اإلنسان 
السياسية وان يستكمل  والتعددية 
االستحقاقات الدولية مجددا استعداد 
الكويت ملساعدته لتنفيذ القرارات أهمها 
صيانة العالمات احلدودية وقضية 
املزارع، الفتا الى ان هناك اجتماعات 
تعقد حلل هذا املوضوع. وعن سبب 
تأخير صدور مرسوم فاروق الزنكي 
رئيسا تنفيذيا ملؤسسة البترول قال 
»ال تأخير إمنا هناك مجلس إدارة«، 

وفيما يلي التفاصيل:
ماذا عن اجتماع وزراء اخلارجية؟

مت طرح موضوع تطوير جامعة 
الدول العربية وزوالية العمل وتفعيل 
دور األمانة العامة خالل القمة العربية 
األخيرة في س����رت، ويتم دراس����ة 
املوضوع من قبل اللجنة اخلماسية 
لتدارس األم����ر ومت تقرير أن تكون 
هناك قمة استثنائية ملناقشة التقرير 
ومت االتفاق على ان تعقد في التاسع 
من اجلاري. هناك العديد من القضايا 
سيكون لنا رأي فيما سيطرح. وبعدها 
سيتم انعقاد القمة العربية االفريقية 
والكويت متثل دائما اجلانب العربي، 
وهذه القمة نتمنى ان تعزز التعاون 
العرب����ي � االفريقي بعدها س����يقوم 
صاحب السمو األمير بجولة مغاربية 
تبدأ في تونس واجلزائر وموريتانيا 
واملغرب، ستكون هناك قضايا سيتم 
طرحه����ا، ثنائية أو م����ا يهم الوطن 
العربي س����يقوم بها سموه بتعزيز 
التضامن العربي وتقويته وهذا دور 

دائما الكويت لعبته وستستمر.
التقى صاحب السمو األمير وفدا 
من ائتالف دولة القانون العراقي هل 
س��نجد في األفق تشكيل احلكومة؟ 

وما أهم املباحثات التي جرت؟
أكد سموه ان الكويت تقف على 
مس����افة واحدة م����ن اجلميع، ومرة 
أخرى نكرر ونعيد ونؤكد ان ما يهمنا 
في األمر الرس����الة وليس املرسول، 

والرس����الة يجب ان تكون رس����الة 
تعزي����ز وطمأنة وتأكيد على ان هذا 
العراق اجلديد يعيش بأمان وس����لم 
واحترام حقوق اإلنس����ان وتعددية 
سياسية. وهذا هو ما نتمنى ان نراه 
في العراق اجلدي����د ان يكون عامال 
مس����اعدا وداعما لألمن. هذا العراق 
كي يتمكن من ان يلعب دوره بشكل 
كامل عليه استحقاقات دولية وهذا 
ما أكدناه مرة أخرى انه على العراق 
ان يس����تكمل هذه االستحقاقات كي 
يتمكن من ان يلعب دوره بشكل كامل. 
ومرة أخرى نقول مستعدون ملساعدة 
العراق لتجاوز األمر وليستكمل تنفيذ 
العالمات  القرارات وأهمه����ا صيانة 
احلدودية واملزارع وتداخل األراضي 
الكويتية لذلك هناك اجتماعات تعقد 

حلل هذا املوضوع.
إل��ى أي م��دى انت��م مقتنع��ون 
بحكوم��ة املالك��ي فيم��ا ل��و ق��ام 

بتشكيلها؟
ال أجاوب على فرضيات.

االس��تثنائية  القم��ة  س��تناقش 
اقت��راح أمني ع��ام اجلامع��ة العربية 
عمرو موس��ى بإنشاء رابطة للجوار 
العربي فما موقف الكويت منها وهل 

حان الوقت إلجراء حوار مع إيران؟
دائم����ا نحن نؤك����د وموقفنا في 
الكويت ان نتح����اور ليس فقط مع 
األصدقاء امنا ممكن في البداية التحاور 
مع أعدائك ليس األعداء بالضبط وامنا 
من نعتقد اننا نحتاج منه طمأنة، هذا 
املوقف الرسمي الكويتي ولكن عندما 
نتكلم عن موقف عربي جماعي يجب 
ان ندرك أوال انه ماذا نريد من احلوار، 
لذلك يجب ان يكون بداية حوار عربي 
� عربي حول احل����وار العربي � غير 
العربي كي نكون جميعا على السطر 

نفسه.
هل هذا يعني انه ليس هناك اتفاق 

عربي على احلوار مع إيران؟
املوق����ف الكويت����ي نوافق ولكن 
يجب ان يكون هن����اك البدء بحوار 
عربي � عربي فماذا نريد من إيران أو 
تركيا أو إثيوبيا أو االحتاد األوروبي 
فيج����ب ان نكون متفقني عربيا على 
ماذا نريد من هذه الكتل وهذه الدول 
وذل����ك كي ال نذه����ب وكل واحد منا 
لديه أجندة ف����ي عقله ونقول أمورا 
متناقضة ح����ول ما نريده من إيران 
فنحن نحت����اج كعرب اجللوس معا 

وان نتفق على صوت واحد ملخاطبة 
إي����ران وتركيا وإثيوبي����ا واالحتاد 

األوروبي.
هل سيحصل هذا االتفاق؟

ه����ذا ما نري����ده فنحن جنتمع 
ك����وزراء خارجية ونتكلم في هذه 
األساسيات ونخلص لتصور موقف 
عربي باجتاه هذه املجاميع، ونعم 
من الضروري ان نبدأ هذه احلوارات 
ونراها في جميع الدول والكتل، وان 
نبدأ باخلطوة الصحيحة ماذا نريد 
من ه����ذه الدول؟ وأمتنى ان يوفق 
صاحب السمو األمير في هذه اجلولة 
ونراكم في الكويت عند بدء احلوار 
االس����تراتيجي اخلليجي � التركي 
الذي سيبدأ في 17 اجلاري ونحن 
اخلليجيني نعرف ماذا نريد بالضبط 
من تركيا ولذلك نريد من املجموعة 
العربية ان تنتهج النهج نفسه الذي 

نسير عليه كمجلس تعاون.
في اتصال مع املبعوث األميركي 
ج��ورج ميتش��ل ح��ذرت م��ن ان 
اسرائيل أمامها خياران اما السالم 
أو التأزمي فهل تعتقد ان مفاوضات 

السالم في خطر؟
أكيد عندم����ا نرى طرح رئيس 
وزراء إس����رائيل في األمم املتحدة 
وكم����ا يقال حمامة الس����الم اطلق 
عليها النار وش����واها، واآلن نرى 
نتنياهو يعيد عملية االستيطان، 
لذلك األرض الت����ي يتم التفاوض 
امام  حولها تتالشى بشكل سريع 
عملية التهام األراضي الفلسطينية 
فهذا هو املوق����ف الذي يجب على 
اسرائيل ان حتدده امام مفترق طرق 
تاريخي وحلظة تاريخية حاسمة، 
سالم أو مستقبل مجهول لألجيال 
اإلس����رائيلية وهذه ه����ي الفرصة 

التاريخية إلسرائيل.
ماذا ف��ي جعبة العرب حني ذكر 
عمرو موس��ى ان هناك بدائل فيما 
لو استمرت اسرائيل في االستيطان 
فما ه��ذه البدائل طبع��ا إلى جانب 
موضوع اللجوء إلى مجلس األمن؟

هذا سنناقش����ه بع����د غد نحن 
وزراء اخلارجية مع الرئيس محمود 

عباس.
س��بب تأخي��ر صدور مرس��وم 
ف��اروق الزنك��ي رئيس��ا تنفيذي��ا 

ملؤسسة البترول الوطنية؟
ال تأخير هناك مجلس إدارة.

محمد الصباح: نحتاج إلى موقف  عربي جماعي
من الحوار مع إيران ومطلوب من العراق رسالة طمأنة

قبيل مغادرته للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب تمهيدًا النعقاد القمة االستثنائية في سرت

»اي دي سي« عقدت مؤتمرها الرابع في الكويت

رجان: االهتمام بأمن تقنية المعلومات ضرورة حتمية

وكالء »العدل« في دول التعاون أصدروا توصياتهم

يشمل البيانات والطاقة واحلرارة 
والرطوب����ة واحلري����ق والغبار، 
مبين����ا ان وضع كاميرات مراقبة 
مرتبط باملنظومة كلها للمحافظة 
على البرامج واالجهزة وس����رية 

املعلومات.
بدوره، اوضح املستشار التقني 
في شركة التوزيع بالشرق األوسط 
قصي طاباجا ان املنتوج اجلديد 
»فورتيغيت« يع����د نظام حماية 
متكامال لكل الشبكة الدولية وهو 
ما يس����مى اجلدار الناري ضد اي 
ڤيروس، مش����يرا الى ان مشروع 
»كان« الذي اقيم في الكويت ركز 
على ربط وزارات الكويت بعضها 
ببعض عبر شبكة حماية متكاملة 
استخدم فيها نظام »فورتيغيت« 
الذي يعتبر جزءا من »فورتنت« 
الفتا الى ان هذا النظام يعمل على 
حماية مخازن املعلومات واملواقع 
االلكتروني����ة مذكرا بأن عددا من 
البنوك احمللية والدولية استفادت 
 v .من استخدام هذا النظام املتطور
جتدر االشارة الى انه بعد مؤمتر 
الكويت سينتقل املؤمتر الى الدوحة 
12 اجلاري قبل ان ينهي محطة في 

دبي 8 نوفمبر املقبل.

املناطق ألنها ال تعترف باملناطق 
الداخلية واخلارجية بل تعمل 
على ان الشعب الكويتي واحد 
يربطه والؤه لهذا الوطن، مشددا 
على ان التجاذب السياس���ي ال 
التطوعي  العم���ل  يعني وقف 

والتنمية املجتمعية.
أما رئيس جمعية املهندسني 
م.طالل القحطاني فتحدث عن 
الدوافع لهذه األنش���طة وهي 
تنمي���ة املجتمع باألس���اليب 
العلمية الصحيحة املبنية على 
ورش عم���ل وليس محاضرات 
وخطابات وامنا نتائج ايجابية 

نضعها أمام صانعي القرار.
وحتدث القحطاني عن منتقدي 
خطة التنمية معتقدا ان اغلبهم 
لم يطلعوا على اخلطة، مؤكدا 
الفراغ فقط  ان االنتقاد لشغل 
وللظهور على الساحة وهذا ما 
يعتبر امرا مقلقا للغاية، مشيرا 
الى انه يجب النظر الى اخلطة 
كمشاريع فالعراقيل واملعوقات 
موجودة فع���ال ولكن املطلوب 
لي���س انتق���ادات وامنا حلول 
فعلية لتخط���ي هذه املعوقات 
سواء التشريعية او االدارية او 

االقتصادية او البشرية.
ال���ى تفعي���ل عمل  ودع���ا 
الذي���ن يعتبرون  املختاري���ن 
ادرى من غيره���م في حاجات 
املناطق، مشيرا الى ان النواب 
ميك���ن ان يقدم���وا ملناطقه���م 
ولك���ن العمل في ظل االحتقان 
السياس���ي داخل مجلس األمة 
يكاد يجعل احتياجات املناطق 
آخر أولوياتهم، كما دعا القطاع 
الى تفعيل مساهماته  اخلاص 
اجتماعيا لتأدية مس���ؤولياته 
الى عدد  االجتماعية، مش���يرا 
م���ن البرامج واألنش���طة التي 
وضعتها املجموعة خلدمة هذا 
األمر وملساعدة القطاع اخلاص 

في مسؤولياته االجتماعية.

توصل االجتماع الرابع عشر لوكالء وزارات 
العدل بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الذي اختتم أنش���طته أمس األول 
بفندق »جي دبليو ماريوت« الى مجموعة من 
التوصيات املهمة التي تسهم في دعم مسيرة 
العدالة والقضاء بدول املجلس، وسيتم رفعها 
الى اجتماع وزراء العدل الذي ستستضيفه 
الكويت نوفمبر املقبل، وقد أسفر االجتماع 
الذي ترأسه وكيل وزارة العدل باإلنابة د.محمد 
األنصاري بعد املناقشة ودراسة املوضوعات 
املطروحة وتبادل وجه���ات النظر، عن 20 

توصية منها:
1 � متديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام 
)القانون( املوحد للتوفيق واملصاحلة لدول 
مجلس التعاون بصيغتها اجلديدة املعدلة 
املرفقة كنظام )قانون( استرشادي ملدة أربع 

سنوات.
2 � متديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام 
)القانون( املوحد ملكافحة االجتار باألشخاص 
لدول مجلس التع���اون بصيغتها اجلديدة 
املعدلة املرفقة كنظام )قانون( استرشادي 

ملدة أربع سنوات.
3 � متديد العمل بوثيقة الرياض للنظام 
)القانون( املوحد لالجراءات اجلزائية لدول 
مجلس التعاون بصيغتها اجلديدة املعدلة 
املرفقة كنظام )قانون( استرشادي ملدة أربع 

سنوات.
4 � متديد العمل بالقوانني االسترشادية 

الت���ي أقرت خالل اجتماع���ات وزراء العدل 
كقوانني استرشادية ملدة أربع سنوات.

5 � املوافقة على املشروع بصيغته املرفقة 
كنظام )قانون( استرشادي ملدة أربع سنوات، 
تتجدد تلقائيا حال ع���دم ورود مالحظات 
عليها من الدول األعضاء، وتسميته »وثيقة 
الكويت للنظام )القانون( املوحد للتعاون 
القانوني والقضائي في املس���ائل اجلزائية 
لدول مجلس التع���اون«، ورفعه للمجلس 

األعلى في دورته القادمة العتماده.
6 � املوافقة على املشروع بصيغته املرفقة 
كنظام )قانون( استرشادي ملدة أربع سنوات، 
تتجدد تلقائيا حال عدم ورود مالحظات عليها 
من الدول األعضاء، وتسميته »وثيقة الكويت 
للنظام )القانون( املوحد للتفتيش القضائي 
لدول مجلس التع���اون«، ورفعه للمجلس 

األعلى في دورته القادمة العتماده.
7 � إعادة املش���روع ال���ى جلنة اخلبراء 
املختصني الس���تكمال دراس���ته في ضوء 
املالحظات التي ستقدمها سلطنة عمان وبقية 

الدول األعضاء ان وجدت.
8 � املوافق���ة عل���ى املش���روع بصيغته 
املرفق���ة كنظام )قانون( استرش���ادي ملدة 

أربع سنوات.
9 � املوافقة على املشروع بصيغته املرفقة 
كنظام )قانون( استرشادي ملدة أربع سنوات، 
تتجدد تلقائيا حال عدم ورود مالحظات عليه 
من الدول األعضاء، وتسميته »وثيقة الكويت 

للنظام )القانون( املوحد ألعوان القضاء لدول 
التعاون«، ورفعه للمجلس األعلى  مجلس 

في دورته القادمة العتماده.
10 � املوافقة على املشروع بصيغته املرفقة 
كنظام )قانون( استرشادي ملدة أربع سنوات، 
تتجدد تلقائيا حال ع���دم ورود مالحظات 
عليه من الدول األعضاء، وتسميته »وثيقة 
الكويت للنظام )القان���ون( املوحد ألعمال 
اخلبرة أمام القضاء لدول مجلس التعاون«، 
ورفع���ه للمجلس األعلى في دورته القادمة 

العتماده.
11 � إعادة مش���روع النظ���ام )القانون( 
املوحد ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لدول 
مجلس التعاون الى جلنة اخلبراء املختصني 
الستكمال دراسته في ضوء املالحظات التي 
س���ترد من اململكة العربية السعودية وما 
ي���رد من مالحظات � ان وج���دت � من بقية 

الدول األعضاء.
12 � توصية تتعلق بتقرير جلنة اخلبراء 
املختصني املكلفة بدراس���ة جت���ارب الدول 
األعضاء في االرشاد األسري واملكلفة بإعادة 
مشروع القانون املوحد حملاكم األسرة لدول 

املجلس.
13 � توصية حول تقرير جلنة اخلبراء 
املختصني املكلفة مبناقشة مشروع الضوابط 
واآلليات التنفيذية ملمارسة مهنة احملاماة.

14 � توصية حول تقرير اللجنة الفنية 
املتخصصة املكلفة بدراس���ة العقبات التي 

تعترض تنفي���ذ نص���وص اتفاقية تنفيذ 
األح���كام واإلنابات واإلعالن���ات القضائية 

بدول املجلس.
15 � كما اعتم���د وكالء »العدل« توصية 
حول جتارب الدول األعض���اء في القضايا 

العدلية والقانونية.
وحول ما يس���تجد من أعمال مت االتفاق 

على ما يلي:
1 � تشكيل جلنة من اخلبراء املختصني في 
وزارات العدل بالدول األعضاء لدراسة امكانية 
اقرار وثائق األنظمة )القوانني( االسترشادية 

بشكل إلزامي من عدمه.
2 � تقوم الدول األعضاء بتزويد األمانة 
العام���ة مبرئياته���ا ومالحظاته���ا في هذا 

الشأن.
3 � ترفع اللجنة تقريرا الى وزراء العدل 
في اجتماعهم القادم مبا توصلت اليه بهذا 

الشأن.
وفي خت���ام االجتماع أعرب الوكالء عن 
شكرهم وتقديرهم لرئيس االجتماع وكيل 
الع���دل باإلنابة بالكوي���ت د.محمد  وزارة 
األنصاري عل���ى اجلهود الكبيرة واملتميزة 
والتي كان لها األثر الكبير في النتائج التي 
مت التوصل اليها، كما عبروا عن ش���كرهم 
وتقديرهم العميق لوزارة العدل بالكويت على 
ما قامت به من جهود، وعلى حسن االستقبال 
والتنظيم، وهو ما أسهم في حتقيق النتائج 

املتوخاة من االجتماع.

االنفاق عليها نسبيا.
وذكر ان 3% هي نسبة االنفاق 
الكوي����ت املوجهة  م����ن ميزانية 
الستراتيجية امن تقنية املعلومات 
للعام احلالي متوقعا ان ترتفع الى 

4.7% العام املقبل.
من جهته، قال املدير االقليمي ب� 
»اي بي سي« في الشرق األوسط 
وتركيا هشام الزهار ان منظومة 
احلماية يجب ان تكون متكاملة مبا 

خالل املجتمع املدني الكويتي الذي 
نعتز بجهوده في مؤازرة العمل 
املؤسسي في السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، ولطاملا تعاونا معا من 
أج����ل تفعيل هذا الدور، ومن هنا 
أتت فكرة إنشاء مجموعة 20/50 

للتنمية املجتمعية.
وأشار الى أن هذه املجموعة هي 
استكمال ملا مت تأسيسه منذ أكثر 
من عام وهي »مجموعة السداني 
للتنمية املجتمعية«، والتي انطلقت 
من خالل حملة تنمية املناطق التي 
بدأت في منطقة الروضة وها هي 
اليوم تشهد انتشارا مدروسا ودورا 
فاعال في مختلف مناطق الكويت 
من خالل التعاون مع املعنيني في 
التنفيذية واجلمعيات  الس����لطة 
التعاونية ومؤسس����ات املجتمع 
املدني وبالطبع في مقدمتها جمعية 

املهندسني. 
أم���ا حملة تنمي���ة املناطق 
فلفت الى ان إجنازاتها انطلقت 
وبدأت تتحقق، هذا وقد مت افتتاح 
مكاتب للمجموعة في جمعيتي 
الصليبخات وكيفان التعاونيتني 
وس���يجري العمل على افتتاح 
مكاتب للمجموعة في مختلف 

التي  من تقدميه ألنواع االخطار 
حتدثها العصابات الدولية والتي 
تس����مى جرائم 2.0 وكذلك نظم 
التخزين وإدارة الشبكات وقوانني 

احلماية.
كما تطرق الى حتديات املوازنة 
بني االس����تثمار في أم����ن تقنية 
ادوات  املعلومات والصرف على 
تقنية املعلوم����ات مبينا انه في 
السنوات اخلمس املقبلة سينخفض 

تاريخ الكويت والتي لم تس����اعد 
على تقدم املجتمع ونهوضه، فقد 
آن األوان لتفعيل دور الديوانيات 
الكويتية جلهة النهوض بالتنمية 
املجتمعية الت����ي تعني حياة كل 

طفل وكل رجل وكل امرأة.
وأش����ارت الى ان����ه من خالل 
هذا املؤمتر س����ننطلق ونفعل ما 
تستطيع الديوانية اليوم تقدميه 
من وقاية الشباب من مخاطر احلياة 
املعاص����رة ومن تنمي����ة املناطق 
وتطويره����ا.. ومن هدوء للحياة 
السياسية الكويتية وتوحيد قلوب 
الكويت وحتويل س����لبيات  أهل 
احلياة السياسية الكويتية التي 
إيجابيات  إل����ى  اليوم  نعاصرها 
بحيث تنصب أموال النفط الهائلة 
إلى تنمية الوطن واإلنسان فيه بدال 
من هدرها على التناحر والتفكك 
املجتمعي، فالدولة واملجتمعات ال 
تبنيها الشعارات بقدر ما تبنيها 
واقعية أهلها وحرصهم على البناء 

والتقدم. 
بدوره حتدث النائب م.ناجي 
العبدالهادي مشيدا باإلبداع الذي 
تقدمه نورية السداني في العمل 
التطوعي واخلدمة املجتمعية من 

التعامل مع الضغط املتزايد والتأكد 
من تعريف موظفيها بسياسات امن 
املعلومات وذلك بإضافة طبقات 
من احللول االمنية حلماية الشركة 
من التهديدات احملتملة باستخدام 

ويب 2.0.
وع����رض رج����ان تفاصي����ل 
تط����ور نظ����ام األمن ف����ي تقنية 
املعلوم����ات موضح����ا ض����رورة 
تغيير االس����تراتيجيات انطالقا 

اقامة النص����ب التذكاري اخلاص 
باملجموعة.

وأك����دت ان مؤمت����ري تنمية 
الكويتية  املناطق والديواني����ات 
يعتبر نقلة تاريخية متميزة في 
حياة املجتمع الكويتي الذي يشكله 
املواطنون واملؤسسات على حد 
سواء، مشيرة الى ان مؤمتر تنمية 
املناطق والذي سيعقد في منطقة 
الصليبخات والدوحة س����يجمع 
املس����ؤولني واملواطنني على حد 
سواء للتداول حول املشاكل التي 
الكويت جلهة  تواجهها مناط����ق 
الصيانة والنظافة وتطوير احلدائق 
واملراكز الصحية وإيجاد الطرق 

اآلمنة لعبور طلبة املدارس.
ولفتت الى ان هذا يعتبر مؤشرا 
مهم����ا على أهمية تعاون املواطن 
الدولة فيما يتعلق مبناطق  قبل 

سكنه.
أما مؤمتر الديوانيات الكويتية 
فهو على حد قول السداني يعتبر 
نقل����ة نوعية في حي����اة املجتمع 
الكويت����ي إذ ان الديوانيات جزء 
مهم من املجتمع املدني وبسقوط 
مرحلة الشعارات وسلبية التيارات 
السياس����ية في هذه املرحلة من 

بشرى الزين
أكد مدير األبح����اث في هيئة 
البيانات العاملية )اي دي س����ي( 
راجني����ت رجان ان ام����ن تقنية 
املعلوم����ات اصبح ضرورة نظرا 
للتهديدات املتزايدة خاصة خالل 

األزمة املالية.
واوضح رجان في احملاضرة 
التي اقيمت صباح امس في فندق 
راديسون بلو حول آخر املستجدات 
في أمن تقنية املعلومات، التي تعقد 
للمرة الرابعة في الكويت، ان هذه 
التهديدات التزال تتطور في جوانب 
الهجوم، مشيرا  التعقيد وأوقات 
الى ان الشركات حتتاج الى تركيب 
امن املعلومات ليس فقط كنظام 
مطلوب ولكن حلماية نفسها بشكل 
افضل من سوء إدارة البيانات عن 

عمد او عن غير قصد.
التهديدات ليست  ان  واضاف 
محصورة حتى ميكن معاجلتها 
مبينا ان الزيادة في عدد املوظفني 
املتنقلني جتعل ه����ذه التهديدات 
الى  الش����ركات  مطلقة، ما يدعو 
تركيب حلول وسياسات متنقلة 
ألمن تقنية املعلومات، الفتا الى انه 
يجب على مدراء تقنية املعلومات 

دارين العلي 
الناش����طة االجتماعية  أكدت 
نوري����ة الس����داني ان التناح����ر 
السياس����ي واالقتص����ادي عطل 
مش����روعا مهما النطالقة الكويت 
وهو مش����روع التنمية، متسائلة 
عن امكانية تعطيل التنمية بسبب 
عدم امكانية الشركات احمللية تنفيذ 
املشاريع التنموية داعية لالستعانة 
بالش����ركات العاملي����ة العمالق����ة 
لتنفيذها اذ يجب االس����تفادة من 
ال� 37 مليار دينار على األرض ال 
ان ننتظر حربا اقليمية ما لتأخذها، 
وطالب����ت بتع����اون اجلميع معا 

للخروج من عنق الزجاجة.
كالم السداني جاء خالل مؤمتر 
صحافي عقدته امس في جمعية 
املهندسني مبشاركة النائب ناجي 
العبداله����ادي ورئيس اجلمعية 
القحطان����ي لإلعالن عن  م.طالل 
أنشطة مجموعة 20/50 للتنمية 

املجتمعية املقبلة.
وأعلنت الس����داني ان شهري 
نوفمبر وديسمبر سيشهدان أكبر 
نقلة نوعية في حياة املجتمع املدني 
عبر عقد مجموعة 20/50 مؤمترين 
األول مؤمتر املجتمع املدني وتنمية 
املناطق في بداية نوفمبر والثاني 
مؤمتر الديوانيات الكويتية في 6 

ديسمبر.
ولفتت الى حرص مؤسس����ي 
مجموعة 20/50 على إحداث نقلة 
نوعية في حي����اة املجتمع املدني 
الكويت����ي برعاي����ة نائب رئيس 
الدولة  الوزراء ووزي����ر  مجلس 
لش����ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلس����كان الشيخ أحمد 
الفهد ألنشطة املجموعة اخلمس 
اقامته����ا الحقا وه����ي اضافة الى 
املؤمترين س����ابقي الذكر مؤمتر 
الشباب في املجتمع املدني، ومؤمتر 
املجتمع املدني ودوره في تنمية 
الثقافة والفنون واآلداب، ومؤمتر 
الزراعة في الكويت باإلضافة الى 

)كرم ذياب(املشاركون في محاضرة »أمن تقنية املعلومات«

)متين غوزال(نورية السداني متوسطة م.ناجي العبدالهادي وم.طالل القحطاني خالل املؤمتر الصحافي 

خالل مؤتمر صحافي في جمعية المهندسين لإلعالن عن مؤتمري تنمية المناطق والديوانيات

السداني: التناحر السياسي واالقتصادي يعطل التنمية
ومجموعة 20/50 حريصة على إحداث نقلة في المجتمع 


