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الديحاني: املعلومات واملعرفة مورد إستراتيجي 
واستثماري ومصدر حيوي للدخل

السبيعي: «الشؤون» تدعم املتبرعني
إلقامة مشاريع تسهم في دفع عجلة التنمية

عبدالعزيز الفضلي

أكد االمني العام املســاعد 
باملجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب ومديــر 
عام مكتبة الكويت الوطنية 
ان  الديحانــي  د.ســلطان 
البيانات واملعلومات واملعرفة 
تعــد مــوارد اســتراتيجية 
واستثمارية ومصدرا حيويا 
للدخل، بل أصبحت عنصرا 
أساسيا وفاعال في املجاالت 
والسياســية  االقتصاديــة 

واالجتماعية.
جــاء ذلك في كلمة القاها 
الديحانــي نيابة عــن راعي 
املؤمتر وزير االعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيري خالل 
افتتاح املؤمتر العلمي الثاني 
الذي تنظمه جمعية املكتبات 
واملعلومات الكويتية بعنوان 
«األرشفة اإللكترونية وإدارة 

البيانات». 
وقــال الديحانــي: الــكل 
يشــاهد اليوم اجتــاه كثير 
من الدول واجلهات احلكومية 
نحو التحــول الرقمي، الفتا 
الى انه يأتي في سياق التغير 
االســتراتيجي مــن مرحلــة 
احلكومــة االلكترونيــة الى 
احلكومة املتكاملة، مشيرا الى 
انه اجراءات متكاملة يشكل 
التكنولوجي فيها  اجلانــب 
جانبا واحــد، باالضافة الى 
متغيرات اخرى ال تقل أهمية 
ومنها اعادة هندسة االجراءات 
االدارية والتي تتضمن بشكل 
جوهري ورئيســي أرشــفة 

البيانات واملعلومات. 
واضاف: املنصة املوحدة 
لتقدمي اخلدمات االلكترونية 
احلكومية مثل «سهل» مجرد 
واجهة اســتخدام تعتمد في 
تقــدمي اخلدمات على «الباك 
اليــرز» مــن قواعــد بيانات 
أساسها األرشفة االلكترونية 
للبيانات واملعلومات، موضحا 
ان األرشفة االلكترونية اليوم 
ليست خيارا بل مطلب رئيسي 
في ظل ما نعيشه من تأثير 
للثــورة الصناعيــة الرابعة 
ومــا حتمله مــن تأثير على 

بشرى شعبان 

برعاية وزيرة الشــؤون 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون 
املرأة والطفولة م.مي البغلي 
الــوزارة  وبحضــور وكيل 
باإلنابة مسلم السبيعي، مت 
أول مــن أمس افتتاح صالة 
مناسبات املرحومني إسماعيل 
دشــتي ومــرمي دشــتي في 

منطقة الدسمة.
وبهــذه املناســبة، اعرب 
السبيعي عن شكره جلميع 
العاملــني على هــذا الصرح 
اجلميل واملقدم كتبرع خيري 
خلدمة أبناء منطقة الدسمة 
وكل أهالــي الكويت، معبرا 
عن فخر «الشؤون» ملا يقدمه 
الكويتيون من تنمية وتطوير 
في املنظومة املجتمعية ملا لها 
من اثــر بالغ األهمية ودليل 
على تكاتف الشعب الكويتي.
وأكــد الســبيعي حرص 
الوزارة على تقدمي كل وسائل 
الدعم للراغبــني في التبرع 
لبناء القاعــات وغيرها من 
املشروعات املجتمعية التي 
تسهم في دفع عملية التنمية 
بجميع املجاالت، الفتا الى أن 
افتتاح صالة مناسبات منطقة 
الدسمة على نفقة املرحومني 
اسماعيل علي دشتي ومرمي 
مقدم دشــتي يأتي في فترة 
حتول مهمة تزداد فيها حاجة 
املجتمــع الكويتي ملثل تلك 
الصــاالت التي توفر ســبل 
الراحــة واخلدمات بشــكل 
متكامل والتي سينتج عنها 
تغيرات في تعزيز مســيرة 

التنمية وتنويع اخلدمات.
مــن جانبه، أعــرب فؤاد 
دشتي عن شــكره للوزيرة 
البغلــي لرعايتهــا  م.مــي 
الكرمية لهذه املناسبة، مثمنا 
دور «الشؤون» في دعم مثل 

البيانــات  ادارة  لنظــام 
واالرشفة االلكترونية وأهم 
التحديات التي تواجه تطبيق 
التكنولوجيا في املؤسسات 

احلكومية واخلاصة.
ان  الســويط  وذكــر 
هــذا املؤمتــر يجمــع نخبة 
مــن اخلبــراء واملســؤولني 
املتخصصــني  والباحثــني 
فــي املكتبــات واملعلومــات 
مــن مختلــف دول اخلليــج 
والوطــن العربي، متمنيا ان 
نخــرج بنتائــج وتوصيات 
تعود بالفائدة على اجلميع، 
معربا عن بالغ شكره وتقديره 
لراعي املؤمتر وزير االعالم 
الدولــة  والثقافــة ووزيــر 
الشــباب ورئيس  لشــؤون 
املجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنون واآلداب عبدالرحمن 
املطيري، والشــكر موصول 
ملديــر عــام مكتبــة الكويت 
الوطنية د.سلطان الديحاني 
وجلميع املوظفني على فتح 
أبواب املكتبة الحتضان هذا 
احلدث العلمــي، مثمنا دور 
كل من ساهم أيضا في جناح 
املؤمتر وهم مكتبة الكويت 
الوطنيــة، جامعــة الكويت 
املجلــس  التربيــة،  وزارة 
األعلى للتخطيط والتنمية، 
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
العربي  املعلومات واالحتاد 
للمكتبات واملعلومات وشركة 

الفكرة  املرحومني وطرحوا 
كمشــروع خيــري، وعندها 
تبنيت املوضوع وسعيت في 
توفير كل الدعم لهذا املشروع 
ملا كانت تربطني باحملرومني 
من عالقة، حتى بلغنا مرحلة 
التصميم احلالي، على أمل ان 
نكون قد وفينــا حق إظهار 

الصالة بالشكل املطلوب.
وذكر أن الصالة شــيدت 
كأحــد أعمــال املرحومــني 
اخليريــة املســتمرة لدعــم 
املجتمع الكويتي، عبر مبرة 

فيرتــس الوطنية وشــركة 
نسيج وبنك الكويت الدولي 

وفندق ميلينيوم.
امــني عام  بدوره، شــدد 
جامعــة الكويــت بالتكليف 
د.فايز الظفيري في اجللسة 
احلوارية على ضرورة نشر 
التوعية في التحول الرقمي مع 
االهتمام بالقضية التشاركية 
وعدم العمل الفردي وان يكون 
القرار جماعيا، مشــيرا الى 
اهميــة قضيــة املســؤولية 
وطريقــة  التكنولوجيــة 
احلصــول علــى البيانــات، 
التحديــات  الــى  اضافــة 
الفكــري وتقبل  واالنفتــاح 
آراء مختلفــة، الســيما وان 
التحــول الرقمي يحتاج الى 
االنفتاح والتاقلم واجلاهزية 
في التحول كاخلدمات والبنية 
التحتية واجلاهزية التربوية 

وتقبل الفرص السانحة.
من جهته، بني استاذ علم 
املعلومات في جامعة امللك 
عبدالعزيز د.حسن السريحي 
ان كل مؤسســة في القطاع 
احلكومي واخلاص حتتاج 
الــى اخصائــي معلومات، 
ان االرشــفة  الــى  مشــيرا 
وادارة البيانــات جتمعهما 
ادارة احملتوى، الفتا الى أن 
املكتبات في اجلامعة تلعب 
دورا كبيــرا خاصــة فيمــا 

يتعلق باالبحاث العلمية.

«دشــتي اخليرية» التي هم 
أحــد مؤسســيها، الفتا الى 
دأب أبنــاء املرحومــني فــي 
اســتكمال مســيرة والديهم 
بإنشاء ورعاية املشروعات 
الداعمة للمجتمع كافة، عبر 
عدة أعمال خيرية، ونشكر 
كل من ساهم في تشييد هذا 
املشروع، متمنني لهم املزيد 
من النجاح والتوفيق، سائلني 
املولــى عز وجــل أن يوفق 
اجلميع ملا فيه خير وصالح 

هذا الوطن العزيز.

خالل افتتاح صالة مناسبات املرحومني إسماعيل ومرمي دشتي برعاية وزيرة الشؤونناب عن وزير اإلعالم خالل افتتاح املؤمتر العلمي الثاني جلمعية املكتبات

د.سلطان الديحاني ود.عبدالعزيز السويط خالل جولة في املعرض املصاحب

صالة مناسبات إسماعيل دشتي ومرمي دشتي

جواد بوخمسني وعدد من احلضور

مسلم السبيعي متحدثاً خالل افتتاح صالة املناسبات بحضور النائبني خليل الصالح وصالح عاشور                   (زين عالم)د.سلطان الديحاني ود.عبدالعزيز السويط خالل قص شريط االفتتاح                 (أحمد علي)

مجتمعاتنا ونرى تداعياتها 
الــذكاء االصطناعــي  مثــل 
والبيانات الضخمة و«البلوك 
و«امليتافيــرس»  تشــني» 
الرقمية ووسائل  والعمالت 
الدفــع االلكتروني وانترنت 
االشياء وغيرها مما سنشاهده 

خالل االعوام القادمة.
وتابع: اذا كنا نقول سابقا 
اننا نعيش مجتمع املعلومات 
فاليوم نحن نعيش مجتمع ما 
بعد املعلومات والذي يسمى 
احيانا باملجتمــع اخلامس، 
وهذا يبــني لنا الدور الكبير 
واملتزايد مستقبال لالرشفة 
االلكترونية وما يرتبط بها 
من تقنيات ووسائل لتنظيم 
احملتــوى  وادارة  وحفــظ 
الرقمي، مؤكدا ان املسؤولية 
تقع علينا جميعا من مسؤولني 
وأكادمييني وجمعيات مهنية 
ومؤسسات رسمية ملواجهة 
هذه التحديات والسعي نحو 
االحاطــة بهــذه املتغيــرات 
التكنولوجية واالستفادة من 
هذه املؤمترات املهمة في تبادل 
العلميــة واملهنية  اخلبرات 

والعمل على تطبيقها.
من جانبه، رحب رئيس 
جمعية املكتبات واملعلومات 
الكويتيــة ورئيــس املؤمتر 
الســويط  د.عبدالعزيــز 
الــى  باملشــاركني، مشــيرا 
استعراض املالمح الرئيسية 

هذه املشروعات املجتمعية 
والتنموية، مؤكدا أن تشييد 
الصالــة أتى خلدمــة أهالي 
الدســمة والشــعب  منطقة 
الكويتــي عامــة، بعد أن مت 
بحــث األمر ودراســته عدة 
مــرات حلاجــة املنطقة إلى 
صالة مناسبات متكاملة تقدم 

خدمات متنوعة.
بدوره، أشار ماهر معرفي 
في كلمة اصدقاء املرحومني ان 
فكرة إنشاء صالة املناسبات 
أبنــاء  أتــى  بــدأت عندمــا 

فؤاد دشتي: الصالة تقدم خدمات متنوعة ألهالي منطقة الدسمة والشعب الكويتي بصفة عامةاألرشفة اإللكترونية ليست خيارًا بل مطلب رئيسي في ظل الثورة الصناعية الرابعة على مناحي احلياة 
نعيش مجتمـع ما بعـد املعلومات.. واملسـؤولية تقـع على اجلميـع ملواجهـة التحديات
السويط: املؤمتر ناقش أهم التحديات أمام تطبيق التكنولوجيا مبشاركة نخبة من اخلبراء واملتخصصني

السالم استقبلت السفير شلتوت: تبادل اخلبرات 
وحتقيق إجنازات إعالمية مع مصر

بحثت املدير العام لـ (كونا) 
د.فاطمة الســالم مع ســفير 
جمهورية مصر العربية لدى 
الكويت أسامة شلتوت، أمس 
سبل تعزيز التعاون اإلعالمي 
الثنائي، الســيما بني وكالتي 
األنباء في البلدين الشقيقني.

وأكــدت د.الســالم خــالل 
استقبالها السفير شلتوت في 
مكتبها أمــس عمق العالقات 
بــني  األخويــة والتاريخيــة 
البلدين، الفتــة إلى حرصها 
على مد يــد التعاون وتبادل 
اخلبرات اإلعالمية والبناء على 
ما حتقق من إجنازات إعالمية 
وتعاون مشترك بني اجلانبني 

الكويتي واملصري.
وأبــدت اســتعداد «كونا» 
اإلمكانــات  كل  لتقــدمي 
والتســهيالت واخلبرات في 
خدمة التعاون مع وكالة أنباء 

الشرق األوسط.
مــن جانبه، هنأ الســفير 
شلتوت د.السالم بتوليها مهام 

في مجال اإلعالم، مســتذكرا 
االتفاقيات القائمة بن وكالتي 
األنباء في البلدين الشقيقني.

وتطرق إلى التحديات أمام 
اإلعالم في مواجهة الشائعات 
انتشــار وســائل  فــي ظــل 

التواصل االجتماعي.
كما أشاد السفير املصري 
بالدور الكبير للمرأة الكويتية 

في مختلف احملافل الدولية.
حضر اللقــاء نائب املدير 
لـــ «كونــا» لقطــاع  العــام 
التحرير عصام الغامن ونائب 
املديــر العام لقطــاع اإلدارية 
واملاليــة واالتصــاالت محمد 
املناعي ومدير إدارة التسويق 
العامــة عصــام  والعالقــات 

الرويح.

أبدت استعداد «كونا» لتقدمي كل اإلمكانات والتسهيالت في خدمة التعاون مع «أ.ش.أ»

د.فاطمة السالم خالل استقبالها السفير املصري أسامة شلتوت

منصبها مديرا عاما لـ«كونا»، 
مشيدا بالدور اإلعالمي للوكالة 
ومتيــز خطابهــا اإلعالمــي 

املسؤول والرصني.
وأعــرب عــن تقديــره ملا 
تتميز به (كونا) من مصداقية 
ودقة وأمانة في نقل املعلومة، 
مبديا استعداد اجلانب املصري 
للتعــاون وتبــادل اخلبرات 

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو

«التربية» لإلدارات املدرسية: تكليف املعلمني 
والطلبة وأولياء أمورهم بأي أعباء مالية مرفوض

عبدالعزيز الفضلي

أصدر الوكيل املساعد لقطاع التعليم 
العام في وزارة التربية أسامة السطان 
نشــرة إلــى مديــري عمــوم املناطــق 
التعليمية، ومدير إدارة التعليم الديني، 
أكد من خاللها على ضرورة التعميم على 
جميع اإلدارات املدرسية مبختلف املراحل 
التعليميــة ورياض األطفــال بااللتزام 
بعدم تكليف املعلمني واملتعلمني وأولياء 
أمورهم بــأي أعباء مالية أو مشــاريع 
خارجية. وأشــار السلطان إلى اإليعاز 
جلهة االختصاص لدى املناطق التعليمية 

وإدارة التعليم الديني بتعميم اآلتي على 
جميع اإلدارات املدرسية مبختلف املراحل 

التعليمية ورياض األطفال:
١-عــدم تكليــف الهيئــات التعليمية 
واإلدارية أو املتعلمني أو أولياء أمورهم 
بــأي طلبات أو أعبــاء مالية ال تدخل 

ضمن نطاق واجباتهم.
٢- عــدم تكليف املتعلمــني أو أولياء 
أمورهم (صراحة أو إيحاء) بأي أعمال 
ال تعد من واجباتهم أو طلب أي مبالغ 

مالية أو تبرعات.
٣- يتــم توفيــر جميع املســتلزمات 
التعليميــة أو املدرســية من حســاب 

الصندوق املالي، أو حســاب املقصف 
املدرسي أو سلف األقسام العلمية وفقا 
للنظم واللوائح املتبعة في هذا الشأن.
٤- يتم تعميم رقم الهاتف والباركود 
املوضــح أدنــاه للتواصل مــن خالل 
 (whatsapp ٢٢٣٠٤٣٠٣) برنامــج 
على جميع املعنيني بالنشرة (أولياء 
األمور والهيئات التعليمية واإلدارية) 
وتوقيعهم بالعلم لإلبالغ عن أي حاالت 

من املشار إليها في البنود أعاله.
٥- سيتعرض للمساءلة القانونية كل 
من يخالف ما جاء بهذا الكتاب والتعاميم 

السابقة.

شكرًا لوزارة التربية على سرعة االستجابة
أتوجه بالشكر والتقدير 
إلــى وزارة التربيــة وعلى 
رأسها وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العدواني  العلمــي د.حمــد 
وإلــى وكيــل التعليم العام 
أسامة السلطان على سرعة 
االستجابة لطلبنا الوارد في 
مقالنا املنشــور في جريدة 
«األنبــاء» في صفحة الرأي 
بزاوية «في الصميم» حتت 
عنــوان «طلبــات املــدارس 
وصلــت إلى حــد ال يطاق» 
واملنشور بتاريخ ٢٨ اجلاري، 
وذلــك بالتدخــل وإعطــاء 
التعليمــات لوقــف طلبات 
املدارس غير املنطقية والتي 
تشكل أعباء مالية ونفسية 
علــى العديــد مــن الطلبــة 
وأولياء أمورهــم، حيث مت 

شــكاوى األهالــي واإلبالغ 
عن أي مدرسة تقوم بطلب 

طلبات غير منطقية.
كمــا جــاء فــي النشــرة: 
سيتعرض للمساءلة القانونية 
كل مــن يخالف مــا جاء بهذا 

الكتاب والتعاميم السابقة.

شــكرا لكــم ولــكل مــن 
يؤدي عمله وواجبه بأمانة 
وإخالص في التعليم وغيره 

من املجاالت.
م.غنيم الزعبي

في الصميم
@ghunaimalzu٣by

صورة عن املقال املنشور في «األنباء» بتاريخ ٢٨ نوفمبرم.غنيم الزعبي

إصــدار نشــرة إلــى عموم 
التعليميــة بعدم  املناطــق 
تكليف املعلمني واملتعلمني 
بأي أعباء مالية أو مشاريع 
خارجيــة وتخصيص رقم 
هاتف مباشر عبر الواتساب 
وهو ٢٢٣٠٤٣٠٣ الســتقبال 


