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االحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ محليات

«الديوان»: نقل املراقبني بني اجلهات 
احلكومية يتم ضمن إجراءات تدوير شاملة

السلطان: تسكني خريجي كليتي التربية 
والتربية األساسية في التخصص املساند

الكويت حتتضن امللتقى الكشفي الرابع للطرق 
التربوية ملفوضي البرامج وتنمية القيادات

صــرح رئيــس ديوان 
اخلدمــة املدنيــة د.عصام 
الربيعــان بأنه ال صحة ملا 
مت تداوله في بعض قنوات 
التواصل االجتماعي حول 
صدور قرار نقل الى االمانة 
العامــة ملجلــس الــوزراء 
يخص احد مراقبي شؤون 
التوظــف تابــع لديــوان 

اخلدمة املدنية.
وأوضــح د.الربيعــان 
ان عمليــة تدويــر مراقبي 
شــؤون التوظف تتم على 

فترات زمنية يراعى فيها عدد من املعايير 
املوضوعية واملهنية وتبادل اخلبرات وتقييم 
االداء الرقابي وغير ذلك من اسس لعملية 
اعادة توزيع املراقبني على اجلهات احلكومية 
املختلفة. وأضاف: ان عملية نقل املراقبني 
بني اجلهات احلكومية ال تتم بطريقة فردية، 
وامنا ضمن اجراءات تدوير شاملة، حيث 

بدأ التجهيز لدراسة اعادة 
توزيع املراقبني على اجلهات 
منذ فترة تزيد على أكثر من 
٣ أشــهر، وان االسماء تتم 
مراجعة قراراتهم لعدة مرات 
وحتــى للمرحلة األخيرة، 
وان بعــض اجلهات وعلى 
العامــة  االمانــة  االخــص 
ملجلــس الــوزراء لــم يتم 
ارسال اسمائهم ولم يباشر 
املراقبون اجلدد عملهم أصال 
في مقار عملهم، كما لم يتم 

اخطارهم شخصيا بذلك.
وأفاد الربيعان بأن ديوان اخلدمة املدنية 
والعاملني به حريصون على ضمان تطبيق 
االجراءات ومعايير احلوكمة االدارية والفنية 
وفق اللوائح واالنظمة والقوانني املعمول 
بهــا وتوفيــر كل املعلومــات الصحيحــة 
املتعلقة بإجــراءات ديوان اخلدمة املدنية 

واختصاصاته.

عبدالعزيز الفضلي

أعلــن وكيــل التعليــم 
العام بوزارة التربية أسامة 
السلطان عن تسكني خريجي 
كليــة التربيــة والتربيــة 
األساســية الواصلني لدى 
املناطق التعليمية في بعض 

التخصصات املساندة.
وقال السلطان في نشرة 
أصدرها، وتلقت «األنباء» 
نســخة منها: «باإلشــارة 
إلى املوضوع أعاله، بشأن 

خريجي كلية التربية والتربية األساسية 
الواصلــني لدى املناطــق التعليمية وبناء 

على ما تقتضيه مصلحة العمل»،
يرجــى من ســيادتكم اإليعــاز جلهات 
االختصاص نحو االلتزام بتســكني جميع 
اخلريجــني الواصلــني وفــق التخصــص 
الرئيســي وليس املســاند، ويستثنى من 

ذلك الفئات التالية:

١ - خريجــو كلية التربية 
(إنــاث) (جامعة الكويت) 
رياضيــات)  (علــوم   -
اخلاضعون لبرنامج العلوم 
يتم تسكينهم في تخصص 

(الرياضيات).
٢ - خريجو كلية التربية 
لــكال اجلنســني (ذكــور/ 
إنــاث) (جامعــة الكويت) 
تخصص (تربية إسالمية 
لغة عربيــة)، وتخصص 
(اجتماعيــات لغــة عربية 
يتم تسكينهم في تخصص 

(اللغة العربية).
وحددت وزارة التربية يوم الثالثاء املقبل 
٣١ ينايــر اجلاري موعدا نهائيا لتســجيل 
املتقدمني من املنــازل في صفوف املرحلة 
الثانوية، حيث سيتم إيقاف تلقي الطلبات 

بعد هذا التاريخ.
وكانــت وزارة التربية قــد فتحت باب 

التسجيل منذ ٢٥ سبتمبر املاضي.

عبدالعزيز الفضلي

احتضنــت الكويت متمثلــة بجمعية 
الكشافة الكويتية امللتقى الكشفي الرابع 
للطرق التربوية ملفوضي البرامج وتنمية 
القيادات، والذي يقام بالتعاون مع املنظمة 
الكشفية العربية ويستمر حتى ٣١ يناير 

.٢٠٢٣
وافتتــح امللتقى نائــب رئيس مجلس 
ادارة جمعية الكشــافة الكويتية حســني 
املقصيد نيابة عن راعي امللتقى د.عبداهللا 
الطريجــي رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الكشافة الكويتية رئيس املنظمة الكشفية 

العربية.
وقال املقصيد ان امللتقى يهدف إلى تنمية 
التعــاون وتبادل اخلبــرات بني مفوضي 
البرامج ومفوضي التدريب وتنمية القيادات 
باجلمعيات الكشفية العربية، وذلك لرفع 
شأن احلركة الكشفية العربية والدولية.
السيما في ظل وجود قادة كشفية من 
مختلف الدول العربية تعمل على االرتقاء 

بهذه احلركة التطوعية والتي حتمل دائما 
سمة التعاون والعمل اإلنساني في شتى 
املجاالت، معربا عن بالغ شكره وتقديره 
للمنظمة الكشفية العربية ولرئيس وأعضاء 
مجلس ادارة جمعية الكشــافة ورؤســاء 
اللجان والقائمني على تنظيم هذا امللتقى، 
متمنيــا للجميع طيــب اإلقامة في بلدهم 

الثاني الكويت.
من جانبه، قــال األمني العام للمنظمة 
الكشفية العربية - مدير اإلقليم الكشفي 
العربي عمرو حمدي يعتبر هذا امللتقى اول 
لقاء للمنظمة الكشفية العربية في العام 
اجلديد، مشــيرا الى انه من اهم امللتقيات 
وهو عصب احلركة الكشفية ومحفز قوي 

لنا ونقله نوعية في املجال الكشفي.
وأضاف انه من خالل هذا امللتقى الذي 
يشارك به ما يقارب ٥٠ كشافا، معربا عن 
بالغ شكره على حسن االستقبال والتنظيم 
مــن جميع اللجان العاملة ومجلس ادارة 
جمعية الكشــافة الكويتية وفي مقدمتهم 
رئيس مجلس اإلدارة د.عبداهللا الطريجي.

يراعى فيها عدد من املعايير املوضوعية واملهنية وتبادل اخلبرات

 «التربية»: إيقاف تسجيل طلبة املنازل في الثانوية الثالثاء املقبل

د.عصام الربيعان

أسامة السلطان

آمر القوة البحرية بحث في ُعمان القضايا املشتركة 
وسبل تعزيز التعاون العسكري بني البلدين

قام آمر القوة البحرية العميد 
الركن بحري هزاع مطلق العالطي 
والوفد املرافق له األسبوع املاضي 
بزيارة رســمية لســلطنة عمان 
استغرقت عدة أيام، حيث التقى 
خالل الزيــارة د.محمد بن ناصر 
الزعابي األمني العام لوزارة الدفاع 
العمانية والفريــق الركن بحري 
عبداهللا بن خميس الرئيسي رئيس 
أركان قوات السلطان املسلحة، ثم 
التقى بعدها بقائد القوات البحرية 
السلطانية العمانية اللواء الركن 
بحري ســيف بن ناصر الرحبي، 
وشهدت اللقاءات تبادل األحاديث 
الودية وبحث أهم املواضيع ذات 
االهتمام املشترك، وسبل تعزيز 
أوجــه التعــاون العســكري بني 

البلدين الشقيقني.
كما قام آمر القوة بزيارة إلى 
كليــة الدفــاع الوطنــي والكلية 
التقنية العســكرية وأشــاد مبا 
شاهده خالل الزيارة من مستوى 
عال من املهنية والتدريب احلديث.

قام بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني والكلية التقنية العسكرية

الفريق الركن بحري عبداهللا بن خميس الرئيسي مستقبال العميد 
الركن بحري هزاع العالطي

األمني العام لــوزارة الدفاع العمانية د.محمــد بن ناصر الزعابي 
مستقبال العميد الركن بحري هزاع العالطي

خبير أميركي: تطوير إجراءات التصدي للجرائم اإللكترونية

العتيبي: اللجنة الكويتية - الهندية العليا ستبدأ عملها قريبًا

أكــد خبيــر أميركي في 
األمــن اإللكتروني ضرورة 
دعــم وتطوير اإلجــراءات 
الوقائيــة ملكافحــة خطــر 
التي  اإللكترونية  اجلرائــم 
تزداد بشــكل مطــرد والتي 
باتت أكثر تعقيدا وتشــكل 
خطرا حقيقيا على املؤسسات 
والشــركات فــي كل أرجاء 

العالم.
وقــال العنصر الســابق 
في وكالة املخابرات املركزية 
(سي آي أيه) والديبلوماسي 
األميركي السابق كريستنسن 
غاليرمو في لقاء مع (كونا) 
اليوم اجلمعة ان الوقاية هي 
الطريقة األكثر كفاءة واألقل 
تكلفة ماليا ومعنويا مقارنة 
بإجــراءات ردة الفعــل بعد 
وقوع اجلرمية اإللكترونية.
وأضــاف غاليرمو الذي 
يعمــل محاميا شــريكا في 
 (K&L Gates) مؤسســة 
العاصمــة  فــي  العامليــة 
انــه  األميركيــة واشــنطن 
يقــوم بتقــدمي خبرتــه في 
الكويت عبــر مجموعة من 
احملاضــرات وورش العمل 
املوجهــة للمتخصصني في 
الســيبراني  األمــن  مجــال 
املختلفــة  الــوزارات  فــي 
والقطاعني النفطي واخلاص 
هذا األســبوع يتحدث فيها 
عــن اإلجــراءات الوقائيــة 
في مؤسســاتهم والتصدي 
للحاالت والســيناريوهات 
احملتملــة املختلفة التي قد 
تخترق أنظمتهم وبياناتهم 
الســفارة  مــع  بالتعــاون 

األميركية لدى الكويت.

دارين العلي

قال نائب وزير اخلارجية 
الســفير منصور العتيبي إن 
أفراد اجلاليــة الهندية الذين 
يقارب عددهم املليون يساهمون 
بشكل كبير وملحوظ في تنمية 
ونهضــة الكويــت مــن خالل 
عملهم في القطاعني احلكومي 

واخلاص.
كالم العتيبــي جــاء فــي 
تصريــح للصحافيــني عقب 
مشــاركته في حفل الســفارة 
الهندية مبناسبة يومها الوطني 
الـ ٤٧، حيث أشــاد بالعالقات 
التاريخية املتميزة بني الكويت 
والهند، مؤكدا حرص الطرفني 
على تطوير وتنمية العالقات 
املشــتركة ملــا فيــه مصلحة 

البلدين.
وأشار إلى أن الكويت تعد 
من أولى الدول التي حرصت 
علــى الدخــول فــي الســوق 
الهندي من خالل استثماراتها 
بالعديد من املجاالت، موضحا 

وأشــار إلى أن الواليات 
املتحــدة تعــد أكثــر الدول 
عرضــة للجرائــم الرقميــة 
أكبــر  لوجــود  بأنواعهــا 
عدد مــن نقــاط الدخول أو 
الكمبيوترات، مبينا أن البنية 
التحتية لإلنترنت عاملية وان 
حماية الشبكات اإللكترونية 
في الدول املختلفة، الســيما 
الكويت ودعم أمانها سيؤثران 
إيجابــا أيضــا علــى األمــن 
السيبراني للواليات املتحدة 

مباشرة.
التشــارك فــي  وأكــد ان 
املعرفة واخلبرات ومناقشــة 
املختلفــة  الســيناريوهات 
للجرائم اإللكترونية سيساعدان 
الدول ومؤسساتها عموما على 
جتنب األزمات الكارثية التي 
قد يشــكلها اختــراق الفضاء 
الرقمي والبيانات للشــبكات 

اإللكترونية.
ولفــت إلــى أن اجلرائــم 

الســيبرانية تشــهد ازديادا 
كبيرا إذ يشير تقرير صادر 
في ٢٠٢٠ من مكتب التحقيقات 
الفيدرالي في الواليات املتحدة 
(إف بــي أي) إلــى أن عــدد 
الهجمات اإللكترونية يوميا 
يفــوق ٢٠٠٠ هجمــة حــول 
العالم وان مجموع اخلسائر 
املادية في هذا العام وصل إلى 
٤٫٢ مليارات دوالر أميركي.

وقال غاليرمو إن املجرمني 
الرقميــني يقومــون بشــكل 
منتظــم باحتجــاز أنظمــة 
شــركات كبرى حول العالم 
ويطلبون فدية قد تصل إلى 
٥٠ مليون دوالر في هجمات 
إلكترونيــة تســمى ببرامج 
االبتزاز (رانسوموير) التي 
البرنامج ومشغلي  حتتجز 
احلواسيب والشبكة وبياناتها 
أو حتى بنيتها التحتية كاملة 
كرهائــن ثم يطلبــون فدية 

مالية لإلفراج عنها.

وأشار إلى عدد من الهجمات 
الرقمية املوثقة حول العالم 
والتي اســتطاع من خاللها 
املجرمون السيبرانيون شل 
حركة أنابيب الوقود والطاقة 
إضافة إلى هجمات طالت عددا 
من املستشــفيات، مبينا ان 
تلك الهجمات خلفت أضرارا 
جسيمة في شــتى املجاالت 
وتسببت في خسارة العديد 

من األرواح.
وتســاءل غاليرمــو عن 
الكبيرة  اخلسائر واملخاطر 
التــي حتدث عندمــا تنقطع 
شــبكة اإلنترنــت أو «نفقد 
الســيطرة عليهــا والتــي 
نعتمــد عليها بشــكل كامل 
في أجهزتنا اليومية املتعلقة 
بالصناعة والطب واملواصالت 
والسيارات الذكية والكاميرات 
والتلفزيونات والســيارات 
وحتى أجهزة إعداد القهوة».
ضــرورة  علــى  وشــدد 

االســتثمار في دعــم وتطوير 
الوقائيــة ملكافحة  اإلجــراءات 
اجلرائم واالختراقات السيبرانية 
خصوصــا «أننــا نتجــه الــى 
الكلي علــى الفضاء  االعتمــاد 
الرقمي لقضاء حاجاتنا اليومية 

مهما كانت بساطتها».
وعن أفضل طرق الوقاية 
الشــخصية مــن الهجمــات 
اإللكترونية نصح غاليرمو 
بعدم اســتخدام نفس كلمة 
السر في احلسابات املختلفة 
البريــد اإللكترونــي  مثــل 
ووسائل التواصل االجتماعي 
وجعلها أكثر صعوبة وتعقيدا 
بإضافة أرقام غير متسلسلة 
على سبيل املثال عالوة على 
اســتخدام تقنيــة التحقــق 
بخطوتني التي توفرها العديد 
من اخلدمات والبرامج الرقمية 
إضافة إلى حتديث األجهزة 
اإللكترونيــة عمومــا فــور 

صدور حتديثات لها.

فــي ظل القيــادة احلكيمة في 
كال البلديــن التي تقدر أهمية 
هذه العالقة املدعومة باستمرار 
التجارة واالقتصاد والروابط 
الشــعبية علــى مــر القرون، 
مشيرا إلى أن «الهند تعتبر رابع 
أكبر وجهــة تصدير للكويت 
والسادسة من حيث وارداتها».

ولفت إلى أنه اليزال التعاون 
في مجــال الطاقة ميثل نقطة 
ارتكاز للتعاون االقتصادي»، 
متطرقا إلى التعاون في مجال 
التعليم حيث توجد ٢٥ مدرسة 
هندية تعمل فــي الكويت مع 
أكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة.

وذكر أن االختبار احلقيقي 
للعالقات الوثيقة والودية جاء 
خــالل األوقات الصعبة لوباء 
كورونا، عندما تعاونت الهند 
والكويت بشكل وثيق ودعمت 

الهنــد تعتبــر  وذكــر أن 
أم الدميوقراطيــة وموطنــا 
لواحدة من أقــدم احلضارات 
احلية وجلميــع أديان العالم 
حيث يتمتع أي شخص بحرية 
ممارسة عقيدته ودينه، وتشكل 
كل هــذه املبــادئ األساســية 

للدستور الهندي.
وأشار إلى أنه التزال قصة 
التنمية الهندية في السنوات 
األخيرة جتذب انتباه املجتمع 
الدولي، الفتا إلى أن بالده فيها 
أكبر عدد من العاملني في العالم 
كما يعتبر اقتصادها الرئيسي 
األسرع منوا في العالم والذي 
مــن املتوقــع أن يصبح ثالث 
أكبر اقتصاد في العالم بحلول 
٢٠٣٠، مضيفا أن بالده وجهة 
مفضلة لالستثمار األجنبي، كما 
أنها تعتبر الصيدلة العاملية في 
العالم كأكبــر منتج للقاحات 
واألدوية ولديها أكبر برنامج 
لتوســيع الطاقــة املتجــددة 
وسجلت أكبر عدد من املعامالت 

الرقمية في العالم.

بعضهمــا بعضا، إذ أرســلت 
الهند فريقا طبيــا خاصا إلى 
الكويت ومنحت ٢٠٠ ألف جرعة 
من لقاحــات كوفيــد الهندية 
الصنــع، في املقابل، أرســلت 
الكويت طائرات خاصة وسفنا 
بحريــة مزودة باألوكســجني 
ومبســتلزمات طبيــة أخرى، 
وهــذه شــهادة على األســس 
القوية للعالقات الثنائية بني 

البلدين.
وحــول اليــوم الوطنــي، 
قال إنــه ميثل معلما تاريخيا 
في رحلة الهنــد منذ أن دخل 
الدســتور حيــز التنفيــذ في 
مثل هذا اليوم بالذات من عام 
١٩٥٠، مضيفا أن «الدميوقراطية 
والتعددية والوحدة في التنوع 
هي الروح التقليدية للمجتمع 

الهندي».

العنصر السابق في «سي آي أيه» نصح بعدم استخدام نفس كلمة السر في احلسابات املختلفة

نائب وزير اخلارجية أشار خالل احتفال سفارة الهند باليوم الوطني الـ ٤٧ لبالدها إلى احلرص على تطوير العالقات املشتركة

صورة جماعية إلحدى ورش العمل التي قدمها اخلبير في األمن اإللكتروني كريستنسن غاليرمو التي نظمت في الكويت بالتعاون السفارة األميركية

السفير منصور العتيبي يشارك السفير الهندي د.أدارش سوايكا قطع كعكة 
(أحمد علي) االحتفال     

ســفراء السعودية األمير سلطان بن ســعد وقطر علي بن عبد اهللا آل محمود وعمان د. صالح اخلروصي والبحرين 
صالح املالكي وبريطانيا بليندا لويس والقائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر

أن االستثمارات الكويتية بالهند 
تقدر مبليارات الدوالرات. وذكر 
أن أكبر املشاريع هي للصندوق 
الكويتــي في البنــى التحتية 
وتقــدر بـــ ٨١ مليــون دوالر، 
متحدثا عن مساهمات الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
الذي مول العديد من املشاريع 
في البنية التحتية وغيرها من 

املشروعات التنموية.
وأضــاف أن «هناك تبادال 
في الزيارات بني البلدين على 
مستوى عال، وقريبا سنشهد 
زيارات على مستوى وزيري 
اخلارجية، وهناك جلنة عليا 
مشتركة ستبدأ عملها قريبا».
بدوره، وصف سفير الهند 
اجلديــد لدى البــالد د.أدارش 
سوايكا العالقات الثنائية بني 
البلدين بالتاريخية واملتجذرة 

املجرمـون الرقميـون يقومون باحتجاز أنظمة شـركات كبـرى حول العالـم ويطلبون فدية قـد تصل إلـى ٥٠ مليون دوالر

السفير سوايكا: الهند رابع أكبر وجهة تصدير للكويت والسادسة من حيث وارداتها 
واليزال التعاون في مجال الطاقة ميثل نقطة ارتكاز للتعاون االقتصادي املشترك

السفير اإليطالي: إصدار نحو ٢٥ ألف تأشيرة سياحية للكويتيني ٢٠٢٢
دارين العلي

أشــاد الســفير اإليطالــي 
لدى البالد كارلو بالدوتشــي 
للــزي  بالتصميــم اجلديــد 
الرســمي اجلديــد ملوظفــي 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
الــذي أطلــق فــي احتفاليــة 
األزرق»،  الطائــر  «إطاللــة 
بتوقيع مصمم األزياء اإليطالي 

إيتوري بيلوتا.
وأكد بالدوتشي «أنها املرة 
األولى التي يتم فيها التعامل 

اجلديــر ذكــره أن مصمم 
األزياء إيتوري بيلوتا، يتتبع 
جــذور تدريبــه فــي األزياء 
الراقية، في مشغل دار النسيتي 
التاريخي فــي روما، والحقا 
Raffaella Curiel فــي مشــغل

في ميالنو.
وقد أســس بيلوتا الحقا 
مشــغله اخلــاص والعالمــة 
التجاريــة التي حتمل اســمه 
وظهرت ألول مرة في عام ٢٠٠٥

مبجموعة مت تقدميها في تقومي 
أسبوع املوضة في روما.

اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
ملصمــم إيطالي، يعكس مدى 
قوة ومتانة العالقة بني بلدنا 
واخلطوط الكويتية التي تسير 
حاليا ٦ رحالت أسبوعيا، منها 
٣ رحالت إلى روما و٣ رحالت 
إلى ميالنو، وهذا األمر ممتاز 

بالنسبة لشعبي البلدين».
وردا على ســؤال عن عدد 
الكويتيــني الذيــن يــزورون 
بالده، قال الســفير اإليطالي: 
«أصدرنا نحو ٢٥ ألف تأشيرة 
سياحية خالل العام املاضي».

بالدوتشي أعلن عن بدء إنتاج زي أطقم «الكويتية» اجلديد بتصميم اإليطالي إيتوري بيلوتا وسيرتديه موظفوها قريبًا

السفير اإليطالي كارلو بالدوتشي

مــع مصمــم إيطالــي»، الفتا 
إلى أن «تصاميم بيلوتا التي 
كشف عنها أخيرا، بدأ العمل 
على إنتاجها وسترتديها أطقم 
اخلطــوط الكويتية في وقت 

قريب جدا هذه السنة».
وأضاف ان «بيلوتا تعامل 
فيما مضى مع كبرى شركات 
الطيران الدولية، مبا في ذلك 
طيــران االحتــاد اإلماراتــي، 
واإليطالية، واخلطوط اجلوية 
التركيــة، وأخيــرا اخلطوط 
الكويتية»، معتبرا أن «اختيار 


