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محمد الكندري مستقبال فيدهو بيثامباران

السريع: ازدياد اإلنفاق العاملي في »أمن املعلومات« 
ملواجهة التهديدات والقرصنة اإللكترونية 

عيالها وقدها: »املواهب« انتهى بإبداعات مميزة

أكد مدي����ر عام اجله����از املرك����زي للتكنولوجيا 
واملعلومات عبداللطيف الس����ريع أن امن املعلومات 
موضوع في غاية األهمية وميس حياة كل املتعاملني 
مع تكنولوجيا املعلومات وال يتوقف فقط على سريتها 
بل يش����مل أيضا س����المتها وضمان الوصول إليها، 
الفتا إلى إن كل الدالئل تش����ير إلى ان الكويت دخلت 
عصر املعلومات إلنش����اء مجتمع معلوماتي تتحقق 
من خالله الرغبة الس����امية لصاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد في حتويل الكويت إلى مركز 

مالي وجتارى عاملي. 
كالم الس����ريع جاء خالل افتتاح معرض ومؤمتر 
الكويت الثالث ألمن املعلومات الذي يقام بالتنسيق 
والتعاون مع مؤسسات الدولة املختلفة لتطوير قطاع 
تكنولوجيا املعلومات والذي يهدف إلى تنمية اجلهود 
املبذولة لتحقيق منظومة احلكومة االلكترونية ساعيا 
لتطوير العمل احلكومي لتحسني أدائه باعتباره مساهما 
رئيسيا في توفير اخلدمات احلكومية للمواطنني بشكل 
أفضل. وقال إن مشروعات احلكومة االلكترونية التي 
يشرف اجلهاز املركزي على تنفيذها معنية في إطارها 
العام بأمن املعلوم����ات وخصوصيتها والعمل على 
حتسني وتطوير سبل وأساليب احلماية املعلوماتية 
وفقا للمعايير العاملية املطبقة في هذا املجال وبأحدث 
التقنيات. وأش����ار إلى ان معدالت األنفاق العاملي في 
مجال امن املعلوم����ات ازدادت ملواجه����ة التهديدات 
االلكترونية مبختلف أشكالها وأنواعها، وعدم توقف 
األعمال واستمراريتها وحماية اخلصوصية ملستخدمي 
التطبيقات االلكترونية واحلفاظ على التجهيزات اآللية 
من املخاطر بأنواعها املختلفة ومن هذا املنطلق جاءت 
دعوتنا للمختصني في مراكز املعلومات في اجلهات 

قامت مجموعة عيالها وقدها التطوعية بتنظيم 
كرنڤال للمواهب في منتزه مرح الند وقدمت فيه 
فقرات وبرامج ممتع���ة ومت افتتاح الكرنڤال يوم 
اجلمعة 20 اجلاري الساعة 7م، وقالت عريفة احلفل 
ومقدمة البرنامج أزهار اجلدي في بيان صحافي ان 
كرنڤال املواهب أبدع فيه الشباب من خالل فقراتهم 
املقدمة، حيث شمل فقرات دينية ورياضية وترفيهية، 
كما قدمت مسرحية عن حب الذات ومعرض ملواهب 
التصوير والرسم. وأكدت اجلدي ان الكرنڤال ضم 
بعض املجاميع التطوعية املساهمة في الكرنڤال 
وبرامجهم اإلبداعية، حي���ث قامت مجموعة بحر 

احلكومية للمشاركة في أنشطة هذا املؤمتر والتعرف 
على احدث ما وصلت إليه التقنيات احلديثة في أنظمة 
الشبكات والسرية واخلصوصية وسالمة احملتوى 
واجلرائم احلاس����وبية وإدارة املخاطر وأمن شبكة 
االنترنت ووسائل األمن التقنية إضافة إلى القوانني 

والتشريعات الالزمة ألمن املعلومات.
وب����دوره، حتدث رئيس مجل����س إدارة اجلمعية 
الكويتية لتقنية املعلومات عبداللطيف العبدالرزاق 
الذي قال إن املؤمتر فرصة جيدة وضرورية ملناقشة 
تلك القضايا التي تهم اجلميع واإلنصات إلى اخلبراء 
املختصني في مجال امن املعلومات لالستفادة منهم 
والتعرف على ما وصل إليه العلم احلديث في تأمني 
املعلومات واالتصاالت ومشاكل اجلرائم االلكترونية 
املتعددة. وحتدث عما حدث في تسونامي اليابان خالل 
األس����ابيع املاضية حيث خل����ف العديد من الكوارث 
ونأخذ منها على سبيل املثال ما حدث لشركة سوني 
اليابانية والتي قدرت خس����ائرها ب� 208 ماليني من 
الدوالرات وبعد فترة قصيرة كان هناك اختراق أمني 
من قبل القراصنة لس����رية معلومات الشركة تسبب 
في خس����ارة قدرت ب� 171 مليون دوالر وعند إجراء 
مقارنة بسيطة بني تلك اخلسائر يتضح ان اخلسارة 
التي نتجت عن اخت����راق القراصنة تقل مبعدل %17 
من خسارة الكوارث الطبيعة املفجعة لتلك الشركة. 
واختت����م كلمته متمنيا املزيد من التقدم حلماية امن 
وسرية املعلومات بأمن الكويت. وعقب االجتماع افتتح 
السريع معرض »أمن املعلومات« املقام على هامش 
املؤمتر والذي يش����ارك في عدد من اجلهات اخلاصة 

واحلكومية وجمعيات النفع العام.
رندى مرعي  ٭

االخوة بتقدمي املسرحية ومجموعة كويت احملبة 
باالمسية الشعرية وبعض املجاميع ايضا بتقدمي 

فقراتهم وإبداعاتهم وبرنامج خاص باألطفال.
من جانب آخر، ش���كر مدي���ر مجموعة عيالها 
وقدها التطوعية طالل الفضلي اجلهات املشاركة 
في الكرنڤال، مجموعة كير اند شير، ومجموعة بحر 
االخوة، ومجموعة كويت احملبة، ومجموعة بصمة 
وطن، وكذلك الرعاة. شركة الوطنية لالتصاالت، 
وجمعي���ة الرميثية التعاونية، وش���ركة ماجيك، 
ومنتزه مرح الند على إتاحة الفرصة إلجناح كرنڤال 

املواهب.

)محمد ماهر( عبداللطيف السريع متوسطا عددا من املشاركني واملشاركات في املؤمتر  

خالل افتتاح املؤمتر الثالث ألمن املعلومات

استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملني في وزارة العدل

العفاسي: نساند احلركة النقابية واملطالب املشروعة للعمال
أكد نائ����ب رئيس مجلس 
القانونية  الوزراء للش����ؤون 
وزير الش����ؤون ووزير العدل 
د.محمد العفاسي ان احلكومة 
تدعم وتس����اند العمل النقابي 
وتؤكد دوره احلضاري واحلر 
في حتسني أوضاع منتسبيه، 
وأيضا رقي احلركة النقابية في 
الكويت. وأشار العفاسي خالل 
استقباله رئيس نقابة العاملني 
بوزارة الع����دل أحمد املطيري 
وعددا م����ن أعض����اء مجلس 
الدولة تساند  ان  الى  النقابة، 
أي مطالب مش����روعة تساهم 
في حتقيق التقدم واس����تقرار 
العمل، مؤكدا ان مطالب النقابات 
يجب أن تأخذ الشكل الشرعي 
والطبيع����ي والذي ال يعرض 
الب����الد الى أي تعطيل للحياة 

العامة. 

من جانبهم، قدم رئيس مجلس 
االدارة أحم����د املطيري وأعضاء 
النقابة التهنئة للوزير على هذه 
الثقة الغالية التي يستحقها ملا 
عرف عن����ه من خبرات قانونية 
واجتماعي����ة كبيرة ستس����اهم 
التقدم  بالتأكي����د في حتقي����ق 
األداء  ف����ي  املنش����ود  والتطور 
احلكومي كما طالب رئيس وأعضاء 
النقابة من الوزير مساندة ودعم 
مطالبهم بتحقيق الكادر واملنظور 
حاليا في ديوان اخلدمة املدنية، 
مما يساهم في حتسني أوضاع 
العاملني ب����وزارة العدل، كما مت 
التأكي����د على ضرورة التواصل 
والتعاون ب����ني النقابة ووزارة 
الش����ؤون والتعاون فيما بينهم 
لتحقيق املزيد من التطور لصالح 

احلركة النقابية في الكويت.
بشرى شعبان د.محمد العفاسي يتوسط رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملني في وزارة العدل ٭

البغلي: العمل التطوعي مع املسنني يعزز دورهم في التنمية

الديحاني: األذينة وعد مبعاجلة مشكالت
العاملني في »الكهرباء واملاء« وتبني مطالبهم

امليع: نأمل من »اخلدمة« اإلسراع بإقرار الزيادات املشروعة

أك���د ابراهيم البغلي ان من 
البغلي لالبن  أهداف جائ���زة 
البار العمل على نش���ر الوعي 
املجتمعي بني أف���راد املجتمع 
وتوعيتهم بأهمية التعامل مع 
كبار السن وفق أحدث األساليب 
التربوية، من خالل العمل على 
تشجيع السلوك اإليجابي عند 
التعامل مع املس���نني، والعمل 
على رد السلوك السلبي جتاه 
املسنني الى القواعد التي حددتها 
تعاليم ديننا احلنيف ونصوص 
مواد الدستور وأصول العادات 
والتقاليد السائدة في املجتمع 

الكويتي.
وأشار في تصريح صحافي 

صرح رئيس نقابة العاملني 
الكهرب���اء واملاء فايز  بوزارة 
ادارة  ب���أن مجلس  الديحاني 
ي���وم 24 اجلاري  النقابة قام 
باالجتم���اع مع وزير الكهرباء 
واملاء سالم األذينة حيث قدم له 
تهانيه وتهاني جميع العاملني 
بال���وزارة لنيله ثق���ة القيادة 
السياس���ية وتولي���ه حقيبة 
الوزارة، متمني���ا له التوفيق 

في عمله.
وبعد ذلك تقدم املجلس إلى 
الوزي���ر مبجموعة من املطالب 
العمالية كان من ضمنها املطالبة 

قال السكرتير املساعد بنقابة 
العاملني بوزارة األشغال العامة 
والسكرتير املس����اعد باالحتاد 
العام لعمال الكويت ناصر امليع 
انه ينتهز هذه املناسبة الكرمية 
بتشكيل مجلس الوزراء اجلديد 
برئاس����ة س����مو رئيس مجلس 
ال����وزراء الش����يخ ناصر احملمد 
والذي يتكون من مجموعة من 
الوزراء على قدر كبير من الكفاءة 
والسمعة الطيبة، آمال ان تكون 
بداية خي����ر من اجل نهضة هذا 

البلد احلبيب.
وطال����ب امليع ف����ي تصريح 
صحافي الوزراء بأن يتحمل كل 
واحد منهم مسؤولياته جتاه هذا 
الوطن وان يعملوا بكل طاقاتهم 
من اجل إصالح ما مت إفس����اده 

التطوعي تشمل:
٭ أوال: مت حصر عدد املتطوعني 

الراغبني في املشاركة.
٭ ثانيا: مت تصنيف املتطوعني 
واجلن���س  للس���ن  وفق���ا 

والتخصص.
٭ ثالثا: مت تشكيل فريق دائم 
اللجنة  التطوع���ي في  للعمل 

العليا للجائزة.
٭ رابع���ا: مت وض���ع وإعداد 
وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف 
للمتطوعني يب���ني لهم كيفية 
تقدمي املساعدة للقائمني على 
رعاية وخدمة وتأهيل كبار السن 

وذلك قبل تنفيذ املشروع.
بشرى شعبان  ٭

ترد اليها واملتعلقة بكل قطاع 
على حده وتقدمي ملف بشأنها 
الى قي���ادات الوزارة ملعاجلتها 
ومتابعته���ا من قب���ل مجلس 
ادارة النقاب���ة، ه���ذا وقد وعد 
الوزير بدراسة جميع املطالب 
التي تقدمت بها النقابة، مبديا 
حرص���ه على معاجل���ة جميع 
املش���اكل املتعلقة بالعمل وان 
أبوابه مفتوحة امام اجلميع وقد 
اقترح لهذا الغرض تشكيل جلنة 
ثالثية تشارك فيها النقابة للرد 
على شكاوى العاملني والتحقق 

منها.

الى خلق نوع من التواصل بني 
كبار السن واملجتمع اخلارجي، 
والتأكيد على ضرورة التعامل 
مع مرحلة الشيخوخة كمرحلة 
طبيعية من مراحل العمر التي قد 
مير بها كل إنسان وانها مرحلة 
عطاء وعمل يتم من خاللها نقل 
اخلبرات وامله���ارات من جيل 
ال���ى آخ���ر وأال نعتبر مرحلة 
الشيخوخة مرحلة مرض وعجز 
عن العمل، لذا يجب االستعداد 
له���ا والتعرف على متغيراتها 
باستخدام أحدث أساليب الرعاية 

واخلدمة والتأهيل.
اللجنة  وبني ان اج���راءات 
العليا لتنفيذ أنشطة يوم العمل 

على العنصر الوطني في ادارة 
القطاعات احليوية في الوزارة 
وعدم االتكال في ذلك على عمالة 
املقاول نظرا ألهمية وحساسية 
مثل هذه القطاعات اضافة الى 
املطالبة بضرورة اشراك العمالة 
الوطنية في تنفيذ األعمال التي 
تس���ند عادة الى املقاول وذلك 

الكسابها مزيدا من اخلبرة.
كما قامت النقابة بتقدمي ملف 
خاص عن الش���كاوى املتعلقة 
بقطاع مراكز املراقبة والتحكم، 
حيث تقوم جلنة الشكاوى في 
النقابة برص���د املخالفات التي 

الى ان احد أنشطة اللجنة العليا 
للجائزة في ه���ذا العام يتمثل 
في تنفيذ مش���روع يوم العمل 
التطوعي مع كبار السن، حيث 
س���يقوم عدد م���ن املتطوعني 
بقضاء يوم عم���ل تطوعي مع 
احد حاالت املس���نني في مكان 
إقامت���ه او تواج���ده، يقوم من 
خاللها املتطوعون بتقدمي ومد 
يد العون واملس���اعدة للقائمني 
على خدمة ورعاية وتأهيل كبار 
السن موضوع الرعاية، وذلك في 
يوم السبت املوافق 28 اجلاري 
في الساعة العاشرة صباحا حتى 

الساعة السادسة مساء.
وبني ان هذا املشروع يهدف 

بوضع آلية واضحة لصرف مكافأة 
العاملني أثناء أزمة صيف عامي 
2009 و2010، على ان تراعى في 
هذه اآللية جميع حقوق العاملني 
واطالع النقابة عليها وكذلك حل 
مشكلة ازدحام اإلدارات في املبنى 
الرئيسي للوزارة وإعطاء مديري 
اإلدارات صالحيات أوس���ع في 
العمل واالبتعاد عن املركزية في 
اإلدارة، اضافة الى املطالبة بعدم 
التعسف في صرف بعض البدالت 
العمل  املقررة لبع���ض مواقع 
كبدل املناطق النائية، كما أكدت 
النقابة للوزير أهمية االعتماد 

وان يكون الكل على قلب رجل 
واحد مع متطلبات هذا الشعب 

املعطاء.
وأضاف انه على مجلس اخلدمة 
املدنية اجلديد ان يراعي مطالب 
املوظفني وحقوقهم املش����روعة 
وان يضع ضمن أولوياته إقرار 
الكوادر التي لم يتم إقرارها وإقرار 
الزيادات التي طالبت النقابة بها 
على مدار السنوات السابقة والتي 
طال انتظارها ولكن دون جدوى، 
فقد حان الوقت اآلن للنظر اليها 
على وجه السرعة وإقرارها لتكون 
بداية على الطريق الصحيح وفتح 
صفحة جديدة من اجل بناء وطن 
قوي بسواعد أبنائه األوفياء لهذا 

البلد احلبيب املعطاء.
بشرى شعبان  ٭

إبراهيم البغلي

فايز الديحاني

ناصر امليع

نقابة »كونا«: ندعم حقوق العاملني
تستنكر نقابة العاملني في »كونا« قيام نائب رئيس مركز 
املعلومات واألبحاث في الوكالة باستغالل قرابته املباشرة 

بنائب املدير العام للشؤون اإلدارية والقانونية والهندسية في 
الوكالة بالتطاول على موظفني في إدارته. 

وقالــت النقـابة انهـا حتمـل رئيـس املركز مسؤولية 
تصرف ذلك املسؤول كونه لم ميارس صالحياته بشكل 

مسؤول ولم يضع حدا لهذه التجاوزات التي لم تكن لتحصل 
لوال تراخيه وتقاعسه، مؤكدة رفضها مثل هذه التصرفات 

واألفعال اخلارجة عن أخالق العمل، وتشدد على وقوفها الى 
جانب كل العاملني واملوظفني في الوكالة والدفاع عنهم وعن 

حقوقهم.

استقبل وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري القائم باألعمال في 
سفارة جمهورية الهند الصديقة لدى الكويت فيدهو بيثامباران، 

وقد أشاد الوكيل خالل املقابلة بعمق العالقات التاريخية بني 
البلدين الصديقني مؤكدا على ان العمالة الهندية في الكويت 
تساهم في مشاريع التنمية ولها كل التقدير، وبني ان أبواب 

مسؤولي الوزارة مفتوحة دائما لتلقي أي شكاوى أو معوقات قد 
تواجه هذه العمالة. من جانبه شكر القائم باألعمال فيدهو الوكيل 

على حسن االستقبال معربا عن أمله بدوام التواصل لتحقيق 
املزيد من االجنازات في العالقات املميزة بني البلدين الصديقني، 

مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي للتعارف بني القائم باألعمال 
ومسؤولي الوزارة، وأشاد في الوقت نفسه بدور الوزارة في 
التعاون القائم بينها وبني السفارة حلل أي مشاكل قد تواجه 

العمالة الهندية. من جهة أخرى كشف مدير ادارة رعاية األحداث 
بالوزارة عبداللطيف السنان عن تغيير وتعديل مسميات 

املدارس امللحقة بالدور التابعة ملؤسسات رعاية األحداث وعددها 
3 مدارس مشتركة، حيث يتلقى النزالء والنزيالت حتصيلهم 

الدراسي داخل املؤسسات للمرحلتني املتوسطة والثانوية.
بشرى شعبان  ٭

الكندري: أبواب مسؤولي الشؤون 
مفتوحة لتلقي أي شكوى


